
Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten 
rakenne, roolit ja kriteerit 
 

Valtakunnalliseen verkostoon ja toimintaansa valtion harkinnanvaraista kehittämisavustusta saavat 
urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset on jaettu toiminnan määrän ja tehtävän mukaan kolmeen 
kategoriaan: 

1. Kasvattajaurheiluakatemiat 
2. Alueelliset urheiluakatemiat 

a. Alueellinen urheiluakatemia 
b. Alueellinen urheiluakatemia ja valtakunnallinen valmennuskeskus 
c. Valtakunnallinen valmennuskeskus 

3. Valtakunnalliset urheiluakatemiat 
a. Valtakunnallinen urheiluakatemia 
b. Valtakunnallinen urheiluakatemia ja valtakunnallinen valmennuskeskus 
c. Olympiavalmennuskeskus 

 

 

Kasvattajaurheiluakatemia 

Tehtävänä on toimia paikallisena ja alueellisena verkostona ja keskuksena erityisesti urheilijan polun 
valintavaiheessa (yläkouluvaihe ja toinen aste). Tekee aktiivista yhteistyötä paikallisten ja alueellisten 
urheilutoimijoiden kanssa tavoitteena nuoren urheilijan toimiva ja laadukas arki. Kuuluu Huippu-
urheiluyksikön koordinoimaan valtakunnalliseen verkostoon. 
 

Alueellinen urheiluakatemia  

Tehtävänä on koordinoida usean lajin paikallista, alueellista tai osin valtakunnallista verkostoa ja 
keskusta urheilijan polun valintavaiheessa yläkouluissa, toisella asteella sekä huippuvaiheessa. Tekee 
aktiivista yhteistyötä paikallisten ja alueellisten urheilutoimijoiden kanssa tavoitteena urheilijan toimiva 
ja laadukas arki ja huippuvaiheessa olevien urheilijoiden kansainvälinen menestyminen. Kuuluu Huippu-
urheiluyksikön koordinoimaan valtakunnalliseen verkostoon. 

Valtakunnallinen urheiluakatemia 

Edellisten tason tehtävien lisäksi toimintaympäristö on useiden lajien valtakunnallisena 
päivittäisvalmennuksen verkostona ja keskuksena valintavaiheesta huippuvaiheeseen. Valtakunnallinen 
tehtävä painopistelajeissa ja/tai jollakin osaamisalueella, jonka perusteella on saanut valtakunnallisen 
statuksen. Tekee aktiivista yhteistyötä paikallisten ja alueellisten urheilutoimijoiden sekä lajiliittojen 
kanssa tavoitteena urheilijan laadukas arki ja huippuvaiheessa olevien urheilijoiden kansainvälinen 
menestyminen. Toimii esimerkkinä muille toimijoille ja vastaa kansallisen urheiluakatemiaohjelman 
kehittämisestä yhdessä Olympiakomitean kanssa. Kuuluu Huippu-urheiluyksikön koordinoimaan 
valtakunnalliseen verkostoon.  

 

 



Kaikkia toimijoita koskevat peruskriteerit 

Hallinto 
 

- Urheiluakatemiaa hallinnoi oikeustoimikelpoinen taho. 
- Urheiluakatemian hallinto noudattaa hyvää hallintotapaa. 
- Urheiluakatemialla on nimetty koordinaattori tai johtaja, jonka työtehtävät ja työaika on määritelty 

kokopäiväiseksi. 
- Urheiluakatemialla on johtoryhmä. 
- Urheiluakatemialla on strategia, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä viestintäsuunnitelma. 
- Urheiluakatemian toiminta perustuu yhteistyöhön urheilijan polun eri toimijoiden, kuten seurojen, 

lajiliittojen, oppilaitosten ja kaupunkien/kuntien kanssa. Urheiluakatemia toimii Huippu-urheiluyksikön 
koordinoimassa valtakunnallisessa verkostossa ja osallistuu yhteisiin tapaamisiin. 

 
Osaamisen ja laadun kehittäminen sekä kehittymisen seuranta 

 
- Painopistelajien päätoimisilla valmentajilla on kehityssuunnitelma tai osaamisen kehittämisen 

suunnitelma ja valmentajilla on mahdollisuus työnohjaukseen. 
- Työntekijöiden työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja osaamisen kehittämiseen on suunnitelma ja 

toimintatapa.   
- Urheilijoiden kehittymisen seurantaan on olemassa toimintatapa ja painopistelajien 

valmennusprosessien kehittymistä seurataan yhdessä lajien kanssa. 
- Asiantuntijatoiminta on osa valmentajan johtamaa valmentautumisprosessia. 
- Valmennustoiminta toteutetaan yhden valmennuksen periaatteella, jossa urheilijan valmennukseen 

osallistuvat valmentajat ja asiantuntijat tekevät yhteistyötä keskenään ja sopivat vastuunjaosta 
urheilijan kehittymisen parhaaksi. 

 
Valmennus 

KASVATTAJAURHEILUAKATEMIA 
kriteerit koskevat kaikkia 
urheiluakatemioita 

ALUEELLINEN 
URHEILUAKATEMIA edellisten 
kriteerien lisäksi 

VALTAKUNNALLINEN 
URHEILUAKATEMIA edellisten 
kriteerien lisäksi 

 
Urheiluakatemia on vähintään 
viiden lajin paikallinen ja 
alueellinen verkosto ja 
valmennuskeskittymä.  
 
Kirjallinen kumppanuussopimus 
viiden lajin kanssa ja niissä 
järjestetty säännöllistä 
valmennustoimintaa vähintään 3 
kertaa viikossa. 
 
Painopistelajeissa päätoimiset 
valmentajat, jotka ovat mukana 
urheiluakatemiavalmennuksen 
toteuttamisessa vähintään 3 kertaa 
viikossa. 
 
Urheiluakatemian painopistelajien 
lajiharjoittelupaikat ovat 
urheilijoiden saavutettavissa ja 

 
Urheiluakatemia toimii 
vähintään viiden 
valtakunnallisen painopistelajin 
alueellisena tai 
valtakunnallisena keskuksena. 
Valtakunnallisella 
painopistelajilla tarkoitetaan 
huippu-urheiluyksikön 
tehostamistuen, nuorten 
Olympiavalmentajatuen tai 
Olympiavalmentajatuen kautta 
tuettavia lajeja. 
 
Urheiluakatemialla on 
vähintään viiden 
valtakunnallisen painopistelajin 
kanssa kirjallinen sopimus ja 
lajit ovat nimenneet ko. 
urheiluakatemian lajinsa 
painopisteakatemiaksi.  

 
Jokaisessa valtakunnallisessa 
painopistelajissa on 
ammattimaisesti toimiva 
valmennustiimi, jonka 
johtamisesta vastaa lajiliiton ja 
urheiluakatemian yhdessä 
nimeämä päätoiminen 
valmentaja.  
 
Urheiluakatemia tekee 
kansainvälistä yhteistyötä. 
 
Urheiluakatemialla on nimetty 
valmennuspäällikkö. 



KASVATTAJAURHEILUAKATEMIA 
kriteerit koskevat kaikkia 
urheiluakatemioita 

ALUEELLINEN 
URHEILUAKATEMIA edellisten 
kriteerien lisäksi 

VALTAKUNNALLINEN 
URHEILUAKATEMIA edellisten 
kriteerien lisäksi 

käytettävissä 
päivittäisharjoitteluun. 
 
Kaikkien lajien 
urheiluakatemiaurheilijoilla on 
oheisharjoitteluolosuhteet 
saavutettavissa ja käytettävissä 
päivittäisharjoitteluun. 
 
Urheiluakatemian yläkouluissa 
toteutetaan Kasva Urheilijaksi -
linjausten mukaista 
yleisvalmennusta sekä lajin 
linjaamaa lajivalmennusta.  
 
Urheiluakatemian 
painopistelajeissa valmentajalla on 
valmentajan ammatillinen koulutus 
tai koulutussuunnitelma sen 
saavuttamiseen. 
 
Urheiluakatemialla on 
säännöllisesti kokoontuva 
valmentaja- ja asiantuntijayhteisö. 
Valmentajat ovat mukana lajin 
kansallisessa 
valmennusjärjestelmässä ja 
asiantuntijat valtakunnallisessa 
asiantuntijaverkostossa. 
Toiminnasta on kirjallinen 
suunnitelma ja toteutus on 
dokumentoitu. 
 
Urheiluakatemiavalmentaja tukee 
urheilijan kaksoisuran 
toteuttamista 
 
 

 
Jokaisessa valtakunnallisessa 
painopistelajissa on vähintään 
yksi päätoiminen valmentaja, 
joka on valittu tehtävään 
yhdessä lajiliiton kanssa.  
 

 

Kaksoisura ja oppilaitosyhteistyö 
KASVATTAJAURHEILUAKATEMIA 
kriteerit koskevat kaikkia 
urheiluakatemioita 

ALUEELLINEN 
URHEILUAKATEMIA edellisten 
kriteerien lisäksi 

VALTAKUNNALLINEN 
URHEILUAKATEMIA edellisten 
kriteerien lisäksi 

 
Urheiluakatemialla on kirjallinen 
kumppanuussopimus vähintään 
viiden yläkoulun kanssa, jossa 
noudatetaan Suomen 
Olympiakomitean linjaamaa 

 
Urheiluakatemialla on kirjallinen 
sopimus vähintään yhden 
yliopiston ja yhden 
ammattikorkeakoulun kanssa, 
mikä mahdollistaa joustavat 

 
Huippu-urheiluyksikön 
tukiurheilijat kirjaavat 
kaksoisurasuunnitelman 
Urheilijan Pulssi tietokantaan. 



KASVATTAJAURHEILUAKATEMIA 
kriteerit koskevat kaikkia 
urheiluakatemioita 

ALUEELLINEN 
URHEILUAKATEMIA edellisten 
kriteerien lisäksi 

VALTAKUNNALLINEN 
URHEILUAKATEMIA edellisten 
kriteerien lisäksi 

yläkouluohjeistoa. Yläkouluista 
vähintään yksi on urheiluyläkoulu. 
Urheiluakatemia toimii oman 
alueensa yläkoulutoiminnan 
koordinoijana ja urheiluakatemialla 
on seutukuntatyöhön strategia ja 
toimintasuunnitelma. 

Urheiluakatemialla on kirjallinen 
kumppanuussopimus vähintään 
yhden paikallisen lukion ja toisen 
asteen ammatillisen oppilaitoksen 
kanssa. 

Kumppanuussopimuksissa on 
sovittu oppilaitoskohtaisesti 
urheiluakatemiatoiminnasta 
vastaavasta henkilöstä, urheilijalle 
kohdennetusta yksilöllisestä 
opinto-ohjauksesta sekä 
mahdollisuudesta koulupäivän 
yhteydessä tapahtuvaan 
harjoitteluun.  

opiskelumahdollisuudet urheilu-
uran ohessa.  

Urheiluakatemian yhteydessä 
toimii vähintään yksi virallinen 
toisen asteen erityisen tehtävän 
urheiluoppilaitos.  

Uraohjauksesta vastaa tehtävään 
kouluttautunut ammattilainen. 

Psyykkisen valmennuksen 
asiantuntijatoimintaa tarjotaan 
myös urasiirtymässä. 

Asiantuntijatoiminta 
KASVATTAJAURHEILUAKATEMIA 
kriteerit koskevat kaikkia 
urheiluakatemioita 

ALUEELLINEN 
URHEILUAKATEMIA edellisten 
kriteerien lisäksi 

VALTAKUNNALLINEN 
URHEILUAKATEMIA edellisten 
kriteerien lisäksi 

Urheiluakatemian 
asiantuntijaverkosto on luotu ja 
toimintatapana on vahvistaa 
valmentajien osaamista ja 
kohdentaa tukitoimet urheilijoiden 
arkeen.  

Urheiluakatemialla on 
kumppanuussopimus vähintään 
yhden lääkärikeskuksen tai lääkärin 
kanssa. 

Urheiluakatemiatoiminnassa on 
mukana fysioterapeutti, fyysisen 
valmennuksen ja psyykkisen 
valmennuksen asiantuntija, jotka 
toimivat valtakunnallisesti 
sovittujen toimintatapojen mukaan 

Osallistuva asiantuntijatoiminta 
on suunnitelmallista ja osana 
päivittäisvalmennusta. 

Urheilijan on mahdollisuus 
saada lääkäriin yhteys 24 tunnin 
kuluessa vammasta tai oireesta. 
Lääkärin tekemä urheilijan 
terveystarkastus on suunniteltu 
lajin vaatimusten ja ikätason 
mukaan ja toteutetaan 
yhteistyössä fysioterapeutin ja 
valmennuksen kanssa.  

Urheiluakatemiassa toimii 
ravitsemusvalmennuksen 
asiantuntija painopistelajien 
valmennusprosesseissa. 

Urheiluakatemiatoiminnan piirissä 
on yksi tai useampi päätoiminen 
urheilulääkäri. 

Urheiluakatemiassa toimii yksi tai 
useampi päätoiminen 
urheilupsykologi tai psyykkinen 
valmentaja. 

Urheiluakatemiassa toimii yksi tai 
useampi päätoiminen 
urheilufysioterapeutti. 

Urheiluakatemiassa toimii yksi tai 
useampi päätoiminen 
fysiikkavalmentaja. 



KASVATTAJAURHEILUAKATEMIA 
kriteerit koskevat kaikkia 
urheiluakatemioita 

ALUEELLINEN 
URHEILUAKATEMIA edellisten 
kriteerien lisäksi 

VALTAKUNNALLINEN 
URHEILUAKATEMIA edellisten 
kriteerien lisäksi 

osallistuvan asiantuntijuuden 
periaatteella. 
 
Urheiluakatemian asiantuntijat 
ovat osa valtakunnallista 
asiantuntijaverkostoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Urheiluakatemiassa toimii yksi tai 
useampi ravitsemusasiantuntija tai 
-terapeutti.   
 
Urheiluakatemian asiantuntijat 
toimivat osana urheilijan 
valmennustiimiä kliinisen työn ja 
kehitystyön lisäksi. 
Tiimityöskentelyssä 
terveydenhuollon suunnitelma, 
vamma- ja oireseuranta, 
tiedonkulku urheilijalta ja 
valmentajalta terveydenhuoltoon, 
kuntoutuksen ja sairaanhoidon 
hoitopolku ja roolijako on 
suunniteltu ja yhteisesti sovittu. 
Tiimin vuorovaikutus on jatkuvaa.  
 
Urheilijoiden terveystarkastusten 
ajankohta ja tiheys on suunniteltu 
yhdessä lajin kanssa lajin 
vaatimusten mukaan. 
 
Urheiluakatemian asiantuntijat 
osallistuvat valtakunnallisiin 
verkostotapaamisiin ja 
koulutuksiin sekä 
jatkokouluttautuvat oman alansa 
seminaareissa vuosittain. 
 
Asiantuntijat toimivat yhteistyössä 
paikallisen terveydenhuollon 
verkoston ja valtakunnallisen 
urheilulääketieteen verkoston 
kanssa. 
 
Asiantuntijatoiminnan 
suunnitelma ja vaikuttavuuden 
seuranta käydään vuosittain läpi 
verkostosta vastaavien 
vastuuhenkilöiden kanssa. 
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