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Alppihiihto – Maajoukkueen valintakriteerit kaudelle 2023-2024 
 
Alla on kuvattu valintamenettely Ski Sport Finlandin (SSF) alaisiin alppihiihdon 
valmennusryhmiin – maajoukkueeseen, nuorten maajoukkueeseen ja SSF akatemiaan eli 
maajoukkueen haastajaryhmään.  Valinnoissa urheilijoita arvioidaan laajaan urheilija-
analyysiin perustuen niin sanotussa valmennuksellisessa arviossa. Tämän jälkeen SSF:n 
taloudelliset mahdollisuudet varmistaa laadukas maajoukkuetoiminta lopulta määrittää 
toiminnan laajuuden. Samassa tilanteessa olevia urheilijoita kohdellaan valintamenettelyssä 
aina samalla tavalla. 
 
Valmennusryhmävalinnat tehdään kolmivaiheisen prosessin kautta. Kaksi ensimmäistä 
vaihetta käsittelevät urheilija-analyysiä. Kolmas vaihe määrittelee Ski Sportin taloudellisen 
arvioinnin kautta toiminnan laajuuden ja siten valmennusryhmien kokoluokan. 
 

• Tulosanalyysi – ainoastaan Maailman Cupin 30 parhaan joukossa kauden 
päättyessä olevat urheilijat valitaan automaattisesti (poislukien AC ja PSL) 

• Kehitysnäkökulma – urheilija-analyysi 
• Taloudellinen arviointi 

 
Valintaprosessi ja aikataulu 
 
Ensimmäinen esitys maajoukkueiden kokoonpanosta valintakomitealle ja ensimmäinen 
valintakomiteatapaaminen:  
 
Vastuuvalmentajat valmistelevat muiden maajoukkuevalmentajien kesken 
valintaesityksensä tulosanalyysiin-, sekä kehitysnäkökulmaan perustuen kansainvälisen 
kilpailukauden jälkeen (WC, EC). Esitys sisältää perusajatuksen joukkueista ja ottaa 
huomioon toiminnalliset periaatteet organisaatiorakenteeseen liittyen. – 1.4. mennessä 
 
Alppihiihdon urheilujohtaja valmistelee lopullisen ehdotuksen maajoukkuevalinnoista 
yhdessä toimitusjohtajan kanssa valintakomitealle perustuen seuraavan kauden 
taloudelliseen arviointiin. – 30.4. mennessä 
 
Valintakomitea hyväksyy ehdotuksen ja päättää maajoukkueiden valmennusryhmät, jonka 
jälkeen maajoukkueet julkaistaan – 15.5. mennessä 
 
Ehdolliset urheilijavalinnat – 30.7. mennessä 
 
Ehdollinen valinta 
 
Ehdollinen valinta koskee urheilijoita, joiden koetaan omaavan riittävät tulokselliset näytöt 
valmennusryhmään valitsemisen suhteen, mutta joiden kohdalla valintakomitea kokee 
tarvitsevansa kattavampaa analyysiä urheilijan kokonaisvaltaisesta osaamisesta 
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(esimerkiksi fyysinen kyvykkyys). Niin ikään ehdollinen valinta voi koskea urheilijaa, joka 
omaa tulevaisuuden menestyspotentiaalia, mutta jonka tulosanalyysi ei riitä 
maajoukkuevalintaan. Ehdollisen valinnan piiriin kuuluvat urheilijat kutsutaan Kick Start – 
leirille ja fysiikkatesteihin, jossa urheilijakartoitusta voidaan tehdä tarkemmin valmentajien 
ja johdon toimesta. 
 
Muut kriteerit kaikille valmennusryhmiin valittaville 
 

• Urheilijasopimuksen allekirjoittaminen 
• Joukkueen fysiikkatesteihin osallistuminen ja määritellyn pisterajan ylittäminen 
• Kick-Start leirille osallistuminen 

 
Valintakomitea 
 
Valintakomitea koostuu SSF:n toimitusjohtajasta, urheilujohtajasta, hallituksen edustajasta, 
miesten maajoukkueen vastuuvalmentajasta sekä naisten joukkueen vastuuvalmentajasta. 
Muu valmentajisto voi toimia asiantuntijajäsenenä valintakomitean pyynnöstä. 
 
Valintakomitean puhetta johtaa alppihiihdon urheilujohtaja, joka valmistelee 
valintakomitean tapaamisiin esityslistan ja vastaa valintaprosessin etenemisestä tämän 
dokumentin mukaisesti. Urheilujohtaja laatii valintoihin liittyvän valintakertomuksen, jossa 
kuvataan valinnan prosessi, valintojen perusteet sekä tarkempi aikataulu ehdollisten 
valintojen tapauksissa. 
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