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Alkusanat
Sykettä suunnitteluun -opas on ESR-rahoitteisen Huippu-urheilija ammattiin (HUA) -projektin
tuotos, ja se on toteutettu yhteistyössä Ouluseutu Urheiluakatemian (OSUA) urheilijoiden, valmentajien ja yhteistyöoppilaitosten kanssa.
Opas on tarkoitettu kansallisesti menestyneille ja kansainväliseen menestykseen pyrkiville urheilijoille, joille opintojen ja urheilun tasapainoinen yhteensovittaminen on suuri haaste. Lisäksi opas
antaa tietoa urheilijan lähipiirille, valmentajille ja opintojen ohjausta tekeville henkilöille.
Sykettä suunnitteluun -opas selvittää Ouluseutu Urheiluakatemian järjestelmää, esittelee lyhyesti
OSUA:n yhteistyöoppilaitokset ja kertoo, miten urheilija voi hakea OSUA:aan. Luku Opiskelu ja
urheilu johdattelee urheilijaa opintojen ja valmentautumisen suunnitelmalliseen yhteensovittamiseen. Hyvällä suunnitellulla urheilija voi ennakoida opintojen, valmentautumisen ja kilpailutoiminnan päällekkäisyyksiä sekä niistä johtuvia stressi- ja ylikuormitustilanteita. Opas kertoo myös
opintojoustavuuksista oppilaitoksissa ja henkilökohtaisesta opinto- ja valmennussuunnitelmasta
(HOVS) sekä antaa urheilijalle neuvoja sen laatimiseen.
Oulussa elokuussa 2005

Tekijät
Paula Haapakoski
Aki Hentilä
Päivi Karjalainen
Aino Laukkanen
Jaakko Mäkinen
Juha Pitkänen
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Ouluseutu Urheiluakatemia –
OSUA
Ouluseutu Urheiluakatemia on ainutlaatuinen poikkihallinnollinen yhteistyöverkosto, jossa urheilijaan sidoksissa olevat tahot tekevät yhteistyötä. Yhteistyötahot ovat luoneet puitteet, joissa
urheilija voi harjoitella ammattimaisesti joka päivä ja samanaikaisesti opiskella tavoitteidensa
mukaisella koulutusalalla. OSUA:n toimintamalli pohjautuu seuraavaan suomalaisten urheiluakatemioiden määritelmään:

Suomalaiset urheiluakatemiat
Urheiluakatemiat sijaitsevat maamme alueellisissa keskuksissa, joissa on kattava ja monipuolinen
koulutustarjonta. Ne on tarkoitettu kansallisesti menestyneille ja kansainväliseen menestykseen
pyrkiville urheilijoille. Urheiluakatemioiden tavoitteena on kehittää ja parantaa urheilijoiden
päivittäisharjoittelun suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Samalla ne tukevat urheilijoiden kouluttautumista haluamalleen alalle tai ammattiin urheilu-uran ohessa, sekä urheilijoiden siirtymistä
työelämään urheilu-uran aikana tai sen jälkeen.
Urheiluakatemioiden toiminnan perustana ovat ”Huippu-urheilu 2002 – 2006” -strategiaan
kirjatut suomalaisen huippu-urheilun ja koulutuksen arvot:
Rehellisyys, läpinäkyvyys ja avoimuus
Urheilijalähtöisyys
Yhteistyöhakuisuus
Vastuuntuntoisuus
Suomalaisuus
Kansainvälisyys
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OSUA
OSUA:n yhteistyöosapuolia ovat Oulun kaupunki, oppilaitokset, lajiliitot, urheiluseurat ja tukipalveluiden tarjoajat. OSUA:n toimintaa koordinoi Kastellin urheilulukio. Urheilijoiden etenemistä
opinto- ja urheilu-uralla seurataan säännöllisissä yhteistyökokouksissa, joissa myös päätetään
opiskelijoiden hyväksymisestä OSUA:aan sekä arvioidaan OSUA:n toimintaa ja sen laatua.
OSUA:n valmennukseen osallistuvien opiskelijoiden oppilaitoksina toimivat Kastellin urheilulukio,
Svenska Privatskolan i Uleåborg, Merikosken ammatillinen koulutuskeskus, Oulun seudun
ammattiopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. Yhteistyösopimuksen
allekirjoittajina on myös muita oppilaitoksia, jotka ovat sitoutuneet tarjoamaan niissä opiskeleville
urheilijoille vastaavia opintojärjestelyjä. OSUA:n innoittamina vastaavia keskuksia on syntynyt eri
puolille Suomea. Kuvio 1 esittää OSUA:aa toimijoineen:

Ouluseutu Urheiluakatemia

Oulun yliopisto

Svenska
Privatskolan
i Uleåborg

Oulun seudun
ammattikorkeakoulu

Kastellin
lukio

Merikosken
ammatillinen
koulutuskeskus

Oulun seudun
ammattiopisto

Koulutuspalvelut
HUA-projekti 2002 - 2005

Yhteistyötahot mm. lajiliitot
ja Olympiakomitea

Ouluseutu Urheiluakatemian
ja oppilaitosten yhteistyösopimus

Perusopetus

Noin 10.00-16.00

Normaali opiskelu
oppilaitoksessa

Noin 16.00-19.00

Seurojen / Urheiluakatemian harjoitukset

Kuvio 1. Ouluseutu Urheiluakatemia ja sen yhteistyötahot
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Valmennuksen
suunnittelu ja toteutus

Akatemian lajikohtaiset
yhteisharjoitukset aamuisin
Tukipalvelut

Noin 7.30-10.00

Ouluseutu Urheiluakatemian palvelut
OSUA:n järjestelmässä urheilijaa tuetaan myös muilla elämänalueilla. Tavoitteena on, että urheiluuran jälkeiseen elämänvaiheeseen siirtyminen tapahtuisi luonnollisesti ja joustavasti. OSUA:n
toiminta on ”tuotteistettu” PRO-, TEAM- ja EDU -palveluiksi, joita selvitetään lähemmin seuraavissa
kappaleissa. OSUA:n palveluiden yleisasetelma on esitetty kuviossa 2.

TEAM
Huippu-urheilukausi

Opetustoimi

Korkea-aste

Oppilaitokset
Seurat

Erikoistumiskausi

Lajiliitot

Toinen aste

ODL

Perusvalmennuskausi

Virpiniemen liikuntaopisto

Perusaste

Kuvio 2. Kaikki yhdessä. Urheiluakatemian palveluiden yleisasetelma

PRO-palvelu eli valmennus
OSUA:n eri lajien valmennuksesta vastaavat päätoimiset ammattivalmentajat, joiden avulla tähdätään pitkäjänteiseen ja laadukkaaseen valmennustoimintaan. Ammattimainen valmennus tekee
OSUA:n urheilijan harjoittelusta tavoitteellista ja mielekästä. OSUA:n valmentajat suhtautuvat
jokaiseen urheilijaan yksilöllisesti ja kantavat vastuuta urheilijan elämänuran edistämisestä huomioimalla hänen siviiliuransa osana valmennusprosessia. Näin urheilija selviää monista turhista
esteistä matkallaan kohti asetettuja tavoitteita. OSUA:n valmennusta voikin luonnehtia kestävän
kehityksen huippu-urheiluksi.
Valmennus perustuu OSUA:n koordinoinnista vastaavan Kastellin urheilulukion päivittäiseen
valmennustoimintaan. Valmennuksessa käytettävät lajikohtaiset harjoitussuunnitelmat rakentuvat
seuraavista tasoista:
1. Urheilijan henkilökohtainen ura- ja kehittämissuunnitelma
2. Vuosisuunnitelma, joka jakaantuu kausi- ja jaksosuunnitelmiin
3. Viikko- ja päivätason harjoitussuunnitelmat
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OSUA:n aamuvalmennus tapahtuu pääasiassa lajiryhmissä, joissa kaikki OSUA-urheilijat harjoittelevat samanaikaisesti urheilijoiden sukupuoleen tai ikään katsomatta. Ryhmässä harjoittelu on
haastavaa ja kehittävää, ja ryhmän tuki auttaa jaksamaan. Urheilijoilla on mahdollisuus osallistua
myös muiden lajien yhteisharjoituksiin. Valmennusta kehitetään urheiluakatemian ammattivalmentajien välisellä yhteistyöllä. Lisäksi OSUA:n valmentajat tekevät yhteistyötä paikallisten seurojen,
lajiliittojen sekä oppilaitosten kanssa.

TEAM-palvelu eli yhteistyö ja tukipalvelut
Urheilijan tavoitteellinen harjoittelu ja valmentautuminen edellyttävät toimivia tukipalveluja.
TEAM-palvelu on yhteistyötä opiskelevan urheilijan hyväksi. Siihen osallistuvat urheilijat, valmentajat, Oulun kaupunki, OSUA:n yhteistyöoppilaitokset, lajiliitot, urheiluseurat ja Ouluseutu
Yrityspalvelut.
Huipulle pyrkivät urheilijat vaativat osaavaa valmennusta sekä laadukkaita harjoitteluolosuhteita ja
tukipalveluita. Oulun seudulla on erinomaiset harjoitteluolosuhteet useimpiin lajeihin sekä tarvittava tukipalveluiden tarjonta. Ouluseutu Urheiluakatemiaan valittu urheilija saa käyttöönsä kortin,
joka oikeuttaa käyttämään kaikkia Oulun kaupungin hallinnoimia liikuntatiloja maksutta. OSUA
ja sen ammattivalmentajat ovat mukana kehittämässä eri lajien harjoitteluolosuhteita Oulussa.
OSUA on järjestänyt valmennuksen tukipalvelut helposti saavutettaviksi sekä urheilijoille että
valmentajille. Tukipalvelut on määritelty OSUA:n urheilijasitoumuksessa. Niihin kuuluvat myös
antidoping-, ravitsemus- ja muu terveysvalistus.

EDU-palvelu eli koulutus
OSUA:n EDU-palvelut auttavat urheilijaa yhdistämään huippu-urheilun ja opiskelun. Jokaisessa
oppilaitoksessa on urheilijaa varten yhteyshenkilö, joka toimii linkkinä urheilijan, opetushenkilöstön
ja valmentajien välillä sekä ylläpitää oppilaitoksen tukihenkilöverkostoa.
Urheilijan opiskelu pyritään luomaan suunnitelmalliseksi ja joustavaksi. Henkilökohtainen opintoja valmennussuunnitelma (HOVS) sekä opintojoustavuudet mahdollistavat sen, että motivoitunut
urheilija voi edetä lukion, ammatillisten opintojen, ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintojen
rytmissä ja osallistua samalla valmennukseen, leireille sekä kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin. Näin opiskelu- ja urheilu-ura etenevät tasapainossa, eikä urheilija jää urheilu-uran päättyessä
tyhjän päälle ilman koulutusta ja ammattia.

8

Opiskelu Ouluseutu Urheiluakatemian yhteistyöoppilaitoksissa
Kansalliseen ja kansainväliseen menestykseen pyrkivälle urheilijalle koulutusta koskevat valinnat
ja ratkaisut ovat tärkeitä ja vaativat urheilijalta aikaa sekä aktiivisuutta. Vaativammaksi käyvän
urheilu-uran kannalta omien kykyjen ja kiinnostusten perusteellinen selvittely sekä koulutusmahdollisuuksien vertailu on tarpeellista.
OSUA:n yhteistyöoppilaitosten monipuolinen koulutustarjonta ulottuu toiselta asteelta korkeaasteelle. Urheilijan on mahdollista löytää tavoitteidensa mukainen opiskelupaikka näissä oppilaitoksissa. Yhteistyöoppilaitokset ovat sitoutuneet kehittämään niissä opiskelevien urheilijoiden
yksilöllisiä ja joustavia opintojärjestelyitä.

Ylemmät
AMKtutkinnot

Tri
Lis.

Oulun
seudun
ammattikorkeakoulu

Oulun
yliopisto

6 Ylemmät
5 korkeakoulututkinnot
4

Korkea-asteen
koulutus

Toisen asteen
koulutus

4
3 Ammattikorkeakoulu2 tutkinnot
1

3 Alemmat
2 korkeakoulututkinnot
1

Svenska
Privatskolan
i Uleåborg

4
3
2
1

Työkokemus

Työelämä

Kastellin
Lukio

Merikosken
ammatillinen
koulutuskeskus

3
2
1

Oulun
seudun
ammattiopisto

Perusopetus

Kuvio 3. OSUA:n yhteistyöoppilaitokset tarjoavat hyvät koulutusväylät urheilijoille.
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Kastellin lukio – Urheilulukio
Kastellin lukion yhteydessä toimiva urheilulukio koordinoi OSUA:n toimintaa. Urheilulukio antaa
ikäluokkansa kansallista kärkitasoa oleville urheilijoille toisen asteen yleissivistävän koulutuksen.
Samalla se tarjoaa nuorelle mahdollisuudet kehittyä urheilijana. Lukion opetus valmistaa ylioppilastutkintoon, joka antaa kelpoisuuden kaikkiin korkea-asteen opintoihin. Kastellin lukioon
haetaan valtakunnallisen yhteishakujärjestelmän kautta. Urheilulukio valitsee opiskelijansa aikaisemman opinto- ja urheilumenestyksen sekä erikseen järjestettävän pääsykokeen (urheilutestit
ja henkilökohtainen haastattelu) perusteella.
Urheilulukiolainen voi poiketa tavallisen lukion opiskelijoiden noudattamasta tuntijaosta. Urheilulukiolainen, joka suorittaa vähintään 12 valmennuskurssia, on oikeutettu vähentämään pakollisten
kurssien määrästä kahdeksan kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion
jokaisen pakollisen oppiaineen kursseista. Kokonaiskurssimäärän on oltava vähintään 75 kurssia.
Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa lukion oppimäärästä 20 kurssia osallistumalla koulun ohjattuun valmennukseen. Valmennus sisältyy lukiotutkintoon, ja se merkitään todistukseen erillisenä
oppiaineena. Oppiaineen arvioinnista vastaavat koulun opettajat, ja suoritus merkitään todistukseen. Valmennuksen arviointi perustuu opiskelijan harjoitusmotivaatioon ja edistymiseen omassa
lajissaan. Yhden kurssin läpäiseminen edellyttää 18 harjoituskerran suorittamista ohjatusti.
Urheilulukion tuntijako antaa mahdollisuuksia joustaa opinnoissa, mutta samalla se asettaa
haasteita hakea omia vahvuuksia opiskelulle ajatellen ylioppilaskirjoituksia ja jatko-opintoja.
Urheilulukiolaisen on tärkeää laatia henkilökohtainen opinto- ja valmennussuunnitelma (HOVS),
jotta tavoitteellinen opiskelu ja urheilu onnistuisi. HOVS tehdään yhteistyössä valmentajien ja
opinto-ohjaajan kanssa. HOVS:n laadinnasta kerrotaan tarkemmin oppaan luvussa Opiskelu ja
urheilu.
Kastellin lukiossa toimivat koulutetut tutor-opiskelijat, jotka auttavat lukiolaisia tutustumaan
uuteen kouluyhteisöön ja -ympäristöön. Tutoreina toimii myös urheilulukion opiskelijoita, jotka
ymmärtävät urheilun ja opiskelun yhdistämisen mahdollisia pulmakohtia ja auttavat niiden
kohtaamisessa.
Urheilulukiolainen voi osallistua koulun tarjoamaan maksulliseen välipalaan aamuvalmennuksen
jälkeen.

06.30 - 07.00
07.30 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 16.00
n. 16 - 20.00
20.00 -

Aamutoimet
Aamuvalmennus (3-5
Välipalamahdollisuus
Koulupäivä
(3-5
Seuravalmennus (5-7
Kotitehtävät
(5-7

krt/vko)

kurssia/jakso) 15-25 t/vko
krt/vko)
8 – 11 t/vko
krt/vko)
8 – 14 t/vko

Kuvio 4. Tavoitteellisen urheilulukiolaisen tyypillinen kouluviikko
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6 – 10 t/vko

Svenska Privatskolan i Uleåborg
Svenska Privatskolan i Uleåborg är ett modernt undervisningscentrum mitt i staden Uleåborg.
Skolan beaktar den enskilda elevens behov och erbjuder högklassig undervisning. Svenska
Privatskolan är en allmänbildande skola med årskursbunden grundskola samt ett årskurslöst
gymnasium. Skolan tar särskilt hänsyn till elevernas språkliga bakgrund och vill speciellt stöda de
ﬁnskspråkiga eleverna som väljer Svenska Privatskolan. I undervisningen strävar skolan efter att
utnyttja alla möjligheter som de små undervisningsgrupperna erbjuder. Skolan vill också betona
det ﬁnlandssvenska kulturarvet och den nordiska samhörigheten.
Studerandens intresse och motivation är viktiga om han eller hon väljer att studera vid Svenska Privatskolan i Uleåborg. Kontakt med Svenska Privatskolan kan vänligen tas per telefon (08) 311 2852
och då kan man komma överens om ett besök i skolan. Man kan även besöka skolans webbsida
(http://spsu.oulu.net) för att få närmare information.

Oulun seudun ammattiopisto
Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) yksiköillä on opetusministeriön myöntämä erityinen
koulutustehtävä ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseen urheilijoille. Oulun seudun
ammattiopisto käsittää seitsemän koulutusalaa ja kymmenen koulutusyksikköä. Kolmivuotinen
ammatillinen perustutkinto tuottaa jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin ja yliopistoihin
samoin kuin ylioppilastutkintokin. Ensisijaisesti opinnot tähtäävät työelämässä tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen. Koulutuksen työelämävastaavuutta edistävät puolivuotiset työssäoppimisjaksot, jotka kehittävät vastuuntuntoa työstä ja opiskelusta sekä tekevät tutuksi työelämän
pelisääntöjä ja työtapoja. Työssäoppiminen tarjoaa myös monipuolisia työllistymistä helpottavia
kontakteja. Lisätietoa OSAO:n yksiköistä löytyy osoitteesta: www.osao.ﬁ
YHTEISET OPINNOT
• Pakolliset opintokokonaisuudet
• Valinnaiset opintokokonaisuudet

20 ov
16 ov
4 ov

AMMATILLISET OPINNOT
• Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot
• Koulutusohjelmittain eriytyvät pakolliset
ammatilliset opintokokonaisuudet
• Valinnaiset opintokokonaisuudet
• Työssäoppimista sisältyen ammatillisiin
opintoihin vähintään

90 ov

10 ov
20 ov

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

10 ov

YHTEENSÄ

120 ov

Opintoviikko (ov) on noin 40 tuntia opiskelijan työtä ja yksi lukuvuosi on noin
40 ov. Opintoihin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 opintoviikkoa ja
opinnäytetyö on vähintään 2 opintoviikkoa.

Kuvio 5. Kolmivuotinen ammatillinen tutkinto ja sen rakenne
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OSUA:n aamuvalmennuksen hyväksi lukeminen ammatilliseen
perustutkintoon
Aamuvalmennus luetaan hyväksi perustutkinnon vapaasti valittaviin 10 opintoviikon opintoihin.
Hyväksi lukeminen voidaan ulottaa myös yhteisten opintojen valinnaisiin 4 opintoviikon opintokokonaisuuksiin. Urheilija- ja perustutkintokohtaisesti valmennuksen hyväksi lukeminen voidaan
laajentaa myös ammatillisten opintojen valinnaisiin 10 ov:n opintokokonaisuuksiin. Tällöin valmennuksen tulee perustellusti tukea em. opintokokonaisuuksia. Valmennuksen osuus tutkinnosta
voi siis vaihdella 10 opintoviikosta 24 opintoviikkoon. Yli 14 opintoviikon hyväksi lukeminen
edellyttää urheilijalta erityistä menestystä niin opinnoissaan kuin urheilu-urallaankin.

Aikuis- ja työpaikkakoulutuspalvelut
Aikuis- ja työpaikkakoulutuspalvelut on OSAO:n yksikkö, joka rahoittaa, koordinoi ja toteuttaa
urheilijoiden oppisopimuskoulutusta yksilöllisesti. Oppisopimuskoulutus tarjoaa joustavan ja
työelämälähtöisen vaihtoehdon niin nuorelle huipulle pyrkivälle kilpaurheilijalle kuin huippuurheilijallekin. Opiskelu oppisopimuskoulutuksessa on työpainotteista. Jokaiselle opiskelijalle
laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa huomioidaan myös urheilun ja harjoittelun
vaatimukset.

Mitä oppisopimuskoulutus on?
Oppisopimuskoulutus tarkoittaa työsuhteessa tapahtuvaa ammatillista opiskelua, jossa opiskelija
oppii pääasiallisesti työtehtävien kautta. Ammatillisen tutkinnon suorittamisen yhteydessä opiskellaan kuitenkin myös ammatillisessa oppilaitoksessa sekä itsenäisiä oppimistehtäviä tehden.
Tietopuolisen opiskelun tarkoituksena on täydentää ja syventää ammatillista osaamista. Oppisopimuksen kestoon vaikuttaa aina opiskelijan aiempi koulutus ja työkokemus opiskeltavalta
alalta.
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan yleensä näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija osoittaa
osaamisensa oikeissa työelämätilanteissa järjestetyissä näytöissä. Näytöt järjestetään yleensä
vaiheittain koulutusaikana.
Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työssäoppimisen ohjauksen järjestämisestä. Urheilijan kouluttaminen oppisopimusteitse vaatii yrityksen sitoutumista myös urheilijan harjoitteluohjelmaan ja kilpailemiseen.
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Mitä voi opiskella?
Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella kaikkia toisen asteen ammatillisia perustutkintoja. Perustutkinnon suorittaminen kestää 2 – 3 vuotta. Tutkintoja on Suomessa yli 50. Oppisopimuskoulutuksella opiskelija voi jatkaa omalla ammattialallaan eteenpäin suorittamalla ammattitutkinnon tai
erikoisammattitutkinnon. Koulutuksen kesto on yleensä 1 – 2 vuotta. Eri aloilla on monipuolisesti
erilaisia tutkintomahdollisuuksia.
Koulutuksen jälkeen työelämään siirtyvällä urheilijalla on mahdollisuus opiskella omien tai työnantajan tarpeiden mukaan suunnitellussa, ammatinhallinnan ylläpitoon ja erityisvalmiuksien hankkimiseen liittyvässä oppisopimuskoulutuksessa. Koulutus kestää yleensä 6 – 12 kuukautta.

Oppisopimuskoulutukseen hakeminen
Oppisopimuskoulutuksessa opiskelu edellyttää opiskeltavalle ammattialalle soveltuvaa työpaikkaa.
Tukea oppisopimustyöpaikan hankinnassa tarjoaa Aikuis- ja työpaikkakoulutuspalveluiden koulutussuunnittelija. Urheilevan opiskelijan apuna voivat olla myös oma urheiluseura ja valmentaja.
Työpaikan tehtävien ja opiskeltavan ammatin yhteensopivuus on tärkeää, jotta oppisopimuskoulutuksen oppimisen periaate toteutuu. Urheilun ja koulutuksen yhdistäminen edellyttää opiskelijan,
yrityksen, oppilaitoksen ja Aikuis- ja työpaikkakoulutuspalveluiden saumatonta yhteistyötä.
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa milloin tahansa. Mikäli opiskelija täyttää OSUA:n valintakriteerit, hän sopii oppisopimuksen aloittamisen jälkeen Aikuis- ja työpaikkakoulutuspalveluiden
sekä oppisopimustyöpaikan kanssa myös OSUA:n aamuvalmennukseen osallistumisesta.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva urheilija
Urheilijan kanssa laaditulla henkilökohtaisella opinto- ja valmennussuunnitelmalla (HOVS) turvataan opinnoissa eteneminen ja mahdollistetaan OSUA:n säännölliseen aamuvalmennukseen
osallistuminen 3 – 5 arkiaamuna viikossa. OSAO:n yksiköissä on urheilijoita varten yhdyshenkilö,
jonka puoleen voi kääntyä HOVS:aan liittyvissä kysymyksissä. HOVS:n laadinnasta kerrotaan
tarkemmin oppaan luvussa Opiskelu ja urheilu.
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Merikosken ammatillinen koulutuskeskus
Merikosken ammatillinen koulutuskeskus (MeAkk) on Hengitysliitto Heli ry:n omistama valtakunnallinen erityisoppilaitos, joka tarjoaa toisen asteen ammatillista peruskoulutusta sekä ammatillista aikuiskoulutusta. Merikosken opiskelijavalinnassa etusijalla ovat hakijat, jotka tarvitsevat
opinnoissaan ja jatkosijoittumisessaan erityistä ohjausta ja tukea. Esimerkiksi terveydelliset syyt,
vamma tai oppimisvaikeudet ovat perusteita Merikoskella opiskelulle.
Merikoskella opiskeluun on mahdollista tutustua jo etukäteen ennen opiskelun aloittamista.
Tutustua voi maksutta esimerkiksi osallistumalla koulutukseen yhden päivän ajaksi. Viikon mittaiseen maksulliseen koulutuskokeiluun haetaan hakulomakkeella.

Ammatillista peruskoulutusta usealla koulutusalalla
Oulussa Merikosken ammatillinen koulutuskeskus tarjoaa ammatillista peruskoulutusta neljällä
koulutusalalla: kauppa ja hallinto, kulttuuriala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä tekniikka ja liikenne. Kaikki ammatilliset tutkinnot on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.
Koulutuskeskuksella on toimipaikat myös Limingassa ja Muhoksella, missä annetaan tekniikan
ja liikenteen, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan sekä luonnonvara-alan koulutusta.
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta tarjotaan
Merikosken kaikissa toimipaikoissa. Valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen tavoitteet ja
sisällöt rakennetaan opiskelijan tarpeiden ja edellytysten mukaisiksi. Koulutuksen laajuus on 40
– 120 opintoviikkoa.

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
Koulutuksen hyvä suunnittelu on edellytys menestyksekkäälle opiskelulle. Merikoskella panostetaan henkilökohtaiseen opintojen suunnitteluun ja jokaisen opiskelijan kanssa tehdään
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. Se sisältää opiskelijan
tulotilanteen kartoituksen, henkilökohtaiset opetus-, ohjaus- ja jatkosuunnitelmat sekä tarvittavien tukipalveluiden kartoituksen ja toteuttamissuunnitelmat. HOJKSia täydennetään koko
opiskelun ajan.

Hakeminen Merikoskelle
Koulutuksiin haetaan suoraan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella, joita voi tilata puhelimitse
Merikosken toimipaikoista tai tulostaa osoitteesta www.merikoski.ﬁ, josta löytyy myös lisätietoa
koulutuksista ja Merikosken palveluista. Hakuaika syksyllä alkaviin peruskoulutuksiin on edellisenä
keväänä.
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Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK)
Oulun seudun ammattikorkeakoulu on lähes 8 000 opiskelijan ja 700 työntekijän korkeakoulu,
jonka varsinaiset toimipaikat sijaitsevat Oulussa, Oulaisissa ja Raahessa. Oulun seudun ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen
ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin.
Tutkinnot ovat laajuudeltaan 210 – 270 opintopistettä, ja niiden suorittaminen kestää 3,5 – 4,5
vuotta. Koulutukseen hakeudutaan ammattikorkeakoulujen hoitaman valtakunnallisen yhteishaun
kautta. Pääsyvaatimuksena on lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto.
Tutkintoon johtava koulutus on opiskelijalle maksutonta, ja siihen voi saada opintotukea.
Oulun seudun ammattikorkeakoulussa opetusta tarjotaan kuudella koulutusalalla, yhteensä 30
eri koulutusohjelmassa. Opetus toteutetaan seuraavissa yksiköissä.
• Kaupan ja hallinnon yksikkö (Oulu)
• Kulttuurialan yksikkö (Oulu)
• Luonnonvara-alan yksikkö (Oulu)
• Raahen tekniikan ja talouden yksikkö
• Sosiaali- ja terveysalan yksikkö (Oulu ja Oulainen)
• Tekniikan yksikkö (Oulu)
Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi Oulun seudun ammattikorkeakoulussa voi suorittaa
avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, ammatillisia erikoistumisopintoja, täydennyskoulutusta
sekä ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja.
Lisätietoja osoitteesta www.oamk.ﬁ/koulutustarjonta.

Ylempi AMK-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkinto
Nuoret
Yhteishaku Vieraskieliset
tutkinnot

Avoin AMK

Erikoistumisopinnot

Aikuisten tutkintoonjohtava koulutus

Kuvio 6. Ammattikorkeakoulun koulutustarjonta
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Urheilun ja opiskelun yhdistäminen OAMK:ssa
Urheilija hakee opiskelupaikkaa normaalien hakumenettelyjen mukaisesti. Tultuaan hyväksytyksi
ammattikorkeakouluopiskelijaksi ja vastaanotettuaan saamansa opiskelupaikan, urheilija voi hakea
Ouluseutu Urheiluakatemiaan (OSUA). Hakemiseen käytetään erillistä hakemuskaavaketta, jonka
opiskelija voi tulostaa osoitteesta www.osua.net. Hakemus toimitetaan ammattikorkeakoulun
liikuntasuunnittelijalle.
Urheilijoiden opiskelut etenevät tutkinnon rakenteen mukaisesti. Tutkintoon johtaviin opintoihin
kuuluu perus- ja ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja, ammattitaitoa edistävä harjoittelu
sekä opinnäytetyö. Urheilija etenee opinnoissaan oman koulutusohjelman tavoitteiden ja henkilökohtaisen opinto- ja valmennussuunnitelmansa (HOVS) mukaisesti. Urheilijan suunnitelma
tehdään lukuvuosittain valmentajien ja opinto-ohjaajien avustuksella.

TYÖELÄMÄ
4v

Harjoittelu

Ammattiopinnot

Perusopinnot

Vapaasti valittavat
opinnot esim. sportfoliotyöskentelynä

Opinnäytetyö

3v

2v

1v

Opiskelupaikan
vastaanottaminen

Kuvio 7. Urheilijan ammattikorkeakoulututkinnon rakentuminen OAMK:ssa

16

Sportfolio-opinnot
Urheiluakatemiaan kuuluvilla OAMK:n opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa 15 opintopisteen
laajuinen valmentautumiseen suunnattu opintokokonaisuus. Opintokokonaisuus on nimeltään
Sportfolio, ja se toteutetaan portfolio-työskentelynä. Sportfolio-työskentelyn aikana opiskelija
pohtii toimintaansa, oppimistaan sekä saavutuksiaan tulevan työuran, opiskelun, oman persoonallisuuden ja urheilun näkökulmista. Sportfoliotyössä opiskelija arvioi edellä mainittujen asioiden
yhteensovittamista, onnistumista ja tulevaisuuden haasteita. Lisätietoja Sportfolio-opinnoista löytyy
osoitteesta www.oamk.ﬁ/opiskelijoille, kohdasta muut opiskelumahdollisuudet.

ARVIOINTIULOTTUVUUDET:
Opinnot

Urheilu-ura

Persoonallisuus

Työura

STARTTI SPORTFOLIO-OPINTOIHIN
3 op
1. Prologi
2. Tavoitteellinen valmentautuminen projektina 1.
3. Tuutorkoulutus
1. LUKUVUOSI
4. Kooste lukuvuodesta
+ oman opintoalan ja lajin materiaalia
- sportfolion väliarviointi yhteyshenkilön tekemänä

HUIPPUNOPEUDELLA ASIANTUNTIJUUTEEN
3 op
1. Yhteistyötaitojen kehittyminen valmennusryhmässä
2. Urasuunnittelu
3. Tuutortoiminta
3. LUKUVUOSI
4. Kooste lukuvuodesta
+ oman opintoalan ja lajin materiaalia
- sportfolion väliarviointi yhteyshenkilön tekemänä
MAALIINTULO JA UUDET HAASTEET
3 op
1. Kansainvälinen kärkitavoite / oma projekti
2. Urasuunnittelu
3. Tuutortoiminta
4. Epilogi
4. LUKUVUOSI
+ oman opintoalan ja lajin materiaalia
- sportfolion väliarviointi yhteyshenkilön tekemänä
PALKINTOJEN JAKO: NÄYTESPORTFOLIO
Sportfolion parhaiden tuotosten kokoaminen
näytesportfolioksi ja sen päättöarviointi

Sportfolio ja harjoituspäiväkirja

KIIHDYTTÄMINEN TIETOJEN SYVENTÄMISEEN
3 op
1. Tavoitteellinen valmentautuminen projektina 2.
2. Urasuunnittelu
3. Tuutortoiminta
2. LUKUVUOSI
4. Kooste lukuvuodesta
+ oman opintoalan ja lajin materiaalia
- sportfolion väliarviointi yhteyshenkilön tekemänä

3 op

Alumnitoiminta

Kuvio 8: Sportfolio
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Oulun yliopisto
Oulun yliopistossa voi suorittaa akateemisen loppututkinnon kuudessa tiedekunnassa, kahdeksan
eri koulutusalan alueelta. Yliopistoon hakeudutaan tiedekuntien omien valintamenettelyjen kautta,
joista saa lisätietoa tiedekuntien valintaoppaista. Joidenkin tieteenalojen kohdalla käytössä on
myös valtakunnallinen yhteishakujärjestelmä.

Tieteellisyys

Jatko-opinnot

Työelämä

Työelämä

YLEMPI
KORKEAKOULUTUTKINTO

Tutk
rake innon
ntum
inen

ALEMPI
KORKEAKOULUTUTKINTO

Opinn

ätety
ö

Harjoittelu

yö

ätet

nn
Opi

ittelu

Opint
o
suunn jen
ittelu

LÄHTÖ:
Opiskelupaikan
vastaanottaminen

Harjo

at

Opintotav

Tutkinno
n
rakentu
minen

Sivuaine- ja
suuntautumisvaihtoehdot
sekä urasuunnitelmat

Ammatillisuus

Kuvio 9. Esimerkki urheilijan opintopolusta yliopistossa

Yliopistotutkinnot
Yliopistotutkinto on kaksiportainen, eli opiskelija suorittaa ensin alemman korkeakoulututkinnon
(kandidaatti) ja vasta sen jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri/diplomi-insinööri).
Lääketiedettä ja hammaslääketiedettä opiskelevat suorittavat suoraan ylemmän korkeakoulututkinnon. Pääsääntöisesti opiskelija saa yliopistoon hyväksytyksi tullessaan suoraan oikeuden
sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Alemman tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija voi esimerkiksi hakeutua toiseen koti- tai ulkomaiseen korkeakouluun
suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Alemman korkeakoulututkinnon jälkeen voi myös
mennä töihin ja palata halutessaan myöhemmin suorittamaan ylemmän tutkinnon. Mikäli opiskelija
haluaa vaihtaa alaa kandidaatintutkinnon jälkeen tai aloittaa yliopisto-opinnot ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen, hän suorittaa ns. siirtymäopinnot, joiden kesto on enintään yksi vuosi.
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Opintojen määrää mitataan ECTS-pisteillä. Opintopisteet lasketaan siten, että yhden vuoden
kokopäiväinen opiskelu vastaa 60 opintopistettä. Alempi korkeakoulututkinto on pääsääntöisesti
laajuudeltaan 180 opintopistettä, ja sen tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Ylempi
korkeakoulututkinto on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta 120 opintopisteen laajuinen,
mikä vaatii kaksi vuotta opiskelua alemman korkeakoulututkinnon jälkeen. Sekä alemman että
ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on siis yhteensä viisi vuotta.
Lääketieteessä suoritetaan suoraan ylempi korkeakoulututkinto (lääketieteen lisensiaatin tutkinto),
jonka laajuus on yhteensä 360 opintopistettä (tavoiteaika kuusi vuotta). Hammaslääketieteen
lisensiaatin tutkinnon laajuus on 300 opintopistettä, jolloin tavoiteaika on viisi vuotta. Perustutkintojen jälkeen opiskelija voi jatkaa tieteellisiin jatko-opintoihin tähtäimenään lisensiaatin tai
tohtorin tutkinto.

Opintojen suunnittelu ja dokumentointi
Opiskelijan valintoja ja suunnittelua ohjaavat koulutusalan tutkintorakenne sekä vuosittaiset
lukujärjestykset. Näiden puitteissa opiskelija voi itsevastuullisesti suunnitella etenemisensä.
Opintoja edistävänä, tarkentavana ja auttavana työvälineenä toimii henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka edellytetään kaikilta opiskelijoilta heti opintojen alkuvaiheessa. HOPS:
aa päivitetään ja tarkistetaan useita kertoja opintojen edetessä. Urheilevan opiskelijan täytyy
suunnitelmissaan huomioida myös valmennussuunnitelma. Opintojen ja valmennuksen yhteensovittamisen apuvälineenä toimii henkilökohtainen opinto- ja valmennussuunnitelma (HOVS),
josta kerrotaan tarkemmin luvussa Opiskelu ja urheilu.
Opintosuunnitelman tekemiseen opastaa tieteenalan opinto-opas opetussuunnitelmineen.
Opintojen suunnittelua tukevat pienryhmäohjaajat, opintoneuvojat, tuutorit ja opettajat. Lisämateriaalia opintojen ennakointiin ja suunnitteluun löytyy tiedekuntien verkkosivuilta, ilmoitustauluilta, laitosten ja tiedekuntien kansliasta ja opiskelijatovereilta. Yliopistossa on käytössä myös
sähköinen opiskelijatietojärjestelmä Web-Oodi, jonka avulla opiskelija saa entistä helpommin
tietoa opiskeluun liittyvistä asioista.
Yhä useammin opintopolun dokumentoinnin välineenä käytetään opiskelijaportfoliota, joka on
opiskelijan itsensä valitsema opiskelutehtävien kokoelma ja edustaa hänen osaamistaan ja suorituksiaan niin yksittäisistä kursseista kuin laajemmin koko koulutuksestakin. Urheileva opiskelija voi
kerätä portfolioonsa parhaiden opiskelutöidensä lisäksi myös valmentautumiseen ja urheilu-uraan
liittyvää materiaalia. Portfoliotyön tehtyään opiskelija voi jäsennetysti ja persoonallisesti esittää
omaan alaan, tehtävään tai toimeen liittyvää osaamistaan ja pätevyyttään.

Uudet opiskelutavat ja tottumukset
Vaikka opintojen alkuvaiheessa uudet termit, erilaiset kurssien suoritustavat sekä opetusmenetelmät saattavat hämmentää aloittelevaa opiskelijaa, yliopisto-opiskelussa yhteinen nimittäjä kaikelle
on itsenäinen ajattelutyö. Opiskelija tarvitsee ajatteluun aikaa sekä erilaisia apuvälineitä, kuten
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kirjoittamista, lukemista ja keskustelua. Vasta vähitellen opiskelija omaksuu oman oppimistyylinsä,
opiskelutapansa sekä tieteellisen ajattelutavan, joka sisältää niin kriittisyyden kuin kyseenalaistamisenkin taidon, ymmärtämisen ja tutkimustiedon tuottamisen kyvyn. Urheilijalle liikkuva elämäntapa koti- ja ulkomaanmatkoineen antaa hyvän mahdollisuuden testata kehittyvää tieteellistä
ajattelua yliopistopiirin ulkopuolella.

Tutkinnon rakentuminen ja urasuunnitelmat
Sivuainevalinnat ja koulutusohjelman opintosuuntiin sekä suuntautumisvaihtoehtoihin liittyvät
valintatilanteet ovat tärkeitä opiskelijan uran ja työelämävalmiuksien kannalta. Valintatilanteissa
tulee arvioida, millaisilla oppiaineilla on todellista merkitystä tulevaisuuden ammatille ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämiselle. Huolellinen perehtyminen opetustarjontaan, suunnittelu ja
sitä kautta tehdyt tietoiset valinnat vievät uraa eteenpäin. Tehdessään uusia valintoja opiskelija
aina arvioi ja päivittää henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa.
Opiskelijan opintopolku tähtää ensin alempaan korkeakoulututkintoon, jonka jälkeen matka
jatkuu kohti ylempää korkeakoulututkintoa. Myös työelämään siirtyminen on mahdollista
alemman korkeakoulututkinnon jälkeen. Opintojen edetessä opiskelijan on säännöllisin väliajoin
hyvä arvioida jo suoritettuja opintojaan, omaa osaamistaan ja kehittämisen kohteitaan. Urheilijan
kannattaa soveltaa urheilu-uransa kartuttamaa itsearviointikokemusta sekä ulkopuolisen tahon
arvioinnin kohteena olemisesta kertynyttä kokemusta myös opiskeluihinsa.

Harjoittelut ja opinnäytetyöt
Lähes jokaiseen tutkintoon sisältyy jonkinlaista työharjoittelua, jonka tarkoituksena on perehdyttää
opiskelija tulevaan ammattialaan käytännön tasolla. Harjoittelua voi sisältyä eri laajuudessaan sekä
alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Harjoittelupaikka voi olla esimerkiksi sivuaineita
tai opintosuuntaa tukeva, tai se voi liittyä opinnäytetyön aiheeseen tai opiskeluaikaiseen kesätyöhön ammattialalta. Myös kansainvälinen, ulkomailla suoritettava harjoittelu on mahdollinen.
Urheilijan kannattaa muistaa harjoittelupaikan etsimisessä myös urheilu-uran aikana syntyneet
tai hankitut kontaktit sekä kotimaassa että ulkomailla.
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Opinnäytetyön tekeminen sisältyy sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Opinnäytetöiden tarkoitus on kehittää opiskelijan valmiutta itsenäiseen tieteelliseen tiedon hankintaan
sekä antaa valmiuksia tieteellisten ongelmien tunnistamiseen, erittelemiseen ja ratkaisemiseen.
Opinnäytetyö on usein tärkeä ponnahduslauta työllistymiselle. Urheilija voi liittää opinnäytetyön
usein myös omaan lajiinsa.

Valmistuminen
Valmistuminen huipentaa opiskelijan taipaleen opintopolulla. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen hyväksytysti suorittamista. Viimeistään ylemmän
korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen edessä olevaan työnhakuun liittyvää opastusta antaa
mm. yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelut.

Vinkkejä opiskelijalle yliopisto-opintojen ja urheilun
yhdistämiseen
1. Tarkastele mahdollisuuksia opintojen suoritusajankohdissa. Onko kursseja sekä syksyllä että
keväällä tai mahdollisesti kesällä?
2. Ota selvää, ovatko opintojaksot pakollisia ja kuinka paljon voit olla pois kontaktiopetuksesta.
3. Matkojen, leirien ja edustustehtävien aikana etenevät kurssit voivat olla opintojesi haasteita.
Keskustele opintojoustavuuksista, vaihtoehtoisista opintosuoritustavoista sekä liikkumavaroista kurssi- ja pienryhmäopetuksen ajankohdista kurssin opettajan kanssa. Kerro, mistä
syystä etsit ratkaisua.
4. Jos haluat viedä opintojasi eteenpäin toisella, vaihtoehtoisella suoritustavalla, ideoi valmis
ehdotus kurssin suorittamisesta.
5. Mieti myös, voitko liittää opintojesi aihepiiriin jotakin urheiluun ja valmentautumiseen liittyviä osa-alueita (esim. harjoitus- ja projektityöt).
6. Tarkastele, kuuluuko tutkintoosi harjoittelua/työharjoittelua koskeva opintojakso. Ota selvää, voitko hyödyntää koko harjoittelua tai osana sitä osallistumistasi Ouluseutu Urheiluakatemian toimintaan sekä asiantuntemustasi urheiluvalmennuksesta, omasta osaamisestasi
ja näytöistäsi. Keskustele asiasta harjoittelujakson vastuuhenkilön kanssa.
7. Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella yleisopintoja, perusopintoja ja
aineopintoja ja hyväksi lukea ne tutkintoosi kuuluvaksi (riippuen tietenkin tieteenalasta ja
hyväksilukemiskäytännöistä.) Avoin yliopisto-opiskelu on maksullista, ja maksun suuruus
vaihtelee oppiaineiden ja opintojen laajuuden mukaan.
Lisätietoa opiskelun ja valmentautumisen yhdistämisestä löydät www-osoitteesta
http://www.hallinto.oulu.ﬁ/optsto/urheiluakatemia
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Ouluseutu Urheiluakatemiaan
hakeminen
Päästäkseen täysimääräisesti Ouluseutu Urheiluakatemian palveluiden piiriin on urheilijan ensin
saatava opiskelupaikka jossakin OSUA:n yhteistyöoppilaitoksessa. OSUA:aan hakeutuvan yleinen
toimintaohje:
• Urheilija hankkii opiskelupaikan yhteistyöoppilaitoksessa normaalin valintamenettelyn kautta.
• Urheilija, joka täyttää OSUA:n asettamat urheilijan tasokriteerit, voi pyrkiä akatemiaan oppilaitoksen yhteyshenkilöltä tai osoitteesta www.osua.net saatavalla OSUA:n hakemuskaavakkeella. Hakemuskaavake toimitetaan omaan oppilaitokseen.
• OSUA:n yhteistyökokous päättää urheilijan hyväksymisestä OSUA:aan.
• Jokaiselta OSUA:n urheilijalta edellytetään säännöllistä osallistumista aamuvalmennukseen,
opintojen edistymistä sekä vuosittaisen henkilökohtaisen opinto- ja valmennussuunnitelman
laatimista.

Opiskelu ja urheilu
Menestykseen pyrkivän urheilijan opiskeluun vaikuttaa se, missä vaiheessa uraansa hän on, kuinka
paljon hän harjoittelee ja kuinka usein hänellä on leirejä ja kilpailuja. Urheilija kohtaa matkallaan
monia haasteita, opiskelipa hän sitten toisen asteen tai korkea-asteen oppilaitoksessa tai jossain
muussa koulutusmuodossa. Erityisen kuormittavaa on opintojen aloitus uudessa oppilaitoksessa
ja sijoittuminen uuteen ympäristöön. Lyhyessä ajassa opiskelija kohtaa valtavan informaatiotulvan, joka liittyy opetustarjontaan, opetusjärjestelyihin sekä oppilaitoskohtaisiin pelisääntöihin.
Haasteena opintojen alussa on oman opintopolun, tutkinnon tavoitteiden, rakenteen ja sisällön
hahmottaminen sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen. Urheilupuolella
valmentautumisen vaatimustaso nousee ja päivittäisharjoittelun seurannan merkitys korostuu
entisestään. Oman valmentajan lisäksi urheilijan toimintaan tulee mukaan OSUA:n valmentaja,
mikä luo lisää haasteita opintojen ja valmennuksen yhteensovittamiselle.
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Henkilökohtainen opinto- ja
valmennussuunnitelma (HOVS)
OSUA:ssa lukuvuoden aikaista opiskelun ja urheilun huomioivaa suunnitelmaa kutsutaan
henkilökohtaiseksi opinto- ja valmennussuunnitelmaksi (HOVS). HOVS on toimintasuunnitelma,
jossa yhdistyy lukukauden aikainen henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja oman lajin
valmennussuunnitelma. Tavoitteena on, että urheilija voi osallistua kaikkiin valmennussuunnitelman
mukaisiin päivittäisiin harjoituksiin. HOVS:aa laatiessa tulee selvittää itselle, mitä tavoitteita
opinnoille ja urheilulle asettaa ja miten niihin pääsee. HOVS:n suunnitteluun urheilija saa apua
valmentajilta, oppilaitoksensa yhteyshenkilöltä sekä opinto-ohjaajalta.
HOVS-järjestely on kehittyvälle urheilijalle erinomainen mahdollisuus. Vastavuoroisesti se edellyttää urheilijalta sitoutumista OSUA:n ja oppilaitoksen sopimiin sääntöihin ja toimintaohjeisiin.
Tärkeintä järjestelyiden toimivuuden kannalta on opiskelevan urheilijan oma aktiivisuus ja HOVS:n
säännöllinen päivittäminen.

VALMENNUSSUUNNITELMA

HOPS

HOVS

Kuvio 10. Henkilökohtaisen opinto- ja valmennussuunnitelman (HOVS) laadinnan asetelma.

Miksi HOVS kannattaa laatia:
Henkilökohtainen opinto- ja valmennussuunnitelma tuo esiin urheilun ja opiskelun tavoitteet.
Toimiva HOVS parantaa päivittäisen opiskelun ja harjoittelun sujuvuutta. Opiskeleva urheilija voi
sen avulla esimerkiksi:
• helpottaa tiedonkulkua seuravalmennuksen, OSUA:n ja oppilaitoksen välillä
• ennakoida tulevia tehtäviä ja työtapoja opinnoissa sekä valmentautumisen haasteita
• hallita ajankäyttöä kokonaisvaltaisemmin
Realistisen ja säännöllisesti arvioitavan HOVS:n tavoite on, että urheilijalla on mahdollisuus menestyä niin opiskelu- kuin urheilu-urallakin.
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HOVS:lla urheilija voi ennakoida ja hallita seuraavia
asioita:
• päivittäisharjoittelun ja opiskelun yhdistäminen harjoituskaudella – myös kovien harjoittelujaksojen aikana
• opiskelujärjestelyt lukuvuoden aikana kilpailukaudella, kun peli- ja kilpailumatkoja on arkisin
ja viikonloppuisin
• opiskelun eteneminen myös leirien, pidempien kilpailumatkojen tai edustustehtävien aikana
• opetustilanteet, jotka ovat samanaikaisesti OSUA:n päivittäisen aamuvalmennuksen kanssa
• kokeiden ja tenttien rajalliset suoritustavat ja ajankohdat
• opintojen, kokeiden ja tenttien suorittaminen muina ajankohtina tai vaihtoehtoisilla tavoilla

HOVS:aa laatiessaan urheilija toimii seuraavasti:
• laatii oppilaitoksessaan HOPS:n, josta ilmenee, mitä opintoja hän suorittaa lukukauden
aikana
• selvittää tulevan kauden valmennussuunnitelman (harjoitusohjelma, leirit, kilpailut) valmentajien avustuksella
• saa HOVS-lomakkeen OSUA-valmentajalta lukukauden alussa
• rakentaa HOVS:n ja pyrkii ratkaisemaan päällekkäisyydet yhteistyössä valmentajien ja opintoohjaajien kanssa
• pitää HOVS:n ajan tasalla, kun opinnoissa, valmentautumisessa ja kilpailutoiminnassa tapahtuu huomioon otettavia muutoksia
• pohtii HOVS:n toteutumista lukuvuoden aikana valmentajien, opinto-ohjaajan sekä vanhempien kanssa

Urheilevan opiskelijan toimeentulo
Urheilevan opiskelijan on ajateltava myös taloudellista toimeentuloaan. Toimeentulo voi koostua
opintotuesta (opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus), mahdollisesta valmennustuesta
sekä sponsori- ja kilpailutuloista. Joidenkin joukkuelajien urheilijalla voi olla pelaajasopimuksen
tuoma määräaikainen palkkatulo. On tärkeä muistaa, että opintotukiaika on rajallinen ja tuen
saaminen riippuu lukuvuoden aikaisesta opintokertymästä sekä opiskelijan omista tuloista. Mikäli
on ennakoitavissa tilanne, ettei opintosuorituksia ole riittävästi jossakin opintojen vaiheessa tai
omia tuloja on yli vuositulorajan, tuki kannattaa katkaista ja tukikuukaudet säästää myöhemmin
käytettäviksi. Toimeentuloasioissakin suunnitelmallisuus ja ennakointi on erittäin tärkeää. Lisätietoja
opintotuesta löytyy osoitteesta www.kela.ﬁ.
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Kuvio 11. Esimerkki-hovs
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Urheilijan siirtyminen työelämään
Opintojen loppuvaiheessa ja siirryttäessä työelämään kannattaa hyödyntää oppilaitoksen omia
työelämäpalveluita. Kilpa- ja huippu-urheilija kokee urheilu-uran aikana monia sellaisia erityisiä
asioita, joita on hyvä korostaa haettaessa työpaikkaa. Tyypillisiä ominaisuuksia, joita urheilu-ura
kehittää, ovat esimerkiksi:
• kyky asettaa tavoitteita ja sitoutua toimintaan
• ajankäytön tehokas hallinta
• toiminta erilaisissa ryhmissä
• kokemus testaus- ja kilpailutilanteista
• kielitaito ja toiminta erilaisissa kulttuureissa
• hyvä paineensietokyky
• hyvät markkinointi- ja mediataidot
Huippu-urheilijoiden työelämään siirtymistä tuetaan myös valtakunnallisella Suomen Olympiakomitean ja Adecco Finland Oy:n projektilla Huippu-urheilusta työelämään. Projekti jatkuu vuoden
2008 loppuun asti. Huippu-urheilusta työelämään -projektin kohderyhmänä ovat Olympiakomitean
ohjelmien piirissä olevat yksilö- ja joukkuelajien urheilijat ja valmentajat. Projektista hyötyvät erityisesti urheilu-uransa päättämistä pohtivat urheilijat, mutta se tarjoaa palveluja myös opiskeleville
ja opintojaan vasta suunnitteleville urheilijoille.
Keskeisellä sijalla ovat suunnitelmien laatiminen, omien kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden
analysointi sekä opastus työnhakuprosessissa. Projektin tehtävänä on luoda kontakteja työnantajiin ja oppilaitoksiin, mutta myös kannustaa ja ohjata urheilijoita ja valmentajia omatoimiseen
tiedonhakuun ja verkostojen luomiseen.
Tiedotuksen ja paikallisen yhteistyön kautta projekti pyrkii auttamaan jatkossa myös niitä urheilijoita, jotka eivät kuulu olympiatuen piiriin.
Tiedustelut:
Adecco Finland
Virpi Ojakangas-Palmunen
Projektipäällikkö
virpi.ojakangas-palmunen@adecco.ﬁ
p. 050 3869862

Tuuli Merikoski-Silius
Suomen Olympiakomitea
Opintokoordinaattori
tuuli.merikoski-silius@noc.ﬁ
p. 0400 711728
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Urheilijoiden kokemuksia opintojen
ja urheilun yhteensovittamisesta
Urheileva opiskelija kohtaa erilaisia haasteita opintouransa varrella. Niistä selviäminen voi joskus
tuntua ylivoimaiselta.

Urheilulukio
”Viimeinen lukiovuosi menossa ja kirjoitukset lähestyvät. Vanhemmat eivät ole asettaneet turhia
paineita vaikka pitävät koulunkäyntiä tärkeänä. Urheilulukion aamuvalmennuksesta olen saamassa
20 kurssia ja lukion kokonaiskurssimäärä tulee näillä näkymin olemaan 80 kurssia. Oppiaine- ja
kurssivalinnoissa olen pyrkinyt siihen, että sarjakausi haittaisi mahdollisimman vähän osallistumista
oppitunneille. Opinto-ohjelmaani liittyvissä kysymyksissä olen saanut apua opinto-ohjaajalta ja
opettajilta. Kun päivittäisen ajankäytön osaa jakaa oikein, niin ehtii tehdä läksytkin ja nähdä
kavereita. – Kuitenkin tulee valintatilanteita, jolloin joutuu miettimään pelaamisen, koulun ja
muiden asioiden tärkeysjärjestystä.”

Ammattiopisto
”Lajin kilpailukausi ja koulunkäynti vievät suurimman osan ajastani. Viikkorytmiin kuuluu päivittäisen koulunkäynnin ohella pelejä matkoineen, harjoituksia, pelipalavereja ynnä muuta. Kun
kaikki jääkiekkoon menevä aika lasketaan yhteen, niin helposti vierähtää 30 tuntia viikossa kiekon parissa. Läksytkin on tehtävä jossain välissä. Opiskelun ja pelaamisen yhdistäminen on sekä
ajankäyttökysymys että tahtokysymys. Ettei jää iltaharjoitusten jälkeen katsomaan telkkaria vaan
paneutuu myös koulutehtäviin. On myös hyvä muistaa, että jääkiekkoilijalla lukuvuoden alkuja loppukuukaudet ovat opiskelujen kannalta yleensä helpoimpia, koska kansallinen sarjakausi
sijoittuu syys- ja maaliskuun väliin. Kauden jälkeen treenit kuitenkin jatkuvat ja valmentajat, jotka
kamppailevat joukkueensa menestyksen puolesta, vaativat, että kaikkiin harjoituksiin, leireille ja
peleihin osallistuttaisiin aktiivisesti.”

Ammattikorkeakoulu
”Olen ollut erittäin tyytyväinen akatemian toimintaan. Akatemian valmentajan harjoituksia on
jokaisena arkiaamuna, joista minun täytyy käydä kolmessa. Saan itse aikatauluttaa harjoittelun
opiskelun aikatauluihin. On hyvä, että järjestelmä joustaa. Kun haluaa turvata jääkiekon jälkeisen elämän ja opiskella, rahan kanssa on välillä tiukkaa. Ongelmana on, että opintoja ei pysty
suorittamaan normaalitahdissa leirien ja kisamatkojen takia. Opintojani olemme suunnitelleet
opinto-ohjaajani kanssa. Jos on tullut tiukka paikka, olemme yhdessä miettineet, miten siitä
pääsee eteenpäin. Suosittelen Urheiluakatemiaa ehdottomasti muille urheilijoille.”
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Yliopisto
”Urheilijan oma opiskelutahti altistaa urheilijaa syrjäytymiselle opiskeluympäristöstä vaatien entistä suurempaa motivaatiota opintojen suorittamiselle. HOVS voi tuoda urheilijalle tietyn turvan
ja tavoitteen, mihin pyrkiä opinnoissa. Vaatii paljon motivaatiota opiskella ”yksin”. Myös pitkät
poissaolot rasittavat opiskelua. Usein miettiikin, miten silloin voisi viedä opintoja eteenpäin?”
”Olin kuukauden harjoitusleirillä ulkomailla, ja minulla oli alkanut englannin kurssi tammikuussa.
Minulta jäi viisi kertaa väliin leirin takia, mutta silti pystyin suorittamaan kyseisen kurssin. Tein
kurssin puoliksi netin kautta. Opettaja lähetti sähköpostilla materiaalin ja www-linkkejä, joissa
pystyi suorittamaan tehtäviä. Suoritin tehtävät, luin materiaalin ja tein lyhyen jutun. Siinä kerroin kyseessä olleesta aiheesta ja arvioin, miten harjoitustehtävät olivat menneet. Lähetin jutun
opettajalle sähköpostitse ja kysyin asioista, jotka olivat jääneet epäselviksi.”

Näin onnistut
• Aseta tavoitteita
• Ota oma-aloitteisesti selvää asioista
• Laita asiat tärkeysjärjestykseen
• Pidä kuormitusta kohtuullisena päivittäisessä toiminnassa
• Pyri järjestykseen: työtila, opiskelumateriaalit ja -välineet
• Suunnittele omaa ajankäyttöäsi vastaava opinto- ja valmennussuunnitelma
• Ota selvää kurssien ajankohdista ja suoritustavoista. Tarkastele opintojen sisältöjä
• Pidä suunnitelmasi ajan tasalla
• Arvioi toimintaasi (esim. välitavoitteiden toteutumista)
• Ohjausta opintojen suunnitteluun saat koulutusohjelmasi opintoneuvojalta
• Muista huomioida myös opiskelutahdin suunnitteluun vaikuttava opintotukikuukausien
määrä
• Urheilu- ja opiskelu-urasi tärkeitä matkakumppaneita ovat opiskelijakaverisi ja lähipiirisi
kotona. Urheilijan elämäntapa ei merkitse, että sinun tulee luopua sosiaalisesta elämästä.
Vapaa-aikana tärkeä sosiaalinen voimavara ovat ystäväsi.
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Yhteystiedot
OULUSEUTU URHEILUAKATEMIA
www.osua.net

KASTELLIN URHEILULUKIO
www.edu.ouka.ﬁ/koulut/kastelli/lukio/

Keskitalo Risto
OSUA:n puheenjohtaja, johtava valmentaja
p. 044 703 9876
risto.keskitalo@ope.ouka.ﬁ

Junttila Rauno
Rehtori
p. (08) 558 49 861, 044 703 9861
rauno.junttila@ouka.ﬁ

Seppänen Marja
OSUA:n sihteeri
p. 050 528 3384
marja.karjalainen@ope.ouka.ﬁ

Kunnari Anja
Opinto-ohjaaja
p. (08) 558 49 864
anja.kunnari@ope.ouka.ﬁ

OULUSEUTU URHEILUAKATEMIAN
VALMENTAJAT
Korgan Antti (uinti)
p. 040 574 4584
antti.korgan@ope.ouka.ﬁ

Räty Tuomo (jääkiekko)
p. 044 038 3040
tuomo.raty@ope.ouka.ﬁ

Kouva Tarmo (jalkapallo)
p. 050 378 3503
tarmo.kouva@ope.ouka.ﬁ

Seppänen Kari (lentopallo)
p. 040 751 3630
kari.seppanen@ope.ouka.ﬁ

Latva-Rasku Jukka (yleisurheilu)
p. 040 558 4183
jukka.latva-rasku@ope.ouka.ﬁ

Valmentajien yhteinen sähköpostiosoite:
kastelli-valmentajat@ope.ouka.ﬁ

OSUA:N YHTEISTYÖOPPILAITOKSET
OULUN YLIOPISTO
www.oulu.ﬁ/yliopisto

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU
www.oamk.ﬁ

PL 8100, 90014 Oulun yliopisto
Saarela Markku
p. (08) 553 4029
markku.saarela@oulu.ﬁ

Albertinkuja 20, PL 222, 90101 Oulu
Hentilä Aki
p. 040 582 6016
aki.hentila@oamk.ﬁ
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OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO (OSAO)
www.osao.ﬁ
Haukiputaan yksikkö
Ammattitie 1, 90840 Haukipudas
Jalonen Kalevi
p. (08) 312 7500, 0500 585 146
kalevi.jalonen@osao.ﬁ

Limingan yksikkö
Iivarinpolku 2, 91900 Liminka
Toivonen Liisa
p. (08) 312 7631, 050 566 3103
liisa.toivonen@osao.ﬁ

Kaukovainion yksikkö, liiketalous
Kotkantie 2 C, 90250 Oulu
Louhelainen Esko
p. (08) 312 6792, 050 560 8392
esko.louhelainen@osao.ﬁ

Muhoksen yksikkö
Kirkkotie 1, 91500 Muhos
Alpo Kaisto
p. (08) 312 6307, 050 337 6382
alpo.kaisto@osao.ﬁ

Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 2 A, 90250 Oulu
Kari Kaleva
p. (08) 312 7785, 050 305 9566
kari.kaleva@osao.ﬁ
Aila Kallunki
p. (08) 312 7719, 050 464 8247
aila.kallunki@osao.ﬁ

Pikisaaren yksikkö
Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Leena Raitala
p. (08) 312 8013, 050 590 9635
leena.raitala@osao.ﬁ

Kempeleen yksikkö
Niittyrannantie 5, PL 29, 90441 Kempele
Katja Leppäkangas
p. (08) 312 8141, 050 379 2966
katja.leppikangas@osao.ﬁ
Kontinkankaan yksikkö
Professorintie 5, 90220 Oulu
Malm Lauri
p. (08) 312 7157
lauri.malm@osao.ﬁ

Myllytullin yksikkö
Isokatu 1, PL 325, 90101 Oulu
Kiuttu Esa
p. (08) 312 8321, 0500 663 661
esa.kiuttu@osao.ﬁ
Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö
Uusikatu 2, 90100 Oulu
Pikkuaho Virpi
p. (08) 312 6171, 050 520 8854
virpi.pikkuaho@osao.ﬁ

MERIKOSKEN AMMATILLINEN KOULUTUSKESKUS
www.merikoski.ﬁ/meakk

SVENSKA PRIVATSKOLAN I ULEÅBORG
http://spsu.oulu.net

Nahkatehtaankatu 3
PL 389, 90101 Oulu
Huttunen Marjut
p. (08) 884 8761, 040 557 0363
marjut.huttunen@merikoski.ﬁ

Sepänkatu 7, 90100 Oulu
Sakko Jarmo
p. (08) 378 542, 044-5513 059
jsakko@luukku.com
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Sykettä suunnitteluun –opas
• Ouluseutu Urheiluakatemia on opiskeleville kilpa- ja
huippu-urheilijoille tarkoitettu järjestelmä, johon
haetaan vuosittain
• Ouluseutu Urheiluakatemia tarjoaa mahdollisuuden
opiskelu- ja urheilu-uran yhdistämiseen
• Urheilevan opiskelijan tukena ovat Ouluseutu
Urheiluakatemian valmentajat, henkilökohtainen
valmentaja, OSUA:n yhteyshenkilö oppilaitoksessa
sekä oppilaitoksen opinto-ohjaajat
• Sykettä suunnitteluun -opas on tarkoitettu
päätoimisesti opiskeleville huippu- ja kilpaurheilijoille,
heidän lähipiirilleen, valmentajilleen sekä opintoohjaajilleen
• Opas kertoo Ouluseutu Urheiluakatemian
järjestelmästä, esittelee Ouluseutu Urheiluakatemian
yhteistyöoppilaitokset sekä kertoo, mitä
henkilökohtainen opinto- ja valmennussuunnitelma
(HOVS) tarkoittaa ja kuinka se laaditaan

