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Huippu-urheilusuunnitelma 2023–2024 
Väliraportointi 
 
Ohje lajiriiheen/paneeliin 
Huippu-urheiluyksikkö 
 
Lajiriihen/lajipaneelin pohjana on lajin huippu-urheilusuunnitelman 2023-2024 väliraportointi. Laji 
valmistelee päivitetyn huippu-urheilusuunnitelman alla olevan ohjeistuksen mukaisesti sekä siitä 
tiivistetyn esityksen lajiriiheen/paneeliin. Jos huippu-urheilusuunnitelmassa ei ole tullut vuoden 
takaiseen tilanteeseen verrattuna olennaisia muutoksia, oleellista on tarkastella toimintaa ja sen 
etenemistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 
 
Huippu-urheilusuunnitelma koostuu kahdesta osa-alueesta: 1) Lajin huippu-urheilujärjestelmä sekä 2) Lajin 
huippu-urheilijat ja menestystavoitteet.  
 
Huippu-urheilusuunnitelma toimitetaan 20.10.2022 mennessä: maarit.mansikka@olympiakomitea.fi. 

 
Huippu-urheilusuunnitelma (lajiriihen/paneelin esityksessä lajin kannalta 
tärkeimpiä kohtia voi priorisoida) 
 

1. LAJIN HUIPPU-URHEILUJÄRJESTELMÄ: nykytila, strategia ja suunnitelmat 
a. Lajin huippu-urheilustrategia, sen keskeiset valinnat sekä strategian toteutumisen seuranta.  
b. Lajin asema kansainvälisessä vertailussa. 
c. Lajin valmennusjärjestelmän kuvaus. 
d. Millä tavoin lajin huippu-urheilua johdetaan ja ketkä siitä vastaavat (huippu-urheilun 

johtosääntö)?  
e. Lajin valmennusorganisaation kuvaus ml. NOV- ja OV-suunnitelma. 
f. Vammaishuippu-urheilun integraatio ja luokittelutoiminta lajissa. 
g. Ammattilaisuuden tilanne lajissa ja ammattilaistumisen suunnitelma (urheilijat, 

valmentajat, asiantuntijat, johtajat, muut toimijat). 
h. Mitkä ovat lajin huippu-urheilun keskeiset toimintaympäristöt ja toiminnan keskittämisen 

ratkaisut: urheiluakatemiat, valmennuskeskukset (valtakunnalliset ja paikalliset 
kumppanuussopimukset), huippu-urheiluseurat, kansainväliset ympäristöt, muut 
olosuhteet? Onko lajilla muita merkittäviä kumppaneita? 

i. Mitkä ovat lajin huippu-urheilun osaamisen kehittämisen ratkaisut? Mikä on lajin huippu-
urheilun tietoperustan tilanne? 

j. Lajin huippu-urheilun vastuullisuussuunnitelma. 
k. Mitkä ovat lajin huippu-urheiluresurssit?  

o Lajiliiton kokonaisbudjetti ja siinä huippu-urheilun kokonaisbudjetti (eriteltynä lajin 
oma resurssointi sekä HUY:n tehostamistuet). 

o Lajin omat (pois lukien HUY:n tehostamistuki) huippu-urheiluun käyttämät muut 
resurssit (talous-, osaamis- ja muut tukiresurssit). 

o Eri valmennusryhmien/maajoukkueiden toimintaan käytetty resurssi (talous-, 
osaamis- ja muut tukiresurssit). 

o Lajin toimintaympäristöihin kohdentama tuki ja mikä on toimintaympäristöjen lajiin 
kohdentama toiminta (urheiluakatemiat, valmennuskeskukset jne.)? 
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2. LAJIN HUIPPU-URHEILIJAT JA MENESTYSTAVOITTEET 
 

2.1 LAJIN HUIPPU-URHEILUTOIMINNAN ARVIOINTI JA SIITÄ JOHDETUT TAVOITTEET (ohje 2–4 diaa) 
a. Tiivis analyysi kuluneesta olympiadista ja siitä johdetut isot jatkoaskeleet vuoteen 2024 ja 

2028. 
b. Mikä erottaa meidät maailman kärjestä ja miten voimme tavoittaa sitä? 
c. Lajin konkreettiset tavoitteet ja niiden mittarit 2022 ja 2023–2024. 
d. Lajin huippu-urheilun toimintatapa 2021–2022 

o toimintasuunnitelma/valmentautumissuunnitelma 
o maajoukkueohjelmat  
o valmennusorganisaatio 
o asiantuntijatoiminta  

 
2.2  LAJIN URHEILIJAPOTENTIAALI (ohje 2–3 diaa) 

a. Lajin kärkiurheilijoiden tuloskehitys ja jatkosuunnitelmat sekä tulevaisuuden kansainväliset 
menestyjät? (2022 ja 2023–2024), jokaisesta konkreettiset perustelut ja urheilijan 
tuloskehitys/tulosnäkymät.  

b. Kuvaus menestysnäkymistä vuoteen 2028 saakka. 
c. Mitkä keskeiset asiat nousevat esiin Pulssista ja urheilija- sekä valmentajakohtaamisista? 

 
3. EHDOTUS HUIPPU-URHEILUYKSIKÖLLE (ohje 1 dia) 

Mitä huippu-urheilun tehostamistukea laji hakee/odottaa sekä mikä on sen vaikuttavuus ja 
perustelu? (talous-, osaamis- ja muut tukiresurssit). 


