
                                    
 

Jaanan alustus: 

Olympiakomitean toimesta urheiluakatemioiden/valmennuskeskusten ja lajiliittojen välille ollaan 

muodostamassa kumppanuussopimuksia, joilla sovitaan akatemian ja lajin välisestä painopisteyhteistyöstä. 

Tästä sopimuksen solmimisesta Tarvosen Simo mainitsi 11.3. Urhea yhteistyö -palaverissa. 

OK:n mukaan valtakunnallinen sopimus solmitaan lajiliiton kanssa ja se taipunee myös strategisen tason 

kumppanuussopimukseksi, mikäli osapuolet toimintansa sellaiseksi näkevät ja määrittelevät. 

Liitteenä OK:lta saamani mallipohja, jonka myös Simo minulle välitti. Se on muokattavissa kahden väliseksi 

ja niiden avulla saadaan yhdenmukaistettua sovittuja asioita. 

Alla pääperiaatteita, jotka ovat ohjanneet valtakunnallisen kumppanuussopimuspohjan syntymistä: 

• Sopimuksen kesto 2-4 vuotta tai enemmän 

• Lajilla näitä 1-x kpl (keskittämisratkaisut) 

• Yhteistä strategista kehittämistä, kirjattu lajin ja urheiluakatemian/valmennuskeskuksen 
strategiaan 

• Yhteistä operatiivista kehittämistä ja toimintaa, kirjattu lajin TTS ja menestyssuunnitelma 

• Yhteispalkkauksia 

• (yhteistä investointia) 

• Kokonaisvaltaista yhteistyötä 

• Jatkuvaa yhteydenpitoa lajiliiton ja urheiluakatemian välillä 

• Yhteinen valmentautuminen 

• Yhteistyö muiden lajien kanssa 

• Valinta- ja huippuvaiheen ratkaisu 
 

Onko hallituksella tähän sopimuspohjaan kommentoitavaa? Vai voinko lähteä sopimusta täydentämään 

liiton valmennuksen näkökulmasta? 

Tarvosen kanssa on ollut puhetta, jos sopimus saataisiin luonnosteltua vielä huhtikuun aikana. 

Ystävällisin terveisin / Best Regards 

Jaana Jokinen 

Valmennuspäällikkö 

 

 

 

 

 

 



                                    
 

Lajiliiton ja urheiluakatemian ja/tai valmennuskeskuksen välinen valtakunnallinen 

kumppanuussopimus 

 

1. Sopimuksen osapuolet 

a. [urheiluakatemia/valmennuskeskus] 

b. [lajiliitto] 

i. [seurat] 

c. [operatiiviset yhteyshenkilöt] 

 

2. Sopimuksen kesto 

a.  [sopimusaika] 

 

3. Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tällä kumppanuussopimuksella sopimuksen osapuolet sopivat yhteisestä toiminnan 

toteuttamisesta ja kehittämisestä sopimuskaudella. Valtakunnallista verkoston toimintaa 

ohjaa Urheiluakatemia- ja valmennuskeskustoiminnan ohjeisto (LIITE). 

 

Suomalaisen urheilun yhteinen strategia antaa raamit ja yhteiset menestystavoitteet 

toiminnalle ja ne on huomioitu osana toimintaa. Tämän sopimuksen sopijaosapuolet ovat 

sitoutuneet suomalaisen huippu-urheilun arvoihin, tavoitteisiin ja toimintatapoihin. 

Strategian tarkempi kuvaus [tai liite] 

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/11/ee564f0d-suomen-olympiakomitea-

strategia-2024.pdf  

 

[urheiluakatemia/valmennuskeskus] on [lajiliitto] valtakunnallinen 

urheiluakatemia/valmennuskeskus ja osa lajin valmennusjärjestelmää. Vastaavasti [laji] on 

yksi [urheiluakatemia/valmennuskeskus] painopistelajeista. Molemmat osapuolet ovat 

tämän määrityksen tehneet kaikkiin omaa toimintaansa ohjaaviin asiakirjoihin, kuten 

strategia, toimintasuunnitelma ja menestyssuunnitelma. 

 

Yhteistyö velvoittaa molempia osapuolia jatkuvaan säännöllisen yhteyden pitämiseen, 

yhteistyöhön ja toiminnan ylläpitämiseen sekä kehittämiseen. Toiminnan tavoitteena on 

kehittää urheilijoita kohti parempaa kansallista ja kansainvälistä menestystä, huolehtia 

urheilijoiden kaksoisurasuunnitelmasta sekä varmistaa ja edesauttaa valmentajien ja 

urheilijoiden osaamisen kokonaisvaltaista kasvua. 

 

Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja kehittää huippu-urheilumenestyksen edellyttämiä 

olosuhteita, toimintatapoja ja osaamista kansainvälisten vaatimusten mukaisesti sekä lajin 

urheilukulttuuria yhteisten strategisten tavoitteiden suunnassa. 

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/11/ee564f0d-suomen-olympiakomitea-strategia-2024.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/11/ee564f0d-suomen-olympiakomitea-strategia-2024.pdf


                                    
 

 

4. Vastuullisuus 

Suomalaisella urheilulla on yhteinen vastuullisuusohjelma, jonka periaatteisiin ja 

toteuttamiseen sopimuksen osapuolet sitoutuvat. Vastuullisuusohjelmassa on osa-alueina 

Hyvä hallinto, Turvallinen toimintaympäristö, Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, Ympäristö ja 

ilmasto, Antidoping. Vastuullisuusohjelman tarkempi [tai liite]  

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/02/ee3bcc3b-urheiluyhteison-

vastuullisuusohjelma-2020-2024.pdf 

 

5. Taloudelliset resurssit 

 

a. yhteispalkkaukset [kuvataan mahdolliset yhteispalkkaukset, kuten valmentajat] 

b. toiminnan kustannustenjako [kuvataan mahdollisesti toiminnasta sovittuja muita 

taloudellisia kustannustenjakoja] 

c. asiantuntijatoiminta [kuvataan sovittujen asiantuntijatoimintojen korvauksista] 

d. olosuhteet [kuvataan olosuhteiden käyttöön liittyvät kustannukset] 

e. investoinnit [kuvataan yhteisten laite- ja olosuhdeinvestointien kustannustenjako] 

f. leiritys [kuvataan leirityksestä sovitut vuorokausihinnat ja korvaukset] 

 

6. Viestintä 

 

Molemmilla sopimusosapuolilla on viestintäsuunnitelma, jossa tässä sopimuksessa 

määritellyt tavoitteet ja toimenpiteet on huomioitu. Nämä tavoitteet ja toimenpiteet 

päivitetään vuosittain käytävissä yhteisissä kehityskeskusteluissa.  

 

Sopimusosapuolet sitoutuvat ylläpitämään toisistaan positiivista julkisuuskuvaa sekä 

nostamaan esille myönteisiä ilmiöitä. 

 

7. Toiminnan lajiosa 

 

a. valmennus [kuvataan kuka valmentaa, valmentajien päätoimisuus, millä 

aikaraameilla, velvoite osallistua valmentajayhteisöön, lajin valmennuksen 

linjaukset, yhteistyövelvoite seuravalmentajiin/henkilökohtaisiin valmentajiin] 

b. urheilijat [kuvataan ketkä urheilijat/urheilijatasot kuuluvat toiminnan piiriin] 

c. seurayhteistyö [kuvataan toiminnan kannalta keskeiset seurat ja yhteistyö niiden 

kanssa] 

d. olosuhteet [kuvataan lajiharjoittelun olosuhteet ja niiden käyttö sekä 

kehittämistarpeet] 

e. keskittäminen [kuvataan lajin tähän toimintaympäristöön kohdentuvat toiminnan 

keskittämisen (urheilijat, valmentajat) periaatteet] 

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/02/ee3bcc3b-urheiluyhteison-vastuullisuusohjelma-2020-2024.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/02/ee3bcc3b-urheiluyhteison-vastuullisuusohjelma-2020-2024.pdf


                                    
 

f. lajiohjelmat [kuvataan lajin laajemmat kehittämisohjelmat, jotka tehdään 

yhteistyössä urheiluakatemian/valmennuskeskuksen kanssa] 

 

8. Toiminnan yleisosa 

a. asiantuntijatoiminta [kuvataan eri asiantuntijaosa-alueiden käyttötarve ja siitä 

sovitut periaatteet] 

i. fysioterapia 

ii. psyykkinen valmennus 

iii. fyysinen valmennus 

iv. ravintovalmennus 

v. lääkäri 

vi. muut 

b. kaksoisura [kuvataan lajin kaksoisurasuunnitelma ja yhteistyö yläkoulujen, 2. asteen 

oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa sekä uraohjaukseen kohdistuvat 

toimenpiteet] 

c. yhteistyö muiden lajien kanssa [kuvataan velvoite yhteistyöstä muiden 

urheiluakatemian/valmennuskeskuksen lajien ja lajitoimijoiden kanssa] 

d. osaamisen kehittäminen [kuvataan osaamisen kehittämisen toimenpiteet ja 

tavoitteet urheilijoille, valmentajille ja asiantuntijoille] 

e. johtaminen [kuvataan toiminnan johtamisen vastuujako ja esihenkilösuhteet] 

 

9. Sopimuksen päivittäminen ja riitojen ratkaisu 

 

Tämä sopimus tarkistetaan ja päivitetään vuosittain 

urheiluakatemian/valmennuskeskuksen ja lajiliiton välisissä kehityskeskusteluissa. 

Kehityskeskustelu käydään vuosittain [pvm] mennessä ja sen kutsuu koolle 

[henkilö/organisaatio]. 

 

Sopimuksesta ja sen soveltamisesta syntyvät riidat ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten 

välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, riidan ratkaisee [xx] 

käräjäoikeus. 

 

10. Allekirjoitukset 

 

Liitteet 

Urheiluakatemia- ja valmennuskeskustoiminnan ohjeisto 

 

 

 


