
Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten 

yhteinen toimintasuunnitelma

”Valitut akatemiat ja valmennuskeskukset muodostavat kokonaisuuden 

ja toimivat yhteisen toimintasuunnitelman ja resurssin alaisuudessa. 

Kokonaisuutta ohjaa ja koordinoi Suomen Olympiakomitean huippu-

urheiluyksikkö.”



Urheiluakatemiat,  
Urheiluopistot

Valmennuskeskukset

• ROOLIT
• RAKENNE
• RESURSSIT



Työn tavoitteita

• Hahmottaa suomalainen malli lajien valmentautumista 

tukevaksi järjestelmäksi, jossa on yksinkertainen rakenne, 

selkeät roolit ja keskitetty johtaminen

• Löytää jokaiselle ”toimintaympäristölle” (=akatemia ja/tai 

valmennuskeskus) tavoite ja sitä kautta tehtävä

• Kiinnittää lajit paremmin ”toimintaympäristöihin” ja sitä 

kautta kokonaisuuteen

• Lahjakkuuksien ja heidän valmentajiensa arjen 

toimintaedellytyksien parantaminen

• Löytää tehokas tapa investoida taloudellista tukea 

järjestelmään

• Säilyttää järjestelmän paikallinen rahoitus



Akatemiat – vaket prosessin kuvaus

Lajien kehittämistyö 

Akatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma

Lajien kokonaisvaltainen kehittämistyö luo pohjan urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten 
kehittämiselle. Lajien kehittämistyöstä vastaavat lajien valmennusjohto yhdessä HUY:n
lajiryhmävastaavien kanssa. Työkaluna työssä käytetään lajien urheilukehittämisen työkalua.

Lajien kehittämisprosessien kautta syntyvät
tukiorganisaatioiden profiilit ja tehtävät.

Akatemioiden ja valmennuskeskusten prosessi 2016
1. Nykytilan analyysi
2. Lajien määrittely jotka huomioidaan prosessissa
3. Nelikantakeskustelut laji-HUY-akatemia-vake
4. ”Toimintaympäristökohtainen” tavoite- ja tuloskeskustelu
5. Termistön määrittely
6. Kehittämis- ja arviointijärjestelmä
7. Valtakunnallisen ”toimintaympäristö” rakenteen kuvaaminen
8. Työn tuloksena esitys yhteistoiminnasta, vastuista ja rahoitusosuuksista OKM:lle

Ohjausryhmän
sparri ja tuki 
prosessille.



Akatemioiden ja valmennuskeskusten 

prosessi 2016

1. Nykytilan analyysi
2. Lajien määrittely jotka huomioidaan prosessissa
3. Nelikantakeskustelut laji-HUY-akatemia-vake
4. ”Toimintaympäristökohtainen” tavoite- ja tuloskeskustelu
5. Termistön määrittely
6. Kehittämis- ja arviointijärjestelmä
7. Valtakunnallisen ”toimintaympäristö” rakenteen kuvaaminen
8. Työn tuloksena esitys yhteistoiminnasta, vastuista ja rahoitusosuuksista OKM:lle



Akatemiat-vaket –prosessi syksy 2016

Elokuu
• Lajien määrittely jotka 
huomioidaan prosessin ensi vaiheessa
• Valmistellaan 

- Tavoite- ja tuloskeskustelut
- Kehittämis- ja arviointijärjestelmä

Joulukuu
• Luovutetaan esitys 
yhteistoiminnasta, vastuista ja 
toimintamallista OKM:lle

Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu

Syyskuu
• Keskeisten lajien 4-kannat
• Lähetetään kaikille tiedoksi

- tavoite- ja tuloskeskustelu
• Valmistellaan

- termistön määrittäminen

Lokakuu
• Keskeisten lajien 4-kannat
• Tavoite- ja tuloskeskustelut
• Termistön määrittäminen
• Valmistellaan OKM:n määrä-

rahan käyttötarkoituksen kriteerit

Marraskuu
• Tavoite- ja tuloskeskustelut
• Valtakunnallisen ”toimintaympäristö”

rakenteen kuvaaminen
• Kehittämis- ja arviointijärjestelmä
• OKM:n määrärahan käyttötarkoitus
• OKM:n hakuprosessin valmistelu
• Valmistellaan HUY:n esitystä yhteis-

toiminnasta, vastuista ja rahoitusosuuksista

OR 
28.9

OR  
2.11

OR 
13.12

Joulukuu Tammikuu Helmikuu

Tammikuu 2017
• OKM:n hakuprosessi
• HUY:n lausunto ja 

rahoitusesitys

Helmikuu 2017
• Päätökset

S
24.10

S
7.11

S
22.11

S
13.12



Tavoite- ja tuloskeskusteluiden teemat

• Visio, strategiset valinnat, kehittämisen 

painopisteet

• Lajiyhteistyö

• Erityispiirteet ja osaaminen

• Kaksoisura

• Johtaminen ja koordinointi

• Vapaa sana



Tavoite- ja tuloskeskusteluiden ryhmät

1. Kaupunkikeskusten ”toimintaympäristöt” 

2. Yliopistokaupunkien / urheiluoppilaitospaikkakuntien

”toimintaympäristöt” 

3. Sisäoppilaitos ”toimintaympäristöt”

4. Eerikkilän urheiluopisto / SHA

5. Suurten yliopistokaupunkien ”toimintaympäristöt”

6. Pääkaupunkiseudun ”toimintaympäristöt”



Skypetapaamiset

- ma 24.10 klo 11-11.30

- ma 7.11 klo 11-11.30

- ti 22.11 klo 11-11.30

- ti 13.12 klo 11-11.30


