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Toimintaympäristö



Ympäristö

• Akatemia on 15-18 vuotiaiden pelaajien kehittymisen 
tukemiseksi luotu  toimintaympäristö. 15-18 
vuotiaiden pelaajien potentiaali on eri vaiheissa, ja 
siksi Akatemiaympäristön tulee joustavasti kyetä 
tarjoamaan pelaajille pelejä, harjoittelua ja 
tukiprosesseja heidän kehitysvaiheensa mukaisesti. 

• Akatemian toimintaympäristön perustana ja 
viitekehyksenä toimii Huippusuoritusmalli. 
Säännöllisellä pelaajien kehittymisen seurannalla 
voidaan analysoida pelaajien kehittymistä pelin eri 
vaiheissa riippumatta siitä minkä Akatemiaseuran 
joukkueen tai maajoukkueen kanssa pelaaja toimii. 
Pelaamisen analysoinnin tavoitteena on tutkia ja 
hankkia tietoa siitä, miten pelaaja pystyy 
edesauttamaan peliä omalla toiminnallaan - yksilön 
toimintaa osana joukkuetta ja osana peliä.



URHEILIJAN ELÄMÄ

HARJOITTELU

PELI

Kehitystila

PELISUORITUS

HARJOITETTAVUUS

ELÄMÄNHALLINTA

Maalinteko

Maalinesto

Laatu

Määrä

Arkiseuranta

Jaksottainen seuranta

Säännöllinen 

pelisuoritusarvio

Toteutunut harjoittelu

Kuormitus ja hyvinvointi

Määrällinen 

pelisuoritusanalyysi

Tekniikka

Liiketaidot

Psyykkis-kognitiiviset

VALMENNUSTOIMINNANOHJAUS

HUIPPUSUORITUSMALLI



Tyttöjen ja poikien

pilottiakatemiat 2023



ETELÄ 1

LÄNSI 1

2023 TYTTÖJEN JA 
POIKIEN 

YHTEISAKATEMIOIDEN 
PILOTIT

ITÄ 1  

• PILOTTIVAIHE 2023 

• VALITAAN AVOINTEN HAKEMUSTEN JA 

AKATEMIAKRITEEREIHIN PERUSTUEN 

KOLME TYTTÖJEN JA POIKIEN YHTEISTÄ 

AKATEMIAA → ETELÄ 1, ITÄ 1, LÄNSI 1 

• HYÖDYNNETÄÄN NYKYISIÄ 

TALENTTIVALMENTAJIA AKATEMIOIDEN 

PÄÄVALMENNUSTEHTÄVIIN

• UUSI RESURSSI PILOTTISEUROIHIN 

AKATEMIAJOHTAJA 

• VAIKUTTAVUUSANALYYSI 

TOIMINTAYMPÄRISTÖJEN 

KEHITTYMISESTÄ 

SPL TUET 2023
• 3 AKATEMIAJOHTAJAA (UUSI!)
• 6 AKATEMIOIDEN 

PÄÄVALMENTAJAA (NYKYISET 
TALENTTIVALMENTAJAT)

• SPL HENKILÖSTÖN TYÖPANOS:
• HUIPPUJALKAPALLOPÄÄL

LIKKÖ
• FYYSINEN VALMENTAJA
• MV-

VALMENNUSVASTAAVA
• 6 NUORTEN MJ-

VALMENTAJAA 
• 8 ALUEVALMENTAJAA
• T&K TOIMINTO
• MARKKINOINTI JA 

VIESTINTÄ TOIMINTO
• SEURAKEHITYSTOIMINTO



Rakennetaan ja toteutetaan yhdessä pelaajan 
laadukasta arkea huippu-urheiluympäristössä

KV-VAATIMUSTASON DATAN JA SISÄLLÖNTUOTANTO 
JOKAISELLE AKATEMIALLE:

KV-otteluista tuotetut videot ja data, kuormituksen 

seuranta akatemioiden tiedolla johtamisen työkaluiksi

Sisällöt harjoittelun tueksi kv-tasolta johdettuna

VERKOSTON JOHTAMINEN JA LAADUN VALVONTA:

Seura/Urheiluakatemia/SPL: säännöllinen 

yhteistyö, vastuualueet ja tiedon jakaminen

Akatemioiden välinen yhteistyö ja kv-yhteistyö

Pelaajakehityksen laadun ja mittareiden seuranta

Laatujärjestelmätason seuranta ja tuki

PELAAJAN LAADUKAS ARKI: 

Valmennusresurssit 

Pelaajapolku ja joukkuetoiminta

Olosuhteet

Palloliitto tekee

Seurat tekevät, Palloliitto tukee

ASIANTUNTIJAPALVELUT JA VALMENNUSPROSESSIT: 

Asiantuntijoiden tuki osana valmennusprosessia

Olosuhteet, osaamiskeskus – lajien välinen 

yhteistyö

Urheiluakatemiat tekevät, Palloliitto tukee



AKATEMIAJOHTAJA 2023

• Pilottivaiheen seuroja (3) tuetaan Akatemiajohtajan palkkauksessa 35 000 € per seura

• Akatemiajohtajan tuki 1.1.2023-31.12.2023

• Akatemiajohtaja
• Johtaa seuran tyttöjen ja poikien yhteisakatemiaa
• Koordinoi urheiluakatemiayhteistyötä Hybridiakatemian ja asiantuntijatukien osalta

– tekee käytännöntasolla töitä urheiluakatemian tiloissa / verkostossa 1-2 päivää
viikossa.  

• Toimii tiiviissä yhteistyössä muiden Pilottiakatemioiden Akatemiajohtajien ja 
Palloliiton henkilöstön kanssa kansainvälisen vaatimustason, kehittymisenseurannan, 
osaamisen ja tiedon jakamisen osalta

• Koordinoi pelaajien harjoittelua ja pelaamista akatemian ja edustusjoukkueen
välillä ja seuraa pelaajien kehittymistä seuran eri otteluissa, sekä maaotteluissa

• Toimii akatemioiden valmentajien valmennusosaamisen kehittäjänä ja mentorina
• Kehittää yläkouluvaiheen toimintaa yhdessä seuran vastuuhenkilön kanssa
• Toimii yhtenä valmentajana tyttöjen ja poikien aamuharjoituksissa, sekä osassa

iltaharjoituksia.



Akatemiajohtajan toimenkuva

Valmennusprosessien vuosikellosta vastaaminen yhdessä Akatemian 
päävalmentajan kanssa

Urheiluakatemian asiantuntijaryhmän ja SPL:n edustajan kanssa palaverit kerran
kuukaudessa urheiluakatemiayhteistyöstä ja prosessien edistymisestä

Johtaa Akatemian valmennustiimin viikkopalaverit (tytöt ja pojat) kerran 
viikossa 

Akatemian strategian toteuttaminen, tavoitteiden ja mittareiden seuranta ja 
raportointi Seuraan, Urheiluakatemiaan ja Palloliittoon

•Seura sitoutuu Akatemiajohtajan käytettävissä olemiseen Suomen Palloliiton alue- ja 
maajoukkuetoiminnan tapahtumiin yhteensä max 24 päivää vuodessa:

•Helmariturnaus tai Huuhkajaturnaus 4 päivää vuodessa (sovitaan erikseen kumpi). Seura maksaa 
tapahtuman matka- ja päivärahakustannukset itse, mahdollisista majoituskuluista vastaa SPL

•Osallistuminen Akatemioiden yhteisiin koulutustapahtumiin max 4 päivää vuodessa. Seura maksaa 
tapahtuman matka- ja päivärahakustannukset itse, mahdollisista majoituskuluista vastaa SPL.

•Maajoukkuetapahtumat (tytöt ja pojat) max 16 päivää vuodessa (sovitaan erikseen). SPL maksaa 
matkustus ja majoituskulut SPL matkustussäännön mukaisesti.

Alueen seurayhteistyön vahvistaminen yhdessä Urheiluakatemian kanssa



Vastuualue:

Kokonaisvastuu Hybridiakatemian U15-U19 ikäluokkien pelaajien 

toimintaympäristöjen kehitysprosesseista, sekä urheiluakatemia- ja 

Palloliittoyhteistyöstä.

Positioon liittyvät tehtävät:

• Johtaa seuran tyttöjen ja poikien yhteisakatemiaa

• Koordinoi urheiluakatemiayhteistyötä Hybridiakatemian ja asiantuntijatukien osalta

• Työskentelee käytännöntasolla urheiluakatemian tiloissa / verkostossa 1-2 päivää viikossa.  

• Toimii tiiviissä yhteistyössä muiden pilottiakatemioiden akatemiajohtajien ja Palloliiton 

henkilöstön kanssa kansainvälisen vaatimustason, kehittymisenseurannan, osaamisen ja 
tiedon jakamisen osalta

• Koordinoi pelaajien harjoittelua ja pelaamista akatemian ja edustusjoukkueen välillä ja 

seuraa pelaajien kehittymistä seuran eri otteluissa, sekä maaotteluissa

• Toimii akatemioiden valmentajien valmennusosaamisen kehittäjänä ja mentorina

• Kehittää yläkouluvaiheen toimintaa yhdessä seuran vastuuhenkilön kanssa 
• Vastaa alueen seurojen yhteistyöverkoston kehittämisestä ja pelaajapolun toimivuuden 

rakentamisesta alueella 

• Toimii yhtenä valmentajana tyttöjen ja poikien aamuharjoituksissa, sekä osassa 

iltaharjoituksia.

Taloudellinen vastuu:

Muut avainmittarit:

• U15-U18 maajoukkuepelaajien määrä

• Nuorten akatemiatoiminnan vaikuttavuus

Tehtävänimike: Akatemiajohtaja (tytöt ja pojat) 

Academy director (girls and boys)

Tehtäväperhe: Urheilutoiminta

Vaativuusluokitus: D

Keskeinen tavoite:

Hybridiakatemian toimintaympäristön kehittäminen yhdessä urheiluakatemian ja 

Palloliiton kanssa saumattomaksi siten, että valmennusprosessit, toimintatavat ja 

pelilliset esitykset edesauttavat pelaajien etenemistä kansainvälisille kentille . 

Koulutus ja kielitaito:

• UEFA A valmentajatutkinto

• Kielitaito englanti suullinen ja kirjallinen hyvä, muut kielet eduksi 

• Kansallinen tai kansainvälinen tehtävää tukeva tutkinto katsotaan eduksi

Osaaminen ja persoona, kokemus ja kyvykkyydet:

• Kansainvälisen jalkapallon tuntemus (pelin kehitys, pelaajien osaamisvaatimukset)

• Erinomaiset sosiaaliset taidot ja esiintymistaidot

• Erinomaiset johtamisominaisuudet
‒ valmiudet johtaa toimintaa strukturoidusti ja systemaattisesti

‒ kyky motivoida oma tiimi ja seurat merkittävään tasonnostoon
• Valmentajakokemus huippujalkapallotasolta tai nuorten huipputasolta (kotimaa tai 

ulkomaat)

• Pedagogiset taidot erityisesti nuorten pelaajien kanssa työskentelyyn

• Kyky luoda ympäristöönsä oppiva, motivoiva ja positiivisen innostava ilmapiiri 

• Kyky rakentaa ja johtaa monipuolista osaamista sisältävää valmennustiimiä

• Kyky toimia itsenäisesti ja ottaa vastuuta kehitysprosesseista

• Kokemusta valmennusosaamisen kehittämisestä, yhteistyöstä valmennusverkostoissa 

ja tiimissä työskentelyssä

• Kyky hyödyntää nykyaikaisia opetusmenetelmiä ja työkaluja niin valmennuksessa kuin 

valmennusosaamisen kehittämisessäkin

• Jatkuva halu kehittyä ja oppia



Akatemiavalmentajan toimenkuva
(Talenttivalmentaja Tytöt ja pojat )
Akatemiavalmentajan tärkein tehtävä on auttaa seuran 15-18 vuotiaita akatemiavaiheen pelaajia . Akatemiavalmentajalla tulee ollatieto mitä 

kansainvälisellä tasolla vaaditaan, ymmärrys mihin pelaaja on menossa ja ymmärrys yksilön pelipaikka-ja aluekohtaisten roolien vaatimuksista.

• Akatemian valmennus-ja valmennusprosessitehtävät minimissään 20 tuntia viikossa sisältäen harjoittelun viikko-, kuukausi-ja 
päiväohjelmat, sekä yksilölliset ohjelmat.

• Arvioi ja seuraa pelaajan kehittymistä (videot ja kehityskeskustelut ja niiden dokumentointi) yhteistyössä pelaajan ja seuranvalmentajien ( 

edustusjoukkueen päävalmentaja, talenttivalmentaja, valmennuspäällikkö ) kanssa. Pelaajien kehittymisestä raportointi kuusi kertaa 
tukikauden aikana.

• Palloliiton Huuhkaja-ja Helmaripolunsekä alue-ja maajoukkuetoiminnan tiedon jakaminen ja yhteistyö pelaajien kehittymisen 
tukemiseksi molemmin puolin

• Urheilijan elämän 24/7 -ohjaaminen ja tukeminen kokonaisvaltaisesti, kuten ravinto, uni, lepo ja koulu. Kaksoisuran mahdollistaminen ja 

yhteistyö opintojen ohjaajan kanssa.

• Seura sitoutuu Akatemian päävalmentajan (Talenttivalmentaja) käytettävissä olemiseen Suomen Palloliiton alue-ja maajoukkuetoiminnan 
tapahtumiin yhteensä max28 päivää vuodessa:

• Helmariturnaus tai Huuhkajaturnaus 4 päivää vuodessa

• Alueleiritys tytöt tai pojat 10 päivää vuodessa

• Osallistuminen yhteisiin koulutustapahtumiin max 4 päivää vuodessa

• Maajoukkuetapahtumat max 10 päivää vuodessa – sovitaan erikseen



Haku ja 

toimintaympäristöjen 

kriteerit



Hakuaikataulu



Hakuaikataulu

Haku 27.10-
14.11.2022

Hakemusten 
läpikäynti ja 
pisteytys 15-
16.11.2022

Akatemioiden
valinta

23.11.2022

Henkilöiden
rekry 23.11-
13.12.2022

Uusien
akatemioiden

startit
1.1.2023



Yleiset kriteerit



Mitkä seura / urheiluakatemia yhteisöt voivat hakea 
tyttöjen ja poikien Hybridimallin pilottiakatemiastatusta

Pilottiakatemiastatusta voivat hakea seura / urheiluakatemiayhteisöt, 

• joiden tavoitteena on urheilutoiminnan ja niiden rakenteiden systemaattinen kehittäminen nuorten huippu-urheiluvaiheessa.

• jotka nimeävät tyttöjen ja poikien nykyiset huippuvaiheen talenttivalmentajat Akatemiajoukkueiden päävalmentajiksi tai resursoivat itse 

Akatemian päävalmentajaan, joka käyttää minimissään kokonaistyöajasta 20 tuntia viikossa Akatemian valmennusprosesseihin 

(harjoitus/ottelu/valmennusprosessitapahtumat) ja on lähtökohtaisesti kaikissa Akatemiaharjoituksissa paikalla (minimissään 80 % kaikista 

tapahtumista). Mikäli seuralla on lisäksi vielä talenttivalmentaja käytössään, tulee huippuvaiheen talenttivalmentajan olla tässä 

tapauksessa vähintään 50 % työajasta Akatemian valmennusprosesseissa mukana. Joiden hakijaseura on mukana jalkapalloseurojen 

laatujärjestelmässä tasolla 5. Mikäli kehitysprosessi tasolle 5 on kesken, seuran tulee olla tasolla 5 viimeistään 31.12.2022.

• joiden hakijaseurassa on päätoimisessa työsuhteessa vähintään päätoiminen urheilutoiminnasta vastaava henkilö (esim. 

valmennuspäällikkö, urheilutoimenjohtaja) sekä päätoiminen seuran hallinnosta vastaava henkilö (esim. toiminnanjohtaja, 

toimitusjohtaja).

• joilla on tavoitteena yhteistyöverkoston rakentaminen ja huippuvaiheen pelaajapolun toimivuuden lisääminen alueella 

• jonka hakijaseura sitoutuu Huuhkaja-Helmaripoluntapahtumiin.

• jotka sitoutuvat allekirjoittamaan Seura-Urheiluakatemia-Palloliitto kolmikantasopimuksen akatemiatoiminnasta ja resurssijaosta 

31.12.2022 mennessä.

• jotka sitoutuvat Akatemian toiminnan ja pelaajakehityksen mittareiden raportointiin 4 kertaa pilottijakson aikana, sekä Akatemian 

auditointiprosessiin elokuussa 2023.

Lisäksi urheiluakatemian oltava Olympiakomitean valtakunnallinen- tai alueellinen urheiluakatemia.



Kriteerit ja pisteytys

Pisteytys
Osa-alueet ja maksimipisteet:

Tulokset

• Pelaajakehityksen tulokset kolmelta 
edelliseltä vuodelta 1.9.2022 mennessä

• Maaotteluita pelanneiden 
maajoukkuepelaajien määrä U15-U19 

Kriteerit
• Hakijaseuran molempien edustusjoukkueiden oltava 

Veikkausliigassa, Kansallinen Liigassa tai Ykkösessä

• Hakijaseuran B-tyttöjen ja poikien joukkueen oltava 
pääsarjassa (SM-sarja tai Ykkönen)

• Hakijaseuralla oltava joukkueet kaikissa ikäluokissa 13-
18v., myös yhteistyöseurajoukkuemahdollisuus

• Urheiluakatemian oltava valtakunnallinen tai alueellinen 
urheiluakatemia.

• Akatemian päävalmentajan koulutustaso vähintään UEFA 
A.



Toimintaympäristön

kriteerit



Harjoitusrytmin kriteerit

Aamuharjoitukset: 

•klo 8.30-10.30 välillä kolme kertaa viikossa

Iltapäiväharjoitukset: loppuvat viimeistään klo 18

•Nimetyllä *Akatemiaryhmällä minimissään kaksi kertaa viikossa
yhteiset

Yhden lähdön periaate

* Mikäli Akatemiaryhmä on yksi joukkue, joukkueesta nimetään pelaajat max 15 jotka

ovat urheiluakatemian tukipalveluiden piirissä



Olosuhteet

Kriteerit Muuta

Harjoitusolosuhteet
Täysmittainen kenttävuoro käytössä 

lajiharjoitteluun 3 x viikossa ympäri vuoden
Tavoite kiireettömyyteen – etäisyydet lyhyet 

kouluun,
Valmennustiimin työskentelytila

Oheisharjoitteluolosuhteet

Ympärivuotisesti kuntosali + toiminnallinen 

tila, kuntoutusmahdollisuudet (uima-allas) 
palaveritilat

Oheisharjoittelu mahdollista myös 

lajiharjoituksen yhteydessä
Riittävät välineet akatemiaryhmän 

oheisharjoitteluun

Asumisolosuhteet muualta 
tuleville pelaajille

Asuminen niin, että laadukas urheilu 

mahdollistuu
Sijainti ihanteellinen (riittävän lähellä) 

suhteessa kouluun ja harjoituspaikkoihin –

liikkumiseen kulutettava aika minimiin

Asuminen joustavaa – rakenne asian 
järjestämiseen

Välipalojen ja ruokailun helppous koulun –
asumisen ja harjoituspaikkojen yhteydessä



Urheilutoiminnan henkilöstö
Kriteerit Muuta

Akatemian päävalmentaja / Talenttivalmentaja
UEFA A

Tai hakeutuminen UEFA A:lle tukikauden aikana

Yhteinen hyväksyntä seura, Urheiluakatemia ja 

Palloliitto, paikalla 80 % tapahtumista

2. Valmentaja UEFA B
Seura tekee rekrytointiprosessin. Yhteinen 

hyväksyntä seura ja Palloliitto

Fyysinen valmentaja

(vastaa fyysisestä harjoittelusta ja kuormituksen seurannasta, 

sekä testauksesta)

Fyysisen valmennuksen koulutus

Testaus voi olla erikseen myös akatemiasta

Kentällä vähintään kolmessa lajiharjoituksessa 

viikossa – voi tulla yhdessä / jaettuna akatemian 

kanssa resursoituna

Maalivahtivalmentaja
UEFA GK B tai hakeutuminen GK B:lle tukikauden 

aikana

Kentällä 5 kertaa viikossa. Yhteinen hyväksyntä seura 

ja Palloliitto.

Fysioterapeutti ja lääkäri

(vastaa loukkaantumisten ennaltaehkäisevästä harjoittelusta 

ja loukkaantuneiden kuntouttamisesta)

Fysioterapeutin koulutus

Nimetty Urheilulääkäri

Seuran oma tai yhteistyössä akatemian kanssa 

rakennettu resurssi. Hyväksytettävä seura, Palloliitto, 

Urheiluakatemia.

Hoitopolku dokumentoitu.

Psyykkinen valmentaja
Psykologi tai psyykkinen valmentaja, joka opiskellut 

psyykkistä valmennusta

Seuran oma tai yhteistyössä akatemian kanssa 

rakennettu resurssi. Hyväksytettävä seura-

Palloliitto-Urheiluakatemia

Ravitsemusvalmentaja
Ravitsemusterapeutin koulutus tai opiskellut 

ravitsemusterapiaa

Seuran oma tai yhteistyössä akatemian kanssa 

rakennettu resurssi. Hyväksytettävä seura-

Palloliitto-Urheiluakatemia.

Videoanalyytikko
Akatemiapelaajien pelit kuvattava – erikseen nimetty 

henkilö, joka vastaa kuvauksesta 
Seura vastaa

Huoltaja Iltapäivätapahtumissa ja otteluissa, nimetty henkilö Seura vastaa



Asiantuntijatoiminnankriteerit (Urheiluakatemianasiantuntijapalvelut)

Urheiluakatemiayhteistyötä johtaa Palloliiton nimeämä alue- tai maajoukkuevalmentaja

•Prosessien vuosikello

•Urheiluakatemian asiantuntijaryhmän ja Akatemian valmennustiimin yhteispalaverit kerran kuukaudessa. Asiantuntijatoiminnan toimintamallit.

Asiantuntijat käytössä arjessa:

• Fyysinen valmentaja

• Minimi 10 h viikossa Tytöt ja 10 h viikossa pojat ( sisältäen kolmessa harjoituksessa viikossa kenttätyön, harjoitusten suunnittelut, purut ja 
palaverit )  

• Voidaan rakentaa jaettuna resurssina seuran kanssa

• Psyykkinen valmentaja

• Minimi 12 h kuukaudessa, sisältäen 6 x kuukaudessa läsnäolon akatemiaryhmien arjessa (myös Akatemiaryhmien yhteisiä prosesseja) –
prosessinomaisesti ja myös valmennusosaamisen kehittämisen kautta pelaajien arkeen vaikuttaminen

• Voidaan rakentaa jaettuna resurssina seuran kanssa

• Ravitsemusvalmentaja

• Minimi 12 h kuukaudessa (myös tyttöjen ja poikienAkatemiaryhmien yhteisiä prosesseja) – prosessinomaisesti ja myös valmennusosaamisen
kehittämisen kautta pelaajien arkeen vaikuttaminen.

• Voidaan rakentaa jaettuna resurssina seuran kanssa

• Fysioterapeutti

• Minimi 2 x viikossa harjoituksissa paikalla ( loukkaantumisten ennaltaehkäisy ) + akuuttien vammojen hoito, kuntoutus ja kuntoutusohjelmat

• Voidaan rakentaa jaettuna resurssina seuran kanssa

• Opintojen ohjaus

• Nimetty opintojen ohjaaja akatemiaryhmälle, joka seuraa jaksottain pelaajien opintojen edistymistä, lukukauden alussa koko
Akatemiaryhmän palaveri ja kaksi kertaa lukukaudessa jokaisen pelaajan kanssa oma palaveri opintojen edistymisestä.

Asiantuntijatoiminta on valmentajajohtoista – prosessit aina osana koko valmennusprosessia

Palveluita voidaan tuottaa yhdessä seuran kanssa. Esim. Fysioterapia 1 x viikossa seurasta ja 1 x viikossa akatemiasta.



Pelaajien kehittyminen

Kriteerit Muuta

Sarja(t)

Ryhmä harjoittelee yhdessä vähintään viisi kertaa 

viikossa (aamut+illat)– pelaajat pelaavat sopivan 

tasoisia pelejä - osaamisen mukaan tarjolla 2 sarjaa –

jokainen pelaaja pelaa täyden pelin per viikko 

keskimäärin (liiga, ykkönen, BSM)

Talvikaudella (joulukuu-maaliskuu) tyttöjen 

Akatemiaryhmällä pelejä poikajoukkueita vastaan 

vähintään 2 x kuukaudessa.

Yksilölliset kehityssuunnitelmat 
(tek/tak,fyys,psyyk) 

Pelaajakortti joka päivitetään kerran jaksossa 

(4-5krt / vuosi)

Urheilijana kasvaminen
Käydään läpi toisen asteen Kehity huippu-urheilijaksi -

materiaali

Kaksoisura - opiskelut
Yhteinen palaveri päävalmentaja-pelaaja- opinto-ohjaaja 

kanssa 2 krt / lukuvuosi

Toisen asteen Kehity Huippu-urheilijaksi -materiaali 

käydään läpi Akatemiapelaajien kanssa

KV-mittarit
Palloliiton kautta dataa maaotteluista – hyödyntäminen 

harjoittelussa ja pelaamisen kehittämisessä

Pelit kv.vastustajaa vastaan 1-2 krt/vuosi tai 

yksittäisten Akatemiapelaajien ja valmentajan 

ulkomaisia harjoitusviikkojaksoja 1 x vuodessa

Pelaajatuotanto pidemmällä 

aikavälillä

Seuralla dokumentoitu seuranta pelaajien 

kehittymisestä eri sarjatasoille ( Veikkausliiga / 

Kansallinen Liiga peliminuutit, ulkomaille siirtyneet ja 

taso ) ja maajoukkueisiin

Kehittymisen seurannan 

tietojärjestelmät

Polar Team ja Quanter / Coach Tools tai vastaava ja 

MyEway käytössä pelaajien kehittymisen seurannassa

Akatemiapelaajien kehittymisen seurannan mittarit 

käytössä



Johtaminen

Kriteerit

Strategia

Akatemiaympäristön rakentaminen, toteuttaminen ja kehittäminen liitetään seuran 

olemassa olevaan strategiaan.

Operatiivinen johtaminen seurassa
Seurassa nimetty henkilö (Urheilutoimenjohtaja / Toiminnanjohtaja) jolla vastuu 

akatemiatoiminnasta hallinnollisella ja taloudellisella puolella

Seuran hallitus 
Hallituksessa nimetty henkilö, joka vastaa Akatemiatoiminnan seurannasta ja 

hallitukselle raportoinnista

Urheiluakatemian operatiivinen johtaja
Virallinen yhteistyösopimus Urheiluakatemian, Palloliiton ja seuran välillä tehtynä 

31.12.2022 mennessä.

Akatemian johtoryhmä

Johtoryhmä kokoontuu 4 x vuodessa, kokoonkutsujana toimii Palloliiton edustaja 

Johtoryhmässä seuran operatiivinen johtaja, seuran hallituksen jäsen, 
Urheiluakatemian operatiivinen johtaja, Akatemiajohtaja, Palloliiton edustaja ja 

asiantuntijapalveluista vastaava urheiluakatemian edustaja.



Pilottiakatemihaun

pisteytys



Pelaajakehityksen pisteytyskokonaisuus

Osa-alueet ja maksimipisteet (50+30=80p)

•Pelaajakehityksen tulokset (maajoukkuepelaajien 

määrä U15-U19 maajoukkueissa 50 pistettä 1.9.2022 

mennessä)

•Yleiset toimintaedellytykset

(Koko valmennustiimin koulutustasot, Akatemian

toimintasuunnitelma, käytettävissä olevat

asiantuntijapalvelut)– 30 pistettä



Toimintaympäristön ja –edellytysten pisteytys 

Akatemia – Yhteensä 30 pistettä
• Akatemian valmennustiimin taso (max15p)

• Päävalmentaja, valmentaja, maalivahtivalmentaja, fyysinen valmentaja nimet ja koulutustasot

• Tulevan pilottivaiheen Hybridiakatemian ( seura ja urheiluakatemia ) urheilutoiminnan nykytilaraportti ja kehityssuunnitelma (max10 p),sisältäen:

• Seuran ja Urheiluakatemian tekemä yhteistyö oman alueen seurojen / yläkoulun ja toisen asteen oppilaitosten kanssa ja vaikuttavuus 
parhaiden pelaajien kokonaisarkeen

• Seuran yhteistyöverkosto ja pelaajapolun rakentaminen alueella

• Pelaajien käytössä olevat konkreettiset tukipalvelut Urheiluakatemiasta ja seurasta ja niiden laajuus jalkapallotoiminnassa (ajalliset määrät, 

esim. 5h viikossa fyysinen valmentaja jne. ), sekä asiantuntijoiden nimet ja koulutus

• Hybridimallin akatemian urheilutoiminnan ja jalkapallovalmennuksen kokonaisuuden toimintasuunnitelma, tavoitteet ja tavoitteiden
seuranta ( mittarit ) vuodelle 2023

• Akatemiapelaajien taso: nimilista syntymävuosineen suunnitelluista 15-18 vuotiaista akatemiapelaajista (tytöt ja pojat) ja heidän 

tämänhetkiset (1.9.2022 mennessä) edustuksensa nuorten maajoukkueissa

• Olympiakomitean urheiluakatemialuokitus (max5p)

• Valtakunnallinen urheiluakatemia ja valmennuskeskus 5 pistettä

• Alueellinen urheiluakatemia 3 pistettä

• Kasvattajaurheiluakatemia 2 pistettä


