
Vuoden 2014 painopisteet 

Vuoden 2014 osalta painopiste on Rion olympialaisiin ja paralympialaisiin valmistautumisessa. 

Sotšin Olympialaisiin valmistautuminen on huomioitu vuoden 2014-2015 talvilajien tukipäätöksissä 

. Lajiryhmävastaavat seuraavat yksilötukiurheilijoiden harjoitteluprosessin etenemistä ja sparraavat 

lajien huippu-urheilusuunnitelman toteutumista. Laji- ja urheilijakohtaisesti vahvennetaan edelleen 

asiantuntijatoiminnan tukea (mm. psyykkinen valmennus, ravitsemus, fysiikka- ja 

tekniikkaharjoittelu, harjoittelun seuranta, jne). Lisäksi kaikki Rioon valmistautuvat 

yksilötukiurheilijat kohdataan henkilökohtaisesti Huippu-urheiluyksikön terveydenhuoltotiimin 

taholta. 

Kaikki myönnetyt tuet ovat ehdollisia ja tukien maksamisen edellytyksenä on Opetus- ja 

kulttuuriministeriön vuoden 2014 huippu-urheilutukien maksu HUY:lle. 

Kaikkien tukien käytöstä sovitaan yksityiskohtaisemmin HUY:n ja lajin huippu-urheiluvastaavan 

kanssa. Valmennustukien maksamisen edellytyksenä on lisäksi lajiliiton oma panostus huippu-

urheiluvalmennukseen, urheilija-, valmentaja- ja lajiliittosopimusten allekirjoitukset sekä 

valmentautumisen ja lajin huippu-urheilutoiminnan seuranta ja raportointi HUY:n ja lajin huippu-

urheiluvastaavan yhdessä sopimalla tavalla. 

Tuet maksetaan neljässä (4) erässä: 1. erä (25%) helmikuussa 2014 (edellyttää OKM:n huippu-

urheilutukien maksun HUY:lle), 2. erä (25%) huhtikuussa 2014, 3. erä (25%) elokuussa 2014 ja 

viimeinen erä (25%) valmennustukien käytön tilitystä ja raportointia vastaan. Tukisumman ollessa 

10.000 € tai alle, tuet maksetaan kahdessa (2) erässä: 1. erä (75%) helmikuussa ja 2. erä (25%) 

valmennustukien käytön tilitystä ja raportointia vastaan. Tarkemmat ohjeet tilityksestä ja 

raportoinnista toimitetaan lajeille HUY:n toimesta. 

Kesälajien tukimuodot 

1. Rion 2016 potentiaaliset menestysurheilijat (ei-olympialajeissa MM-mitalitason urheilijat) 

Yksilötuki  

- Mitali- ja pistesijaehdokkaat (Rio olympialaiset); mitaliehdokkaat (Rio paralympialaiset ja ei-

olympialajit MM-kisat) 

- Urheilijoille katetaan lähtökohtaisesti OK:n terveysvakuutus (olympia- ja ei-olympialajit), jonka 

arvo on 1.900 €/urheilija/vuosi 

- Urheilijakohtainen tarveharkinta 

2. Lajituki ja valmistautuminen Rioon (ei-olympialajeissa MM-kilpailuihin)  

- Lajin erityistarpeet ja valmistautumisen tehostaminen 

- Asiantuntijatoiminnan tarpeet (KIHU, terveydenhuolto, väline ym.) 

- Olympiavalmentajatuki 

- Lajin muu tuki (valmennusjärjestelmän kehittäminen) 



- Potentiaalisten nuorten urheilijoiden tuki 

3. Nuorten olympiavalmentajatuki (NOV), vanhat ja mahdolliset uudet  

Tukipäätösten tavoitteet 

1. Mahdollistetaan potentiaalisille menestysurheilijoille tarveharkintainen ja kansainvälisen 

tason valmentautumisen tuki:  

• Urheilijoille, jotka sitoutuvat pitkäjänteiseen ammattimaiseen valmentautumiseen ja joilla 

arvioidaan olevan menestymismahdollisuuksia tulevissa urheilun kansainvälisissä arvokilpailuissa. 

• Arvioinnissa huomioidaan lajien erityispiirteet, kansainvälinen arvostus ja taso sekä kilpailuihin 

osallistuvien maiden ja urheilijoiden määrä. 

• Yksilötuki: 

-ehdottomalla kansainvälisellä huipulla oleville yksilölajien urheilijoille. Arvioinnin perustana on 

se, että urheilija on sijoittunut viimeisimmissä lajinsa arvokilpailuissa (lähtökohtaisesti 

olympialaiset/paralympialaiset ja MM-kilpailut) mitali- tai finaalisijalle. Harkinnan mukaan 

huomioidaan myös edeltävän vuoden arvokilpailumenestys sekä muu kansainvälinen menestys. 

-edellytyksenä on urheilijan sitoutuminen uskottavaan ja huippu-urheilukriteerit täyttävään 

valmentautumiseen Rion olympialaisiin/paralympialaisiin tai ei-olympialajeissa lajinsa MM-

kilpailuihin. 

-voidaan myöntää myös sellaisille urheilijoille, jotka ovat menestyneet kansainvälisissä 

arvokilpailuissa tai tasoltaan vastaavissa muissa kilpailuissa ja jotka arvioidaan tulevaisuuden 

arvokilpailujen mitaliehdokkaiksi. 

-voidaan myöntää myös urheilu-uransa nousujohteisessa kehitysvaiheessa oleville erityisen 

lahjakkaille nuorille urheilijoille, jotka arvioidaan potentiaalisiksi tulevaisuuden aikuisten 

arvokilpailumenestyjiksi. Arvioinnissa huomioidaan urheilijan nuorten arvokilpailumenestys, muu 

kansainvälinen kilpailumenestys sekä valmentautumisen kokonaisuus. 

• Lajituen kautta tuki: 

-tarkoitettu sellaisille nuorille urheilijoille, jotka myös muiden kuin yllä mainittujen kansainvälisten 

näyttöjen sekä urheilu-uran kehityksen perusteella arvioidaan tulevaisuuden 

arvokilpailumenestyjiksi. 

-voidaan myös harkinnalla myöntää yksilölajien joukkueen urheilijoille, joilla arvioidaan 

kansainvälisten näyttöjen perusteella olevan mahdollisuus mitalisijoihin joukkue/viestikilpailussa 

Rion olympialaisissa/paralympialaisissa tai lajin MM – kilpailuissa. 

 

 

 



2. Investoidaan osaamis-, olosuhde- ja taloudellisilla resursseilla lajeihin:  

• jotka pystyvät tekemään kansainvälistä huipputulosta ja joissa HUY:n tuella on vaikuttavuutta 

• joissa voidaan uskottavasti edelleen kehittää huippu-urheilukulttuuria kohti kv. tuloksia 

• joissa tavoitellaan selkeää ja uskottavaa rytminmuutosta 

• joissa tavoitellaan yhteistyötä ja jatkuvan kehittymisen toimintatapaa 

 


