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Kokeiluluvan hakeminen OKM:ltä  valtakunnallisen 
etenemisen portaat

Yläkoulukokeilusta puhuttu jo v 2012 lähtien.

Kokeilun lähtökohta: lisätään liikuntaa ja urheilua yläkouluikäisten lasten koulupäivän yhteyteen, 
helpotetaan urheilijan päivää ja poistetaan kiirettä (jää aikaa levolle ja koulutehtäville), innostetaan 
oppilasta Urheilijan polulla, tuetaan kasvamaan terveeksi urheilijaksi.

Urheiluyläkoulupolku:
• koulutason nimikkeet (kesäkuu 2015)
• urheiluakatemiakoulujen yleiskriteerit ja urheiluyläkoulukriteerit (kesäkuu 2015)
• Nyt viimeistelyssä

1) yleisvalmennuksen/urheilijana kasvamisen valtakunnallinen sisältörunko
2) soveltuvuuskoerunko ja hakukriteerit
3) kokeilusisältö

• Mukaan aikovat koulut: ilmoitus OK:lle maaliskuun 2016 kuluessa. Koulu on sitoutunut 
urheiluyläkoulukriteereihin. Haku Olympiakomitean koordinoimana tapahtuisi ikään kuin yhteisesti 
huhtikuusta alkaen.



Tuntijaon ylitys: viikkotuntimäärään lisää oppiaine nimeltä ”Urheilijaksi kasvaminen” 
ikäluokissa 7.-9.lk.
Jokaisella luokka-asteella lisäys olisi 2 vkt ( yht. 2+2+2).
- oppiaineessa yhteinen valtakunnallinen sisältö (motoriset perustaidot-fyysiset 
ominaisuudet – urheilijaksi kasvu)
- oppiaine olisi myös lajiliiton määrittelemä osa lajin Urheilijan polkua

Valinnaisaineista on valittavissa kaikki mahdollinen tukemaan Urheilijan polkua (koulu 
määrittelee tarkemmin kohdallaan)

Lisäksi oppiaineena olisi Urheiluvalmennus koulukohtaisena ratkaisuna (mahdollistaa 
opettajavalmentajan valmennustuntien sisällyttämisen opetusvelvollisuuteen).

Mitä kokeiluluvassa olisi? 1/2



Määritelty oppilaiden sisäänotto ja kriteerit: 
- lupa ja resurssi yhtä ryhmää kohti (~24 opp/koulu) 
- valtakunnallinen soveltuvuuskoerunko ja sisäänoton kriteerit (KiHu on mukana jo tässä 
vaiheessa: seurannan lähtötilanne) 
- oppilaaksi oton mahdollisuus yli kuntarajojen 
- alkaisi 1.8.2017 ensin 7.lk (lv 18-19 7.-8.lk, lv 19-20 7.-9.lk)

KiHu:n suorittama seuranta ja arviointi (3 asiaa: a) opinnot =koulunkäynnin mittari, b) 
urheilu/pysyykö urheilun parissa, keskeyttämiset, c) viihtyvyys ja jaksaminen)

Osallistuminen hallituksen kärkihankkeeseen: oppimisympäristöjen kehittäminen -
digitaaliset oppimisympäristöt (3v seuranta itsenäisen digiopiskelun onnistumisesta, 
yliopistotaho)
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Kokeiluluvan Digitaalisen oppimisen hankeosuus 1/2

Kokeiluluvassa koulu mahdollistaa harkintansa mukaan oppilaalle 
oikeuden korvata läsnäolo enintään  8 tunnilla viikossa koulun 
lukujärjestykseen tai sen  yhteyteen sijoitetun 
urheiluvalmennuksen johdosta. 
Edellytyksenä on oppilaan kyky tehdä ohjatusti korvattavat 
opinnot koulun kanssa sovitulla tavalla digitaalisesti tai muutoin 
etätyönä.
- Kokeiluhakuun sisältyy siis digitaalisen opiskelun ohjattu kokeilu, jossa 

seurataan kuinka digiopetus kehittyy ja pystytäänkö sillä saavuttamaan samat 

tai paremmat tulokset kuin muuten (tavoite: oppilas on valmiimpi urheilija ja opiskelija II 

asteelle siirtyessään mm. esiintymistaito, oman osaamisen tunnistaminen ja esittäminen, oma 
vastuunotto).



Kokeiluluvan Digitaalisen oppimisen hankeosuus 2/2

Miten onnistuisi:

• Oppilas
- kuvataan miten etä- ja verkko-opetus järjestetään laadukkaasti ja minkälaista tukea 
ja ohjausta yläasteikäisten verkko-oppijoiden on saatava (oppilaan 
voimaannuttaminen)
- kannustetaan oppijoiden omien laitteiden käyttöä ja hyödynnetään vertaistukea 
(oppilaiden vertaistukiverkosto)

• Opettajien ja rehtoreiden osaamisen kehittämisen kuvaaminen
- urheiluyläkouluille kokeilussa digimentoriopettaja ja kouluihin digiopettaja (tai 
usean koulun yhteinen), digiopettajaverkoston muodostaminen
- tavoite, että koulutus järjestetään joko sijaistettuna opetusajalla tai veso-aikana 
(myös yt-aika mahdollinen)

• Voidaanko selvittää: minimi varustetaso (laitesuositukset) ja oppimisympäristön 
tekniset vähimmäisvaatimukset lähtötilanteessa



Mihin haetaan resurssia

• ”Urheilijaksi kasvaminen” –oppiaineen palkkakulut: 
yksi ryhmä/ikäluokka/koulu (yht. 2+2+2 vkt) 

• Liikuntaa opettavien opettajien täydennyskoulutus (liikunnanopettajat toimivat 
pääosin Urheilijana kasvaminen -tuntien opettajina)

• Oppilaanohjaus (lisätään oppilaanohjauksen urheilijaoppilaan -näkökulmaa kokeilun 
onnistumiseksi, läsnäoloa korvaavien (digi)opintojen ohjaaminen)

• Oppimisympäristön kehittäminen - digitaaliset oppimisympäristöt (3v seuranta 
itsenäisen digiopiskelun onnistumisesta, yliopistotaho)

• Digiopiskelun vaatima opettajien ja rehtoreiden koulutus sekä tarpeellinen laitteisto 
• Seuranta ja arviointi (KiHu, yliopisto/digioppiminen)



Olympiakomitean 6/2015 hyväksymät urheiluakatemiaohjelman yläkoulujen 
urheiluyläkoulukriteerit

• Koulu mahdollistaa lukujärjestykseen liikuntaa/urheilua 10h->/koulu vko klo 8-16 välillä 
(esim. 7.lk/6-10, 8.lk/8-10vkt, 9.lk/10->vkt) 

• Koululla on kiinteä lajiliitto ja seurayhteistyö, mahdollisia painopistelajeja (Urheilijan 
polku, koulu-lajiliitto-seura sopimus)

• Koulun liikunnanopettajat ja opettajavalmentajat mukana yleisvalmennuksen vetäjinä
• Koulu on mukana valtakunnallisessa valintakoejärjestelmässä (soveltuvuuskoe)
• Koululle laaditaan visio ja vuosittaiset tavoitteet. Koulukohtaista toimintasuunnitelmaa 

kehitetään yhteistyössä urheiluakatemian kanssa 
• Koulu on urheilun ja liikunnan alueellinen osaamiskeskus 
• Koulu kehittää urheilijaa toisen asteen opintoihin valmistavaa opinto-ohjausjärjestelmää
• Koulu osallistuu alueellisiin ja valtakunnallisiin verkostotapaamisiin sekä sitoutuu 

osaamisen kehittämiseen ja yhteistyöhön. 
• Koulu on mukana koulun henkilöstön huomioimisen kehittämisohjelmassa
• Urheilukoulutoiminta on määritelty koulun koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa


