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URHEA, lajiliittopisteytys vuonna 2021 
 
Urheiluoppilaitospisteytyksen tavoite on saada oikeat opiskelijat urheiluoppilaitoksiin.  
 
Pisteytyksen muutos pyrkii varmistamaan valtakunnallisen tasavertaisuuden. Yksi keskeinen näkökulma on 
pisteytettävän lajin kansainvälinen ja kansallinen taso sekä harrastajamäärät. 
 
Uimaliiton linja lajien pisteytykseen keväällä 2021 

Uimaliiton strategiassa on määritelty urheilulliset tavoitteet kohti vuotta 2021. Uinti ja uimahypyt 
tavoittelevat kansainvälistä menestystä, taitouinnissa keskitytään kansallisen urheilijamäärän nostamiseen 
SM-kilpailuissa, vesipallossa tavoitteena on lisätä kansallisissa sarjoissa pelaavien joukkueiden määrää sekä 
varmistaa menestyminen nuorten PM-turnauksessa vuosittain.  

Uimaliiton arvokisojen valintajärjestelmä 2017–2021 on rakennettu huomioiden menestys sekä uinnissa että 
uimahypyissä. Uinnissa ja uimahypyissä nuorten maajoukkueet kisaavat joka vuosi nuorten Euroopan 
mestaruuskilpailuissa kesä-heinäkuussa. Taitouinnin nuoret kilpailevat oman lajinsa kansainvälisissä 
kilpailuissa seurajoukkueena. 
 
Vesipallon kansainvälinen tapahtuma on U 15 ja U 17 joukkueiden Pohjoismaiset mestaruuspelit, joihin viime 
vuonna osallistui neljä (4) joukkuetta. 
 
Uimaliiton linjaus on, että vain niissä lajeissa, joissa Uimaliitto lähettää joukkueen tai urheilijoita nuorten tai 
aikuisten Euroopan mestaruustasolle (urheiluoppilaitoksiin hakevissa ikäluokissa), pisteytys voi olla välillä 4,2 
– 5,0. 
 

Ensimmäisen kategorian pisteet vain uinnin ja uimahyppyjen hakijoille. Ikäluokan urheilijat kilpailevat lajinsa 

Euroopan kärjessä ja tämän ikäluokan urheilijoita lähetetään vähintään nuorten Euroopan 

mestaruuskilpailuihin, joihin lajiliitto on asettanut valintajärjestelmän mukaiset valintakriteerit. 
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Urheiluoppilaitoshaun pisteytys  

Lajiliittopisteytyksen periaatteet (0 - 5 pistettä).  

  4,2–5 Joukkuelaji: Lajin huippulahjakkuus, ikäluokan kansainvälisellä tasolla, maajoukkueen johtavan 

tason urheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan 

maajoukkueurheilijoiden määrää. Yksilölaji: Lajin huippulahjakkuus, ikäluokan kansainvälisellä 

tasolla, maajoukkueen johtavan tason urheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen 

kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.   

Uimahypyt: Nuorten / aikuisten maajoukkueen urheilija, SM-tulosluokkaraja / M-tulosluokkaraja, NEM-
finalisti / NEM-edustaja, potentiaali, motivaatio. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä 
tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.   
 
Uinti: Nuorten/aikuisten arvokilpailu-uimari tai potentiaalinen uimari kuluvan vuoden arvokilpailuihin 
(nuorten EM, aikuisten EM). Huomioidaan motivaatio ja asenne. Kuuluu ikäluokan maajoukkueeseen. 
Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden 
määrää.  Alustava mittari uimarin parhaimman lajin FINA-pisteet. 
 

Vesipallo ja taitouinti: Lajilla ei ole nuorten tai aikuisten Euroopan mestaruustason urheilijoita. 

  3,1 – 4,1 Joukkuelaji: Ikäluokan maajoukkueurheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen 

kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää. Yksilölaji: SM-mitalitaso. 

Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan 

maajoukkueurheilijoiden määrää.   

Uimahypyt: Nuorten maajoukkueen urheilija / Uimaliiton valmennusryhmiin kuuluva urheilija, M-
tulosluokkaraja, NEM-edustus / PM-edustus, potentiaali, motivaatio. Arvioidaan myös ikäluokan 
maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää. 
 
Uinti: Ikäluokan maajoukkueen uimari tai osallistunut Uimaliiton tapahtumaan (kv.kilpailu, mm. Multinations,  
ikäkausimaajoukkueen leirit, Pohjoismaiden ikäkausi- ja nuorten mestaruuskilpailuedustus 25 m ja 50 m 
altaan kilpailuissa) Motivaatio ja asenne. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä 
ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää. Alustava mittari uimarin parhaimman lajin FINA-pisteet.  
 
Vesipallo: Ikäluokan U 15 joukkueen johtava pelaaja, osallistuu/valitaan PM-turnaukseen marraskuussa. 
Seurajoukkue on sarjatason kärkijoukkueita.  
 
Taitouinti: Ikäluokan SM-kilpailujen voittaja (solo, duo, combo tai joukkue), jos SM-kilpailuissa on ollut 
lajikohtaisesti vähintään neljä osallistujaa. Seurajoukkue kilpailee kansainvälissä kilpailuissa. Tulevaisuuden 
potentiaalinen uimari, on kilpaillut ulkomailla. 
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2,1 – 3,0  Joukkuelaji: Maajoukkue-ehdokas, aluejoukkueen kärkeä, seurajoukkueen 
kärkipäätä. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan 
maajoukkueurheilijoiden määrää.  
Yksilölaji: SM-pistesijataso, SM-mitalitason viestijoukkueen jäsen. Arvioidaan myös ikäluokan 
maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.   
 

Uimahypyt: PM-tason urheilija, SM-mitalisti / SM-tason urheilija, A-tulosluokkaraja, potentiaali, motivaatio. 
Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden 
määrää.   
 
Uinti: SM-tason uimari, ikäluokan mitalisti. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa 
sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.  Alustava mittari uimarin parhaimman lajin FINA-pisteet. 
 
Vesipallo: Ikäluokan sarjapelien ykkösjoukkueessa. Potentiaalinen tulevaisuuden U 15 tai U 17 PM-
turnauksen pelaaja. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan 
maajoukkueurheilijoiden määrää.   
 
Taitouinti: SM-kisoihin osallistunut uimari, pistesijoille. Urheillut seurassa useamman vuoden. 
 
  

- 1,1 – 2,0  Joukkuelaji: Aluejoukkueen keskitasoa, seurajoukkueen runkopelaaja.  
Yksilölaji: Lähellä SM-pistesijaa, SM-pistesijatason viestijoukkueessa.   

 
Uimahypyt: SM-tason urheilija, kansallisen tason kilpailija 
 
Uinti: seuratason uimari, osallistuu ikäluokkansa kansallisiin kilpailuihin. Alustava mittari uimarin parhaimman 
lajin FINA-pisteet. 
 
Vesipallo: Pelaa ikäluokkansa sarjapeleissä. 
 
Taitouinti: Harrastaa lajia seurassa. 
 

- 0,1 – 1,0  
Seuratason aktiivi. 
 

- 0  
Käytetään vain jos lajiliitto ei tunne urheilijaa (koulu pisteyttää, max. 2,5 pistettä). 

 
 
 


