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Onko urheiluoppilaitos minulle oikea paikka?

• Urheiluoppilaitokset on tarkoitettu tavoitteellisille 
nuorille urheilijoille. 

• Tavoitteena on pyrkiä kansainväliselle tasolle tai 
ammattilaiseksi omassa lajissaan

• Sitoutuu ja on valmis urheilijan elämään ja isoon 
harjoitusmäärään

• Sitoutuu hoitamaan koulun hyvin, jotta saa 
mahdollisuuden harjoitella ja kilpailla suunnitelman 
mukaan

• Hyvä opintomenestys takaa jatko-
opiskelukelpoisuuden tavoitellulle alalle. (Esim. P-
Amerikan yliopistoihin)



Mitä hyötyä urheiluoppilaitoksesta on?

• Urheiluoppilaitoksissa on urheilumyönteinen ilmapiiri ja 
vertaistukea

• Opettajat ymmärtävät urheilun ajankäytöllisiä, mutta 
vaativat myös tuloksia opinnoissa

• Urheilu otetaan huomioon opintojen suunnittelussa

• Harjoittelulle varattu aikaikkunat viikkoon

• Virallisissa urheiluoppilaitoksissa urheiluvalmennus osa 
tutkintoa (n.15 %)

• Ammattimainen valmennus painopistelajeissa. Muiden 
lajien urheilijoilla laadukasta yleisvalmennusta

• Mahdollistaa kaksi kertaa päivässä harjoittelun 2-4 kertaa 
viikossa

• Opintojen suoritusajassa joustetaan harjoittelun ja 
kilpailun vaatimusten mukaan



Mikä on oikea oppilaitos juuri minulle?

• Mistä löytyy paras harjoitteluympäristö?

• Oma lajini on koulun painopistelaji (järjestetään 
valmennusta)

• Mitä oppilaitokset ovat lajiliiton yhteistyötahoja 
(liitot keskittäneet valmennustoimintaa)

• Lähialue vai oppilaitos muualla Suomessa? (Esim. 
lumilajien parhaat oppilaitokset pohjoisessa)

• Arjen ajankäytön kannalta paras ympäristö koti( tai 
asuntola) – koulu- harjoituspaikka



Lukio vai Ammatillinen

• Omat tavoitteet siviiliuralla?

• Mikä koulutus antaa parhaan jatko-
opiskelukelpoisuuden?

• Urheilulukioon pääsy ja menestyminen vaatii 
minimissään noin 7.5 keskiarvon ja hyvän 
opiskeluasenteen.

• PK-seudun ammatillisista urheiluoppilaitoksista on 
mahdollisuus osallistua urheilulukioiden 
valmennusryhmien harjoitteluun.



Hakuohje 2. asteen oppilaitoksiin

• Haku helmi-maaliskuussa

• Haku tapahtuu opintopolku.fi, hakujärjestelmän kautta. Sieltä löytyvät myös 
kaikki hakuun liittyvät ohjeet

• Urheiluoppilaitosten hakuohjeet löytyvät Suomen Olympiakomitean 
verkkosivuilta

• Haet samalla hakulomakkeella ammatilliseen koulutukseen ja 
lukiokoulutukseen.

• Lamalla hakulomakkeella voit hakea enintään viiteen eri koulutukseen.

https://opintopolku.fi/wp/fi/
http://www.sport.fi/huippu-urheilu/urheilijat/urheilijoiden-opiskelumahdollisuudet/urheiluoppilaitoshaku-2016


Urhea-verkoston 2. asteen oppilaitokset

Pääkaupunkiseudun virallisen koulutustehtävän urheiluoppilaitokset
• Mäkelänrinteen lukio, Helsinki

• Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Helsinki

• Perho Liiketalousopisto, Helsinki

• Stadin Ammattiopisto, Helsinki

Muut erityisen tehtävän lukiot ympäri maata

Muut ns. urheilupainotteiset oppilaitokset

• Espoo: Haukilahden lukio, Leppävaaran lukio, Omina

• Helsinki: Brändö gymnasium, Yrkeinstitut Prakticum

• Vantaa: Sotungin lukio

Muut Urhean verkostokoulut joissa joustavat opiskelumahdollisuudet mahdollistavat 
tavoitteellisen harjoittelun: Eiran aikuislukio, Suomen liikemiesten kauppaopisto, Laajasalo 
opisto

http://www.sport.fi/huippu-urheilu/urheilijat/urheilijoiden-opiskelumahdollisuudet/toinen-aste


Urheiluoppilaitoshaku

• Toisen asteen yhteishaussa urheiluoppilaitoksiin haettaessa urheilija täyttää 
sähköisen oppilaitoshaun (opintopolku.fi) yhteydessä myös urheiluhaun tiedot 
(mm. laji, saavutukset, ym.). 

• Lisäksi urheilijan tulee lähettää Hakulomake urheiluoppilaitokseen 2016 tai 
urheiluoppilaitoksen oma hakulomake yhteishaun päättymiseen mennessä.

• HUOM! Varmista aina hakuohjeet, aikataulu, mahdollinen oppilaitoksen oma 
hakulomake ja vaadittavat liitteet oppilaitoksen verkkosivuilta tai ota 
tarvittaessa yhteys oppilaitoksen urheilukoordinaattoriin.

http://www.sport.fi/huippu-urheilu/urheilijat/urheilijoiden-opiskelumahdollisuudet/toinen-aste
https://opintopolku.fi/wp/fi/


Urheilulukiohaun pisteytys

Maksimipisteet yhteensä 20

Koulupisteet max. 10

• Hakijan keskiarvopisteiksi lasketaan hakijan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja 
pakollisen liikunnan arvosanoista muodostuva keskiarvo sadasosan tarkkuudella. Oppilaitos tai 
koulutuksen järjestäjä voi lisäksi edellyttää lukuaineiden minimikeskiarvon ylittämistä

Urheilupisteet max 10

• Lajiliittopisteen 0-6

• Koulun pisteytys 0-4

Urheilu- ja urheilupainotteiset oppilaitokset pyytävät lajiliitoilta pisteytyksen hakijoiden urheilullisesta 
tasosta ja potentiaalista. Oppilaitokset voivat myös lisäksi järjestää omia testejä oppilaitospisteytyksen 
tueksi

Viralliset pisteytysohjeet 2016

http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTUvMTAvMjcvMDhfNDhfMDVfNTYzX0hha3VpbmZvXzIwMTYucGRmIl1d/Hakuinfo_2016.pdf


Urheilulukiohaun pisteytys

Esimerkki Oppilaat:

1. Keskiarvo 7,52, urheilupisteet (laji 4,4 + koulu 3) =14,92

2. Keskiarvo 8,52, urheilupisteet (3,9 +2,8) =15,22

3. Keskiarvo 8,05, urheilupisteet (5,3 + 3,6) =16,95

Alin pistemäärä 2016

PHYK 15,96

Märsky ?

Haukilahti ?

Leppävaara ?

Sotunki ?



Ammatillisten urheiluoppilaitosten pisteytys

• Urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen haettaessa voi urheilijakoulutukseen hakeutuva saada 

0-3 lisäpistettä urheilullisista ansioista. Tämä on mahdollista vain virallisissa 

urheiluoppilaitoksissa (pk-seutu: Perho liiketalousopisto ja Stadin ao)

• Koulu muodostaa lisäpisteytyksen(0-3) lajiliiton pisteytyksen linjassa (0-6) ja oman arvioinnin 

pohjalta (esim. haastattelu). 

• Huomioi, että urheilun lisäpisteytys on melko pieni  kannattaa pyrkiä koulutusohjelmiin jonne on 

realistista päästä

• Muihin ammatillisiin oppilaitoksiin (Omnia, SLK, Yrkeinstitut prakticum, Laajasalo-opisto) haetaan 

normaalin hakumenettelyn mukaan ja koulu antaa urheilijastatuksen lajiliittopisteytyksen, koulun 

oman arvion perusteella samassa linjassa muiden 2. asteen oppilaitosten vaatimustason kanssa.

• Lisätiedot koulujen sivuilta



Mitä jos ei saa 2. asteen opiskelupaikkaa?

1. Maunulan yhteiskoulun urheilukymppi. Mahdollisuus korottaa 
arvosanoja ja päästä oppilaitosten valmennusryhmään jos 
urheilullinen taso riittää

2. Ammatilliseen opiskeluun valmentava koulutus Stadin ao

Lisätiedot Stadin ammattiopiston urheilukoordinaattorilta

https://www.mayk.fi/kymppi
http://www.hel.fi/www/ammatillinen/fi/hakijalle/ennen_ammatillista_koulutusta/valma
http://www.hel.fi/www/ammatillinen/fi/hakijalle/ennen_ammatillista_koulutusta/valma
http://www.hel.fi/www/ammatillinen/fi/hakijalle/hakijalle-yhteishaku/hakijalle-urheilijan-ammatillinen-koulutus/hakijalle-urheilijan-koulutus


Pohjois-Haagan yhteiskoulu

• Yleislukio Urheilulukio
- Aloituspaikkoja n.50 - Aloituspaikkoja n. 75

- Valinta peruskoulun - Hakijat pisteytetään

päättötodistuksen keskiarvon, urheilu-

perusteella saavutusten ja ns.

- Alin keskiarvo 2016 koulukohtaisten pisteiden

8,83 avulla 
- Alin pistemäärä 2016 

15,96/20 pistettä

14.10.2016 Tuomas Raja 13.10.2016



PHYK - suurimmat lajiryhmät ja Valmentajat

• Jääkiekko

• Jalkapallo

• Koripallo

• Salibandy

• Tennis

• Muodostelmaluistelu/taitoluis
telu

• Yhteensä 30 lajin urheilijoita

• Mikään laji ei ”väärä”

 Tuomas Raja, rehtori

 Lea Hakala, koripallo, urheilun apulaisrehtori

 Harri Jokela, Martti Kuisma, koripallo

 Jaakko Nevanlinna, Juska Savolainen, Samu Koski, jalkapallo

 Ville Wallen, Mika Johansson, jalkapallo mv

 Päivi Lehto, Jarmo Matikainen, jalkapallo

 Pyry Lukkarila, Sami Kaartinen jääkiekko

 Juuso Riksman, jääkiekko mv

 Juha Stark, jääkiekko, jääpelit, yksilölliset lajit

 Joonas Naava, Jyri Korsman, Enis Abrashi, salibandy

 Merja Huttunen, taitoluistelu

 Henriikka Latva/Nina Sandsund, muodostelmaluistelu

 Emma Saarelainen, tanssi

 Esa Määttä, jääpallo

 Jari Hooli, hiihto

 Eren Gürler, yleisurheilu

 Anton Telih, yksilölliset lajit

 Krista Puhakka, yksilölliset lajit, fysioterapeutti

 URHEA-YHTEISTYÖN KAUTTA MYÖS MUITA VALMENTAJIA



Urheilulukion valmennustoiminta

 Lukion aikana 12-18-> kurssia

 Harjoitellaan oman lajin parissa vähintään kolmena aamuna viikossa, 
välillä muulloinkin

 Yhteensä yli 30 eri lajin urheilijoita

 Joissain lajeissa valmentaudutaan yhdessä muiden pääkaupunkiseudun 
urheiluoppilaitosten kanssa (vrt. PHYK osa Urheaa)

 Lisäksi urheilutoimintaa tukevia opintoja - esim. teippaus, lihashuolto, 
urheiluravitsemus jne.

-> urheilijaksi kasvamista

 Laajaa kilpailutoimintaa; Hgin koulut=>MM-kisat  
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PHYK/Avoimien ovien päivät

• Torstaina 8.12.2016 klo 13.30

• Torstaina 12.1.2017 klo 13.30

• Keskiviikkona 18.1.2017 klo 13.30 

sekä erityisesti vanhemmille klo 18.30 

(myös nuoret tervetulleita)

• Tiistaina 31.1.2017 klo 13.30

• Maanantaina 6.2.2017 klo 13.30

Yhteystiedot: www.phyk.fi
Urheilusta vastaava apulaisrehtori Lea Hakala, lea.hakala@phyk.fi, 050 5150 035

Lukion opot Elina Rintala, elina.rintala@phyk.fi, 040 7252 056

Kari Jokinen, kari.jokinen@phyk.fi, 050 3002 692

Rehtori Tuomas Raja, tuomas.raja@phyk.fi, 040 7252 098

14.10.2016 Tuomas Raja 13.10.2016
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