
 
 

 

 Valmennustukisäännöt 

 

 

 

7.6.2018 

  
 

Valmennus- ja välinetukisäännöt 

 

Valmennustuki 

 Valmennustuen perusteet 

 Valmennustukea voi ansaita aikaisintaan sinä vuonna, kun urheilija täyttää 16 v 

 Valmennustuki on käytettävissä valmentautumisesta aiheutuviin kuluihin tuloksen-

tekoa seuraavan vuoden harjoitus- ja kilpailukauden aikana (lokakuu – syyskuu) 

 Valmennustuki on henkilökohtainen 

 Valmennustuen edellytyksenä on, että urheilija on kilpaurheilussaan tavoitteellinen 

ja motivoitunut sekä hänellä on omaan harjoitteluunsa olemassa uskottava valmen-

tautumissuunnitelma 

 Valmennustuen määräytymisen periaatteet 

Valmennustuki määräytyy tulostason (tulospohjainen valmennustuki) ja menestyksen mu-

kaan (menestyspohjainen valmennustuki). 

 Tulospohjainen valmennustuki 

 Määräytyy SUL:n urheilijaluokittelussa 2016 alkaen käytettävästä pisteytyksestä (1 

p – 25 p). Vuoden 2016 pistetaulukko        

http://www.yleisurheilu.fi/sites/default/files/tulospisteet_2016_2.pdf 

 12-25 p tulostason saavuttaneen urheilijan oikeus tulospohjaiseen valmennustukeen 

on kaksivuotinen, 5-9 p tulostasolla tulospohjainen valmennustuki on yksivuotinen 

 Tulospohjaiseen valmennustukeen oikeuttavan tuloksen voi tehdä myös hallikisoissa 

niissä hallilajeissa, joissa pisterajat on määritelty (halliradan pituudella ei ole merki-

tystä) 

 Tulospohjaisen valmennustuen voi saada vain yhdestä lajista 

 Tulospohjainen valmennustuki on vuosittain 

 

- 5 pistettä: 150 € 

- 7 pistettä: 250 €       

- 9 pistettä: 400 € 

- 12 pistettä: 600 € 

- 16 pistettä: 900 € 

- 20 pistettä: 1100 € 

- 25 pistettä: 1500 € 

 Menestyspohjainen valmennustuki 

 Menestyspohjaisen valmennustuen kerääminen tapahtuu joko yleisestä tai omasta 

sarjasta 

 Urheilija saa pisteitä menestyksen mukaan: 

 

http://www.yleisurheilu.fi/sites/default/files/tulospisteet_2016_2.pdf
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- yleisen sarjan SM-kilpailut 9-7-6-5-4-3-2-1 

- nuorten sarjojen SM-kilpailut 7-5-4-3-2-1,  

- SM-viesteissä ja SM-joukkuekisoissa pisteet jaetaan joukkueen jäsenten 

kesken 

 

 Sisäratojen SM-kilpailuista tai heittojen talvi SM-kilpailuista ei voi ansaita menes-

tyspohjaista valmennustukea 

 Menestyspohjainen valmennustuki on yksivuotinen 

 Urheilijan lopullinen menestyspohjainen valmennustuen lasketaan seuraavasti 

- Seura määrittelee menestyspohjaiseen valmennustukeen vuosittain käytet-

tävän rahamäärän 

- Yksi urheilija voi saada enintään 50%  seuran koko menestyspohjaisesta 

valmennustuesta 

- Urheilijan menestyspohjainen tuki määräytyy jakamalla rahamäärä kaik-

kien tukiurheilijoiden yhteensä keräämillä menestyspisteillä (= yhden pis-

teen arvo) ja kertomalla tämä urheilijan henkilökohtaisilla menestyspisteil-

lä 

 Valmennustukisopimus 

 Valmennustuen saajan (ja mahdollisesti henkilökohtaisen valmentajan) tulee allekir-

joittaa valmennustukisopimus, jossa määritellään valmennustuen ehdot ja annetaan 

ohjeet tuen käytöstä 

 Valmennustukisopimuksen pituus on normaalisti 1 vuosi, mutta vähintään 12 p tu-

lostasolla sopimus on kaksivuotinen 

 Kahden vuoden sopimuksissa seura sitoutuu säilyttämään tulospohjaisen valmennus-

tuen samansuuruisena sopimuskauden toisenakin vuotena, mutta menestyspohjainen 

valmennustukiosuus on aina yksivuotinen 

 Urheilija ja hänen valmentajansa tekevät suunnitelman valmennustuen käytöstä val-

mennustuen liitteeksi  

 

 Valmennustuen käyttökohteet 

Seura maksaa menestyneille urheilijoille valmennustukea. Valmennustuki on tarkoitettu 

henkilökohtaisten valmentautumisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen. Valmennustukea 

maksetaan vain, mikäli urheilija edustaa seuraa ja harjoittelee täysipainoisesti kohti seuraa-

vaa kautta. Mikäli urheilija ei kauden aikana harjoittele ja kilpaile parastaan yrittäen, on seu-

ralla oikeus olla maksamatta sopimuksessa luvattua valmennustukisummaa. 

 

Valmennustuen käyttökohteita ovat: 

 valmentajalle suoritettavat korvaukset, esim. valmennusryhmien toimintamaksut 

 ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, kuten urheilijan perusterveystarkastukset, veriko-

keet, hieronta ja fysioterapia 

 fyysisen kunnon testauksesta aiheutuvat kulut 

 harjoituspaikkojen käytöstä ja valmennusleirityksestä aiheutuvat kulut 

 omassa lajissa tarvittavat urheiluvälineet ja -varusteet 



 
 

 

 Valmennustukisäännöt 

 

 

 

7.6.2018 

  
 

 kilpailumatkoista aiheutuvat kulut. Päivärahoja valmennustuesta ei makseta. 
 
 

Välinetuki 

 Välinetuen perusteet 

 Välinetukea voi saada 14- ja 15-vuotiaiden sarjassa kilpaileva urheilija 

 Välinetuki on käytettävissä valmentautumisesta aiheutuviin urheiluvälinehankintoi-

hin tuloksentekoa seuraavan vuoden harjoitus- ja kilpailukauden aikana (lokakuu – 

syyskuu) ja se maksetaan toimitettua  kuittia tai laskua vastaan  

 Välinetuki on henkilökohtainen 

 Välinetuen saamisen edellytyksenä on, että urheilija tekee seuran kanssa valmennus-

tukisopimuksen sekä harjoittelee ja kilpailee tavoitteellisesti  

 Välinetuen määräytymisen periaatteet 

Urheilija saa välinetuen, jos hän  

 

 sijoittuu SM-kilpailuiden yksilökilpailussa 3. parhaan joukkoon omassa ikäsarjas-

saan tai 

 saavuttaa vähintään 3 pisteen tuloksen SUL:n urheilijaluokittelussa 2016 alkaen käy-

tettävästä pisteytyksestä (1 p – 25 p). Vuoden 2016 pistetaulukko        

http://www.yleisurheilu.fi/sites/default/files/tulospisteet_2016_2.pdf 

 

Seuran johtokunta päättää vuosittain välinetuen määrän. Tukisummassa otetaan huomioon 

lajin erityispiirteet. 

 Välinetuen määrä 

Välinetuen määrät lajeittain ovat 

 keihäs 75€ 

 seiväs 150€ 

 T 5-ottelu 100€ 

 P 5-ottelu 150€ 

 Muut lajit 50€ 

 

Myönnettävän välinetuen maksimimäärä on 150€.   

http://www.yleisurheilu.fi/sites/default/files/tulospisteet_2016_2.pdf

