Urheiluoppilaitosten opiskelijavalinnan
hakuprosessi ja kriteerit 2017
Urheiluoppilaitokset ovat tarkoitettu motivoituneiden ja potentiaalisten
kilpaurheilijoiden opiskelupaikoiksi, joissa kansainväliselle huipulle tähtäävän
urheilun yhdistäminen tavoitteelliseen opiskeluun on mahdollista. Urheilu- ja
urheilupainotteiset oppilaitokset pyytävät lajiliitoilta pisteytyksen hakijoiden
urheilullisesta tasosta ja potentiaalista. Oppilaitokset voivat myös lisäksi järjestää
omia testejä oppilaitospisteytyksen tueksi.
Lajiliittopisteytyksen periaatteet (1–6 pistettä)
 5,1–6: lajin huippulahjakkuus (lähellä ikäluokan kansainvälistä tasoa, joukkuelajeissa
johtava pelaaja/urheilija maajoukkueessa)
 4,1–5,0: ikäluokan maajoukkueurheilija (joukkuelajit), SM-mitalitaso (yksilölajit)
 2,1–4,0: SM-pistesijoilla (yksilölajit), alue-, piirijoukkuetaso, maajoukkue-ehdokas
(joukkuelajit)
 1,0–2,0: seuratason aktiivi, ei meriittejä
 0 pistettä: käytetään vain jos ei mitään tietoja (koulu pisteyttää, max. 3)
Lajiliittopisteytyksessä huomioidaan urheilijan potentiaali ja motivaatio kehittyä urheilijana.
HUOM! Lajiliitot ja oppilaitokset ovat velvoitettuja ilmoittamaan hakuprosessin epäkohdista
viipymättä Urheiluoppilaitosten seurantaryhmälle (simo.tarvonen@noc.fi) hakuprosessin
kehittämisen ja oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi.

Hakuprosessi urheilulukioihin
Urheilulukion opiskelijaksi haetaan toisen asteen yhteishaun kautta (opintopolku.fi).
Hakiessaan urheilulukioon oppilas täyttää samalla omat urheiluvalintaan vaikuttavat
lisätiedot haun yhteydessä. Tämän lisäksi hakijan on täytettävä Hakulomake
urheiluoppilaitokseen 2017 tai oppilaitoksen oma hakulomake, joka toimitetaan
oppilaitokseen viimeistään yhteishaun sulkeuduttua 14.3.2017 (laita kirjeeseen tunnus
”urheiluoppilaitoshaku”).
HUOM! Varmista aina hakuohjeet, aikataulu ja vaadittavat liitteet oppilaitoksen
verkkosivuilta tai ota tarvittaessa yhteys oppilaitoksen urheilukoordinaattoriin. Hakulomake
urheiluoppilaitokseen 2017 löytyy oppilaitosten internetsivuilta sekä osoitteessa
www.sport.fi/urheiluoppilaitoshaku2017

Urheilulukiot poikkeavat muista lukioista valintaperusteiden osalta. Opiskelijaksi valittavan
ylin mahdollinen pistemäärä on 20, joka muodostuu peruskoulutodistuksen lukuaineiden ja
pakollisen liikunnan arvosanojen keskiarvosta (max. 10) sekä urheilu- ja soveltuvuuspisteistä
(max. 10).

Keskiarvo
Hakijan keskiarvopisteiksi lasketaan hakijan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja
pakollisen liikunnan arvosanoista muodostuva keskiarvo sadasosan tarkkuudella. Oppilaitos
tai koulutuksen järjestäjä voi lisäksi edellyttää lukuaineiden minimikeskiarvon ylittämistä.

Urheilu- ja soveltuvuuspisteet
Urheilu- ja soveltuvuuspisteet määräytyvät oppilaitoksen ja hakijan urheilulajin
valtakunnallisen lajijärjestön yhteistyönä. Hakija voi saada urheilullisista ansioistaan ja
urheilulahjakkuudestaan 1–6 pistettä (lajiliittopisteet) ja oppilaitoksen harkinnan mukaan 0–4
soveltuvuuspistettä (oppilaitospisteet).

Oppilaitospisteytyksen periaatteet (0–4 pistettä)
Oppilaitospisteytyksen lähtökohtana on tukea lajiliiton pisteytystä potentiaalisimpien
urheilijoiden sisäänpääsyn varmistamiseksi.
Oppilaitospisteytyksessä voidaan huomioida mm. seuraavia seikkoja (ei
tärkeysjärjestyksessä):
 lajien kolmijako: koulun painopistelajit (koulu määrittelee itse, ilmoitettava
hakijoille), lajivalikoimalajit, muut lajit
 lajin harjoittelu- ja/tai valmennusolosuhteet
 hakijan edellytykset/motivaatio opiskeluun
 Lukioissa: paikkakuntakohtainen lukion keskiarvoraja (lukuaineiden keskiarvo)
 hakijan urheilullinen potentiaali ja monipuolisuus
 muut mahdolliset seikat

Valintakokeet
Lajipisteiden myöntämisen tueksi oppilaitos tai laji voi järjestää erikseen valintakokeet (yleisja/tai lajitestin ja/tai haastattelun). Jos valintakoe järjestetään keväällä myöhemmin
päätettävänä ajankohtana, siitä ilmoitetaan hakijoille. Oppilaitoskohtaiset erot käyvät ilmi
oppilaitosten antamista tiedoista. Jos nuori esimerkiksi ulkomailla opiskeltuaan pyrkii
Suomeen lukioon, hänen tulee sisäänpääsypisteiden varmistamiseksi ottaa yhteys
asianomaiseen oppilaitokseen.

Hakuprosessi urheilijoiden ammatilliseen
koulutukseen
Erityisen koulutustehtävän ammatillisiin urheiluoppilaitoksiin haetaan toisen asteen
yhteishaun kautta (opintopolku.fi). Hakulomaketta täytettäessä urheilijan tulee valita
”Haetko urheilijan ammatilliseen koulutukseen?” –kysymyksen kohdalla ”Kyllä” –
vaihtoehto. Tällöin hakija pääsee täyttämään urheilijavalintaan vaikuttavat lisätiedot
verkkolomakkeeseen. Hakijan tulee tarkistaa oppilaitoksen sivuilta, että hänen valitsemansa
ammatillinen perustutkinto sisältyy oppilaitoksen urheilijakoulutukseen.
Verkkolomakkeen lisäksi urheilijan on täytettävä ”Hakulomake urheiluoppilaitokseen
2017” –lomake ja toimitettava se oppilaitokseen hakuajan sulkeutumiseen mennessä
14.3.2017, ellei oppilaitos omissa ohjeissaan muuta ilmoita (laita kirjeeseen tunnus
”urheiluoppilaitoshaku”). Lomake löytyy sivulta www.sport.fi/urheiluoppilaitoshaku2017.
Tarkemmat hakuohjeet löydät oppilaitoksen sivuilta.
Edellä esitetyn lajiliittopisteytyksen lisäksi oppilaitos saattaa kutsua hakijoita haastatteluun
tai testeihin. Lajiliittopisteistä ja oppilaitoksen omista arvioinneista muodostuvat hakijan
urheilulliset lisäpisteet (1-3 pistettä), jotka lisätään hakijan kokonaispisteisiin. Urheiluansiot
eivät anna merkittävää etua hakukohteeseen, joten urheilijan kannattaa hakea sellaiseen
perustutkintoon, jonne edellytykset sisäänpääsyyn ovat olemassa. Muuten haku tapahtuu
kuten tavallisilla opiskelijoilla saattaen sisältää alakohtaisia pääsy- ja soveltuvuuskokeita.

Normaalien oppilaitosten urheilutarjonta
Ilman erityistä urheiluun liittyvää koulutustehtävää toimivat lukiot ja toisen asteen
ammatilliset oppilaitokset voivat tarjota opetussuunnitelmallisia painotuksia urheiluun
liittyen. Näihin oppilaitoksiin haku tapahtuu normaalisti yhteishaun kautta. Tarkemmat ohjeet
löytyvät oppilaitosten omista tiedotuskanavista

