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Urheiluakatemioiden yläkoulutoiminta

Urheiluyläkoulu
- Koulutuksenjärjestäjän painotuskoulu: Urheiluluokka, liikuntaa ja urheilua koulupäivään liitettynä 10h/vko ->
- Täyttää valtakunnalliset urheiluyläkoulujen laatutekijät
- Mahdollisesti koulussa lisäksi liikuntaluokka

Liikuntapainotteinen koulu
- Koulutuksenjärjestäjän painotuskoulu: Liikuntaluokka, liikuntaa ja urheilua koulupäivään liitettynä 6h/vko ->
- Täyttää urheiluakatemiakoulujen yhteiset laatutekijä

Liikuntalähikoulu
- Oppilaat omalta oppilaaksiottoalueelta: Urheiluakatemialuokat, liikuntaa ja urheilua koulupäivään liitettynä 6h/vko ->
- Täyttää urheiluakatemiakoulujen yhteiset laatutekijät

Yläkoululeiritys - lajileirit sekä monilajiset leirit
- Urheiluakatemian leiritysmalli urheiluopistojen ja lajiliittojen yhteistyöllä
- Lajiliitto, urheiluopisto ja urheiluakatemia toteuttavat yhteistyössä
- 7.-9. luokat, 3-6 leiriä / lukuvuosi

Koulumallit - koulut yhteistyössä seurojen, lajiliitojen ja urheiluakatemioiden kanssa

Yläkoululeiritys - urheiluopistot, lajiliitot ja urheiluakatemiat yhteistyössä koulujen kanssa



Urheiluakatemioiden 
yläkoulutoiminta



Urheiluakatemioiden yläkoulutoiminta

Urheiluyläkoulutoiminnan kokonaisuus rakentuu 
urheiluakatemioiden ohjeistosta ja kriteereistä sekä 
urheiluyläkoulujen ohjeistosta ja laatutekijöistä: 

• Urheiluakatemioiden toimintaa ohjaa Urheiluakatemioiden ja 
valmennuskeskusten ohjeisto ja kriteerit (2020)

• Urheiluyläkoulujen, liikuntapainotteisten ja 
liikuntalähikoulujen toimintaa ohjaa 
Urheiluyläkoulutoiminnan ohjeisto ja laatutekijät

• kaikille kouluille yhteiset sekä lisäksi urheiluyläkoulujen 
laatutekijät



Kaikkia urheiluakatemioita koskevat kriteerit:

Valmennus: 
• Urheiluakatemian yläkouluissa toteutetaan Kasva urheilijaksi -linjausten mukaista 

yleisvalmennusta sekä lajin linjaamaa lajivalmennusta.

Kaksoisura- ja oppilaitosyhteistyö: 

• Urheiluakatemialla on kirjallinen kumppanuussopimus vähintään viiden yläkoulun kanssa, jossa 
noudatetaan Suomen Olympiakomitean linjaamaa yläkouluohjeistoa.

• Yläkouluista vähintään yksi on urheiluyläkoulu.
• Urheiluakatemia toimii oman alueensa yläkoulutoiminnan koordinoijana ja urheiluakatemialla on 

seutukuntatyöhön toimenpidesuunnitelma.



Urheiluakatemiakoulujen yhteiset laatutekijät
koskevat kaikkia kouluja: urheiluyläkoulu, liikuntapainotteinen koulu, 
liikuntalähikoulu

• Urheiluyläkoulu, liikuntapainotteinen ja liikuntalähikoulu tukee urheilijan kasvua mahdollistamalla urheilijalle toimivan 
valmentautumisen koulupäivän yhteydessä kotien, urheiluseurojen, lajiliittojen ja urheiluakatemian kanssa yhteistyössä.

• Urheiluakatemia ja yläkoulu tekevät systemaattista yhteistyötä, koulu kuuluu valtakunnalliseen yläkouluverkostoon ja 
sitoutuu rakentamaan liikunnallista toimintakulttuuria koulussaan.

• Koulu on nimennyt urheiluakatemian yhteyshenkilön ja opinto-ohjauksen vastuuhenkilön.

• Koulu tukee omalta osaltaan urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-
alueilla sekä tukee nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä. Nuorelle syntyvät hyvät valmiudet ja edellytykset 
urheilijan uralle sekä toisen asteen opintoihin.

• Valmennus tukee urheilusta innostuneen nuoren kasvua terveeksi urheilijaksi ja luo valmiuksia tulevaisuuden vaativampaa 
harjoittelua varten. Kouluajan harjoittelu on kiinteä osa lajien harjoittelukokonaisuutta (koulu-, lajiliitto- ja seurayhteistyö), 
joka pohjautuu valtakunnallisesti sovittuihin valmennuksellisiin sisältöihin (monipuolisuus, yleis- ja lajitaito).

• Koulu hyödyntää tarkoituksenmukaisia ja tavoitteelliseen valmentautumiseen soveltuvia olosuhteita.

• Koulu sitoutuu toiminnassaan noudattamaan urheilun eettisiä periaatteita: Reilu Peli – urheiluyhteisön eettiset 
periaatteet

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/11/a49b971c-reilu-peli-2021.pdf


Urheiluyläkoulujen laatutekijät
yhteisten laatutekijöiden lisäksi
Valmennus:

• Urheiluyläkoulu hyödyntää Olympiakomitean suosittelemaa valtakunnallista soveltuvuuskoetta.

• Seurojen, koulujen, kotien ja urheiluakatemian suunnitelmallisella yhteistyöllä mahdollistetaan yli 20 h viikoittainen liikunnan, harjoittelun ja urheilun
kokonaismäärä.

• Urheiluyläkoulun tavoite on mahdollistaa liikuntaa ja urheilua 10h->/kouluviikossa klo 8-16 välillä (esim. 7.lk/6-10h/vk, 8.lk/8-10h/vk, 9.lk/10->h/vk).

• Urheiluyläkoulu tekee kiinteää lajiliitto- ja/tai seurayhteistyötä ja koululla voi olla painopistelajeja.
• Kasva urheilijaksi –sisällöt ovat käytössä valmennuksen ja koulun arjessa.

Kaksoisura- ja oppilaitosyhteistyö:

• Urheiluyläkoulu toimii alueellisena osaamiskeskuksena.

• Urheiluyläkoulutoiminnan koordinointiin sekä koulujen, seurojen ja huoltajien yhteistyöhön osoitetaan riittävä määrä resursseja.

• Urheiluyläkoulussa on nimetty koordinaattori, jolle on osoitettu riittävästi työaikaa. Koordinaattorin työn tukena toimii moniammatillinen tiimi.
• Urheiluyläkoulu osallistuu alueellisiin ja valtakunnallisiin verkostotapaamisiin sekä sitoutuu osaamisen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Koulu sitoutuu 

yhteiseen valtakunnalliseen koordinointiin, kehittämistoimintaan, seurantaan ja arviontiin.

• Urheilukoulutoiminta on määritelty koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa.

• Urheiluyläkoulun koulukohtaista toimintasuunnitelmaa kehitetään pitkäjänteisesti yhteistyössä urheiluakatemian ja muiden koulujen ja 
urheiluoppilaitosten kanssa urheilun tarpeet huomioiden.

• Koululla on toimintatapa ja arjen tukitoimia urheilijoiden hyvinvoinnista huolehtimiseen yhteistyössä kodin, seuran ja urheiluakatemian kanssa

• Urheilijan siirtymää tuetaan siihen toisen asteen urheiluoppilaitokseen, jossa on urheilijan kehittymiselle parhaat edellytykset lajin ja 
valmentautumisen näkökulmasta.

• Urheiluyläkoulun kehittämisessä huomioidaan koko koulun henkilöstön osaamisen lisääminen ja urheilua tukevan toimintakulttuurin rakentaminen.



Urheiluyläkoulujen koulukohtainen OPS-teksti 
_________koulu kuuluu urheiluakatemian yläkouluverkostoon. Toiminnan valtakunnallisista linjauksista vastaa Suomen Olympiakomitea. 

_________ koulu on urheilukoulu ja toimii alueellisena osaamiskeskuksena alueensa yläkouluikäisten urheilijoiden Urheilijan polun tavoitteiden ja 
valtakunnallisten laatukriteerien mukaisesti (liite).

Koulu tukee nuoren urheilijan kasvamista/kasvua mahdollistamalla urheilijalle laadullisesti ja määrällisesti toimivan valmentautumismahdollisuuden 
yhteistyössä kodin, urheiluseuran ja lajiliiton kanssa.

Koulun työjärjestys mahdollistaa urheilijan viikoittain tarvitseman monipuolisen harjoittelun. Koululla on aktiivinen rooli seurayhteistyön toteutumisessa. 
Koulun toiminta tukee oppilaan kasvua urheilulliseen ja hyvään elämäntapaan. Pääteemoja ovat monipuoliset liikuntataidot, urheilulliset elämäntavat, terve 
urheilija ja innostuksen vahvistaminen. Urheilukoulutoiminnan tavoitteena on lisätä oppilaan kouluviihtyvyyttä, hyvinvointia ja edistää terveyttä sekä ehkäistä 
syrjäytymistä ja auttaa kotouttamisessa.

Urheilun ja opiskelun yhdistämisessä käytetään erilaisia oppimistapoja ja monimuotoisia pedagogisia ratkaisuja sekä hyödynnetään mm. digitaalisia 
mahdollisuuksia. Koulun toimintakulttuuria uudistetaan ottamalla käyttöön erilaiset innovatiiviset kokeilut. Opetuksessa ja harjoituksissa Urheilijan polkuun 
liittyvät ilmiöt liittyvät monipuolisesti urheilijan kasvun eri osa-alueille, joita myös harjoitellaan ja sovelletaan käytännössä.  Ilmiöiden avulla oppilaita 
rohkaistaan omien tietojen ja taitojen esiintuomiseen, kysymysten ja vastausten etsimiseen, tietojen jäsentämiseen, johtopäätösten tekemiseen ja 
perustelemiseen. Oppilaita ohjataan Urheilijan polun eri tekijöiden merkityksellisyyden arviointiin sekä laajempien asiakokonaisuuksien hahmottamiseen. 
Tekemällä urheilijasopimuksen urheileva oppilas osoittaa ottavansa vastuuta oppimisen ja urheilun yhdistämisessä.

Urheiluakatemiakouluna henkilökunta toimii urheilevien oppilaiden tukena opiskelun ja urheilun yhteensovittamisessa ja toteuttaa osaltaan EU:n ohjelmaa 
urheilijan kaksoisuran mahdollistamiseksi (EU Guidelines on Dual Careers of Athletes • Recommended Policy Actions in Support of Dual Careers in High-
Performance Sport, 28.9.2012). Koulun toiminnassa näkyy koko koulun liikunnallisuuden lisääminen ja koulu pyrkii tarjoamaan kaikille mahdollisuuden liikkua 
tunnin päivässä. Henkilöstön tueksi kouluun perustetaan urheilutiimi. Koulun opinto-ohjausjärjestelmä osaa yhdistää opiskelun ja urheilun tarpeet ja huomioi 
urheilijan jatko-opiskelun vaatimukset.
Koulu sitoutuu noudattamaan voimassaolevia antidopingsäännöstöjä sekä urheilun eettisiä periaatteita.



Valtakunnallinen yläkoululeiritys



Olympiakomitea..

johtaa ja koordinoi valtakunnallista 
yläkoulutoimintaa sekä edellyttää 
yhteistyösopimusten tekemisestä eri toimijoiden 
välillä (OK-leirityksenjärjestäjät-lajiliitot)

vastaa verkostotapaamisten järjestämisestä 
2-3 krt/ vuosi

hyödyntää OK:n brändiä ja viestintää sovituilla 
tavoilla

vastaa yhteisten sisältöjen kehittämisestä ja sen 
jakamisesta

vastaa valtakunnallisesta lajiyhteistyöstä

toteuttaa 2 vuoden välein opistojen 
leiritystoiminnan arviointi- ja kehityskeskustelut 
ryhmissä. Lajit mukana sovitulla tavalla.

vastaa valtakunnallisesta seurannasta ja 
arvioinnista

Leirityksenjärjestäjä/ urheiluopisto..

sitoutuu yhdessä sovittuihin linjauksiin ja 
yläkoululeirityksen ohjeistoon 
(sopimus OK:n kanssa)

osallistuu vuosittaisiin tapaamisiin 2-3 krt

sitoutuu kehittämään valtakunnallista 
yläkoululeiritystoimintaa ja toteuttaa 
yhdessä sovittuja kehittämistoimenpiteitä

vastaa yhteistyöstä yhteistyölajiensa sekä 
urheiluakatemian kanssa 
(sopimukset lajiliittojen kanssa)

sitoutuu yhteiseen viestintään, jakamaan 
tietoa ja toimintamalleja 
yhteistyöverkostolle

vastaa toimintansa laadun seurannasta ja 
arvioinnista 

Yhteistyö ja roolit lajien, leirityksenjärjestäjien ja OK:n välillä

Lajiliitto..

sitoutuu yhdessä sovittuihin linjauksiin ja 
yläkoululeirityksen ohjeistoon 
(sopimukset opistojen kanssa)

määrittää yläkoululeirityksen ja 
yläkoulutoiminnan roolin osana 
valmennusjärjestelmäänsä

vastaa lajin valmennuslinjauksien 
määrittelystä ja niiden jakamisesta 
valmentajilleen

vastaa yhteistyössä opistojen kanssa 
valmentajavalinnoista valtakunnallisesti 
sovittujen linjausten mukaisesti 

vastaa lajin yläkoululeirityksen 
yhteneväisestä laadusta eri opistoilla



1. Valtakunnallisen yläkoululeirityksen tavoite ja tehtävä

Olympiakomitean koordinoima ja hyväksymä valtakunnallinen leiritysmalli, joka on osa 
urheiluakatemiaohjelman yläkoulutyön kokonaisuutta

Leirityksenjärjestäjinä toimivat liikunta- ja urheiluopistot yhteistyössä urheiluakatemian kanssa

Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa lajin yläkoulutoimintaa ja valmennusjärjestelmää

Yläkoululeirityksen tavoitteena on antaa nuorille urheilijoille tukea kokonaisvaltaiseen 
urheilijaksi kasvamiseen kolmen vuoden leiritysprosessin kautta

Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan koulu- ja leiritysmallien tavoitteena on edistää 
urheilevan nuoren kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-
alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä. Yläkoululeiritystä 
järjestetään 11 urheilu- ja liikuntaopistolla yhteistyössä lajien, koulujen ja urheiluakatemioiden 
kanssa. Yläkoulutoiminta on osa suomalaisen urheilun kaksoisuramallia (dual career).



2. Toiminnan johtaminen ja koordinointi

Yläkoululeiritys on kirjattu urheiluopiston toimintasuunnitelmaan 

Urheiluopistolla on yläkoululeirityksestä vastaava koordinaattori, jonka 
tehtävänä on

koordinoida opistonsa yläkoululeiritystä ja vastata siitä, että se on valtakunnallisen ohjeiston 
ja laatuvaatimusten mukaista

tehdä yhteistyötä lajiliiton ja urheiluakatemian kanssa ja vastaa yhteistyösopimuksista eri 
tahojen kanssa yhteisiä sopimuspohjia käyttäen

vastata, että yläkoulun leiritysmallille laaditaan visio ja vuosittaiset tavoitteet, toimenpiteet 
ja mittarit

toimittaa vuosittain OK:lle toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, jotka sisältävät laadun 
arvioinnin yhteisten linjausten mukaisesti



3. Valtakunnallisen yläkoululeiritysmallin linjaukset:
Leirityskonsepti
3-6 leiriä / vuosi

Leirivuorokaudet 4-6 päivää/ leiri, minimissään 16 päivää/ vuosi 

Leireistä maksimissaan 4 koulun lukuvuoden aikana

Leirien väliseen aikaan kuuluu etätehtäviä ja harjoitteita urheilijalle

Yhdessä sovittu vuorokausihinta 62-70 €/vrk (aamupala, lounas, päivällinen, iltapala, majoitus). Lisäksi kuluja voi 
tulla olosuhteista, materiaaleista, kuljetuksista ja välipaloista.

Urheilijasopimus on käytössä ja sitoudutaan noudattamaan voimassaolevia antidopingsäännöstöjä sekä 
urheilun eettisiä periaatteita.

Valtakunnallinen yläkoululeiritys = yhteistyössä lajiliiton kanssa toteutettava (yhteistyösopimukset). OK:n 
brändiä on mahdollista hyödyntää viestinnässä erikseen sovitulla tavalla.

Yläkoululeiri = yhteistyössä paikallisesti toteutettava. Toiminta tulee olla täysin yläkoululeirityksen ohjeiston 
mukaista sekä toiminnan tulee olla lajiliiton hyväksymää ja lajin valmennuslinjausten mukaista.



3. Valtakunnallisen yläkoululeiritysmallin linjaukset:
Urheilijaksi kasvamisen sisällöt

Yläkoululeirityksessä noudatetaan valtakunnallisia urheilijaksi kasvamisen sisältöjä

Urheilijoilla on käytössä Kasva urheilijaksi -harjoituskirjat

Fysiikkavalmennuksessa noudatetaan Kasva urheilijaksi -yleisvalmennuksen linjauksia

Laji linjaa yläkouluikäisten lajivalmennuksen ja sitä noudatetaan yläkoululeirityksessä

Sisältöjen jako vuositasolla:

1/3 lajiharjoittelua, 1/3 taito- ja fyysistä ominaisuusharjoittelua, 1/3 urheilijan elämäntaitoja 

sisältöjen painotus on vuoden ajalle, leirien kesken voi olla vaihtelua painotuksessa

Ohjatulle opiskelulle varattu vähintään 3 x 45 min/ päivä, opiston vastuulla on yhteistyö leiriläisten koulujen 
kanssa

Urheilijaa tuetaan leirityksenjärjestäjän ja lajiliiton toimesta urheilijan kaksoisuralla. Leiritykseen kuuluu 
infokooste toisen asteen urheiluoppilaitoksista.



4. Toiminnan seuranta ja arviointi

Urheiluopisto toteuttaa toiminnan seurantaa ja arviointia OK:n ja verkoston yhdessä laatimien 
kriteerien mukaisesti. OK kerää palautetta lajiliitoilta.

Kerätään säännöllisesti palautetta leirien jälkeen urheilijoilta ja vanhemmilta

KIHU:n toteuttamaa kyselyn tuloksia urheilijoille ja vanhemmille hyödynnetään toiminnan 
kehittämisessä 1 kerran vuodessa

2 vuoden välein toteutetaan valtakunnallinen toiminnan auditointi sekä kehittymisen seuranta
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