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Lähtökohdat 
ja mistä kyse

Huippu-urheilun sisäisen ja ulkoisen arvioinnin sekä 
kansainvälisen benchmarkingin johtopäätösten 
perusteella yhdessä linjattavat ja sovittavat asiat:

• Huippu-urheilun roolit ja vastuut 2017 – 2020

• Huippu-urheilun yhteiset toimintatavat, 
tavoitteet ja avaintekijät ja niille mittarit 2017 –
2020

• Tavoitteita ja toimintaa ohjaava ja tukeva 
huippu-urheilun tukijärjestelmä 2017 – 2020



HUY
Workshop

15.-16.2.

Workshop

8.-9.3.

OK/HUY+lajiliitot

+ Akatemia-vake

Lajiliitot (TJ + VJ) 6.3., 
15.3., 16.3. (para, 

VAU), 23.3. ,2.5., 8.5. 
Akatemia+Vake 23.3.

Lajiliitot (PJ) 
15.3. klo 17:30-
19:30 + muut 
sparraukset

OK/HUY + OKM
Välisparraukset 
21.3.,3.4., 18.4.

Tuloskeskustelu 
18.5.

”RAAMISOPIMUS” TEHTY:

- Huippu-urheilun 
yhteiset tarkennetut 
tavoitteet, mittarit ja 
toimenpiteet 2017-2020 
on sovittu

- OK/HUY:n konkreettiset 
esitykset OKM:lle
huippu-urheilun 
johtamisesta on tehty

- Huippu-
urheiluverkoston 
toimijoiden roolit ja 
vastuut sekä niitä 
tukeva resurssiohjaus 
on määritetty

- Huippu-urheilun ja 
HUY:n tukijärjestelmä 
2017 – 2020 on 
uudistettu

Helmi     Maalis Huhti Touko

TULOKSET

Prosessin vastuu ja työstö: HUY Johtoryhmä + asiantuntijat

Kv-
benchmarking

SPLISS v. 2010 

13 maan post-olympic
seminaari + muut sparraukset

PROSESSI JA TULOKSET TOUKOKUU 2017



TOIMIMME:

Urheilijakeskeisesti

Parhaat parhaiden kanssa periaatteella

Innostuksen ja yhteistyön ilmapiirissä

Tuloksellisesti, eettisesti ja vastuullisesti



STRATEGISET VALINTAMME:

KANSAINVÄLINEN 
MENESTYS

ARVOSTETTU 
URHEILU

KORKEATASOINEN 
OSAAMINEN



AVAINTEKIJÄMME:

Urheilijoiden ja joukkueiden valmennusprosessit 
ovat laadukkaat ja toimintaympäristöt 
kansainvälisesti kilpailukykyisiä

Avaintoimijoiden osaaminen on korkeatasoista

Suomalaisen urheilun yhteistyö, johtaminen ja 
arvostus paranee

LUONNOS



Suomalaisen huippu-urheilun lajikartta ja HUY:n tukiohjelmat 2017 – 2020

Olympialajit Muut lajit Para- ja muut 
vammaisurheilulajit

Kaikki lajit huippu-urheiluverkostossa

Kansainvälisen tason 
lajit (yksilö- ja 
joukkuelajit)

- MM 1-3
- Useampi 

mitaliurheilija
- Kv taso ja 

levinneisyys
- Kansallinen 

merkittävyys

Kehityslajit
- Ei lähitulevaisuuden 

menestysnäkymää
- Ei vielä kv-tason 

järjestelmää

Muut lajit

Lajilähtöiset
tukiohjelmat

- Paralympial.1-3
- Useampi 

mitaliurheilija
- Kv kilpailu-

kykyinen 
järjestelmä

Yksilölähtöiset
tukiohjelmat

- Paralympial.
- Mitalitason 

urheilija

Kaikki lajit valinta- ja/tai huippuvaiheen toimintaympäristöissä: kasvattaja-, alueelliset, valtakunnalliset akatemiat

Muut 
vammaisurheilulajit

HUY:n kokonais-
valtainen tuki:
€ + asiantuntijatuki

HUY:n
räätälöity 
tuki valituissa 
lajeissa:
€ + asiantuntija-
tuki

Valituissa 
lajeissa 
HUY:n
asiantuntija-
tuki

Investointilajien
tukiohjelmat

- Uskottava 
näkymä 
seuraaviin paral.

- Kv kilpailu-
kykyinen 
järjestelmä

HUY:n kokonais-
valtainen tuki:
€ + asiantuntijatuki

HUY:n
räätälöity 
tuki
valituissa
lajeissa :
€ + asian-
tuntijatuki

HUY:n valmentajaohjelma: NOV, olympia- ja paralympiavalmentajat, valmennuspäälliköt

LUONNOS

Lajilähtöiset (yksilö-
ja joukkuelajit)
tukiohjelmat

- Useampi 
mitalitoivo; 
Olympia/MM 1-8

- Kv kilpailu-kykyinen 
järjestelmä

Investointilajien 
(yksilö- ja 

joukkuelajit)
tukiohjelmat

- Uskottava näkymä 
seuraaviin 
olympialaisiin

- EM 1-3
- Kv kilpailukykyinen 

järjestelmä

Yksilölähtöiset
tukiohjelmat

- Mitalitason 
urheilija; 
Olympia/MM



9

päivittäisvalmennus - kaksoisura - toimintaympäristöjen kehittäminen

HUY Akatemiaohjelman organisoituminen

Toiminnan painopisteet vuonna 2017

Valmentajayhteisöt ja 
valmennusosaaminen 

Yläkoulutyö

Kaksoisura

Pia Pekonen
Valmennusosaamisen 

kehittäjä

Lajien keskittämisen 
ratkaisut 

Antti Paananen

Valmennuspäällikkö

Tuomas Törrönen

Lajikoordinaattori

Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta

Antti Paananen

Valmennuspäällikkö

Juha Dahlström

Huippu-
urheilukoordinaattori

Pääkaupunkiseudun 
urheiluakatemia

Jari Savolainen
yläkoulutyön kehittäjä

Pääkaupunkiseudun 
urheiluakatemia

Kari Seppänen
Yläkoulu-urheilun asiantuntija

Kisakallion Urheiluopisto

Laura Tast
Asiantuntija, Lasten ja nuorten 

urheilun kehittäminen

Mika Saari
Valmennuksen kehittäjä

Pääkaupunkiseudun 
urheiluakatemia

Katja Saarinen
kehittämispäällikkö

Jukka Tirri
Opiskelijahuippu-urheilun 

asiantuntija

Tuomas Törrönen

Lajikoordinaattori

Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta

Akatemiat-
valmennuskeskukset

urheiluoppilaitokset

Simo Tarvonen
Urheiluakatemiaohjelman 

johtaja

Antti Paananen
Valmennuspäällikkö

Pia Pekonen
Valmennusosaamisen 

kehittäjä

Akatemiaohjelman johtaminen Simo Tarvonen



Urheiluakatemiat ja 
valmennuskeskukset

Valtakunnallinen 
valmennuskeskus ja 
alueellinen 
urheiluakatemia

Kasvattajaurheiluakatemia

Alueellinen 
urheiluakatemia

Valtakunnallinen 
urheiluakatemia ja 
valmennuskeskus

Valtakunnallinen 
valmennuskeskus



Toimintaympäristöjen rakenne 2017



Kasvattajaurheiluakatemia

Forssan urheiluakatemia

Etelä-Karjalan urheiluakatemia

Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia

Etelä-Savon urheiluakatemia

Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia

Kouvolan urheiluakatemia

Satakunta Sports Academy

Urheiluakatemia Tavastia

Toimintaympäristöjen rakenne 2017



Alueellinen urheiluakatemia

Joensuun urheiluakatemia

Jyväskylän urheiluakatemia

Kuopion alueen urheiluakatemia

Ouluseutu urheiluakatemia

Tampereen urheiluakatemia

Turun seudun urheiluakatemia

Vaasan seudun urheiluakatemia

Toimintaympäristöjen rakenne 2017



Alueellinen urheiluakatemia ja valtakunnallinen valmennuskeskus

Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia ja Kuortaneen urheiluopiston 
valmennuskeskus

Lapin urheiluakatemia ja Lapin urheiluopiston valmennuskeskus

Päijät-Hämeen urheiluakatemia, Pajulahden urheiluopiston valmennuskeskus 
ja Suomen urheiluopiston valmennuskeskus

Vuokatti-Ruka urheiluakatemia ja Vuokatin urheiluopiston valmennuskeskus

Valtakunnallinen valmennuskeskus

Eerikkilän urheiluopiston valmennuskeskus

Ypäjän hevosopisto

Toimintaympäristöjen rakenne 2017



Valtakunnallinen urheiluakatemia ja valmennuskeskus

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia ja Kisakallion urheiluopiston 
valmennuskeskus

Toimintaympäristöjen rakenne 2017



Toimenpiteitä valtakunnalliseen verkostoon

Osaamisen kehittämisen erityistehtävät

Kokonaisuuden brändäys

HUY:n tukipalvelut; viestintä, rahoitus

Skype ”mitä me tehdään”: seuraava 15.5 klo 11

Kriteerien ja mittareiden tarkentaminen

JEAT ja johtaminen

Toimenpiteitä yksittäisiin toimintaympäristöihin

Omien tavoitteiden teroittaminen => tavoite- ja tuloskeskustelut syyskuusta eteenpäin

Roolin ja tehtävän vahvistaminen - paikallisten akatemioiden ja valmennuskeskusten identiteetin vahvistaminen

Lajien kanssa tehtävä kehittäminen ”4-kanta”

URHEILUAKATEMIOIDEN JA VALMENNUSKESKUSTEN 
YHTEINEN TOIMINTASUUNNITELMA



Valmennusosaamisen kehittyminen 

Valmentajan osaamistarpeiden tunnistaminen ja yksilöllisen kehittymisprosessin tukeminen 

Yhdessä, lajirajojen yli, osaamisen jakaminen ja kehittäminen

Huippuosaajat kohtaavat – asiantuntijoiden hyödyntäminen

Tiedon saatavuus ja käytettävyys

MILLAISIA TAPOJA TARVITSEMME, jotta meistä kasvaa experttejä

– millainen prosessi ja miten sitä edistetään?

Mitä haluan saada aikaiseksi?

Mitkä ovat onnistumisen elementit ja miten niitä arvioidaan? 





Valmentajaverkostoni. 
•Kuvaa tähän olemassa oleva valmentajaverkostosi
•Piirrä eri värillä sellaisia verkostotoimijoita, joita ympärillesi vielä lisäksi tarvitsisit / haluaisit 

Valmennusfilosofiani. 
Mitä asioita arvostan ja miten ne näkyvät omassa valmennuksessani? Mihin asioihin 
valmennukseni perustan? 



Mitä on menestyminen ja menestystekijät akatemiatoiminnassa niin valmentajan 
kuin urheilijan näkökulmasta?

Miten akatemia voisi tukea vielä paremmin valmentajia ja urheilijoita ja mitä 
valmennusprosesseissa tulisi kehittää?







”Kehityskeskusteluiden kautta voisi miettiä jokaiselle valmentajalle hänen omaa 
valmentajapolkua ja tukea vielä paremmin toimintaa yksittäisen valmentajan kannalta. 
Tätä varsinkin Akatemiassa voisi vielä parantaa. Puhumme paljon asioista yleisesti, mutta 
aivan kuten urheilijoiden kehittymisessä halutaan kohdata yksittäinen urheilija, niin 
samalla tavalla tulisi ajatella valmentajien kehittymisen kannalta.”

”Akatemiayhteisön merkitys on noussut kuluneen vuoden aikana todella suureksi.”

”Pyydän apua esim. oheisharjoittelun muodoissa, jotka eivät ole itselle kovinkaan tuttuja. 
Lisäksi keskustelemme haastavista tilanteista jne. vertaistukea tarjoten.”



URHEILUOPPILAITOSTEN JATKOLUVAT
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2017-2018 aikataulua

7-9.8 JET + kaikki akatemiat + vk:t Vierumäki ?

20.9 DC-seminaari (korkea-aste) Jyväskylä

9-10.10 Huippu-urheilun verkostopäivät Helsinki

1-2.11 Akatemiat + valmennuskeskukset Kotka

7.11 Urheilulukiot Kuortane

15-17.11 Taitoseminaari Kisakallio

--------------------------------------------------------------------------

15-16.3 Yläkouluseminaari

7-8.5 Urheiluoppilaitosseminaari
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