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Johdanto 
 

Luokittelu on juuri se osa-alue, joka erottaa vammaisurheilun vammattomien 

urheilusta. Vammaisurheilun luokittelua voidaan verrata vammattomien 

painoluokkalajeihin (esim. paini, judo, painonnosto, nyrkkeily), sillä molemmissa 

tavoite on sama, taata kaikille kilpailijoille tasapuoliset lähtökohdat, jossa 

lopputuloksen ratkaisevat urheilulliset tekijät.  

Eri vammat ja vamma-asteet tekevät paraurheilijoista erittäin heterogeenisen ryhmän 

ja lisäksi jokaisella lajilla on omat lajikohtaiset luokittelusääntönsä, koskien muun 

muassa lajiin soveltuvia vammoja ja minimivammakriteeristöä, niin ei ole ihme, että 

ulkopuolisen silmiin luokittelu voi vaikuttaa monimutkaiselta kokonaisuudelta. 

Luokittelun pääpiirteiden ja periaatteiden ymmärtäminen ei kuitenkaan ole niin 

monimutkaista kuin voisi kuvitella. Luokittelu on jossain määrin samankaltaista kuin 

urheilijoiden ryhmittely esimerkiksi iän, sukupuolen tai painon mukaan, mutta 

paraurheilussa urheilijat luokitellaan vamman aiheuttaman toimintakykyrajoitteen 

mukaan.  

Paralympialaisiin saavat osallistua vain urheilijat, joilla on paralympialajeihin soveltuva 

vamma ja vähintään lajikohtaisesti määritelty minimivamma, joka rajoittaa urheilijan 

toimintakykyä niin, että urheilija ei pysty tasaväkisesti kilpailemaan vammattomien 

urheilijoiden kanssa. Mikäli nämä ehdot täyttyvät niin urheilija sijoitetaan hänen 

toimintakykynsä mukaiseen vammaluokkaan. Muun muassa näitä kolmea 

kokonaisuutta; soveltuvat vammat, minimivammakriteeristö sekä vammaluokat, 

avaamme ja havainnollistamme tässä oppaassa laji- ja urheilijaesimerkkien avulla. 

Tässä oppaassa paneudutaan paraurheilun luokitteluun. Tarkoituksena on esittää 

luokittelun periaatteet yksinkertaistetussa muodossa havainnollistavien esimerkkien 

avulla. Oppaan tavoitteena on parantaa paraurheilun ymmärrettävyyttä ja 

lähestyttävyyttä niin yleisölle, medialle kuin potentiaalisille uusille paraurheilijoille.  
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Soveltuva vamma  
 

Kilpaillakseen paralympialaisissa urheilijalla tulee olla paralympiaurheiluun soveltuva 

vamma, joka kuuluu johonkin Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n 

luokittelukoodin määrittelemistä kymmenestä soveltuvasta vammasta.  

 

     Liikuntavammat (8 vammatyyppiä) 

     Näkövamma 

     Kehitysvamma  

 

Paralympiaurheilun luokittelun piiriin eivät kuulu esimerkiksi akuutit vammat, kuulon 

alentuma, nivelten yliliikkuvuus, aineenvaihduntahäiriöt tai näön alentuma, joka 

voidaan korjata silmälaseilla. 

10 soveltuvaa 
vammatyyppiä

1. 

Alentunut 
lihasvoima

2. 

Nivelten 
alentunut 

passiivinen 
liikkuvuus

3. 

Raaja-
puutos

4. 

Raajojen 
pituusero

5. 

Lyhyt-
kasvuisuus

6. 
Hypertonia

7. 

Ataksia

8. 

Atetoosi

9. 

Näkö-
vamma

10. 

Kehitys-
vamma

Neurologiset 

vammat 
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Luokittelun tarkoituksena on selvittää, onko urheilijalla paralajeihin soveltuva vamma, 

sekä luokitella urheilijat vamman ja toimintakyvyn mukaan eri vammaluokkiin. Yhden 

luokittelukelpoisen pysyvän vamman (soveltuva vamma) ilmeneminen on edellytys 

urheilijan luokittelulle ja kilpailuihin osallistumiselle. Mikäli urheilijalla ei ole todettua 

paralympialajeihin soveltuvaa diagnoosia tai vammaan johtavaa terveydentilaa, hänen 

ei ole mahdollista kilpailla paralympialajeissa kansainvälisellä tasolla. Alla esimerkki 

paratriathloniin soveltuvista vammoista: 

 

Paratriathlon 

Soveltuvat vammat: 

Alentunut lihasvoima   Hypertonia    

Nivelten alentunut passiivinen  Ataksia   

liikkuvuus    

Raajapuutos   Atetoosi   

Raajojen pituusero   Näkövamma  

Lyhytkasvuisuus   Kehitysvamma  

 

 

Paratriathlonissa saavat kilpailla urheilijat, joilla on yksi yllä olevista merkityistä ja 

tummennetuista lajiin soveltuvista vammoista. Näin ollen lyhytkasvuiset urheilijat 

sekä urheilijat raajojen pituuserolla tai kehitysvammalla eivät voi saada luokitusta 

paratriathloniin.  

 

Jotkut lajit sisältävät kaikki kymmenen soveltuvaa vammaryhmää, kuten uinti ja 

yleisurheilu. Osa lajeista on vain yhden vammaryhmän lajeja, kuten maalipallo ja judo, 

joissa kilpailee vain näkövammaisia urheilijoita, tai yhdistelmä eri vammaryhmiä, 

kuten pyöräily ja ratsastus. 
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Minimivammakriteeri 
 

Sen lisäksi, että urheilijalla tulee olla paralympiaurheiluun soveltuva vamma, niin 

lajikohtaiset luokittelusäännöt määrittävät kuinka vaikea urheilijan vamman tai 

toimintakyvyn rajoitteen pitää olla, jotta urheilija voidaan luokitella kilpailukelpoiseksi 

kyseissä lajissa. Tätä kutsutaan minimivammakriteeristöksi.  

 

Minimivammakriteerit ovat aina lajikohtaisia, koska lajisuoritukset ovat erilaisia, jolloin 

myös vamman vaikutus lajisuoritukseen on riippuvainen lajista, esimerkiksi vamma 

yläraajoissa vaikuttaa eri tavalla uinnin kuin juoksun urheilusuoritukseen. Tämän takia 

urheilija voi täyttää minimivammakriteerit yhdessä lajissa, mutta ei jossain toisessa.  

 

Lajikohtainen minimivammakriteeristö voi määrittää esimerkiksi maksimipituuden 

lyhytkasvuisille urheilijoille tai amputaation tason urheilijalle, jolla on raajapuutos. 

Mikäli urheilija ei täytä minimivammavaatimuksia, se ei tarkoita sitä, etteikö urheilijalla 

olisi vammaa mutta kyse on urheilun säännöistä. 

 

 

Esimerkiksi: 
Henkilö, jolta on amputoitu yksi varvas, on teknisesti amputoitu (soveltuva 

vammatyyppi), mutta kyseinen vamma ei kuitenkaan aiheuta riittävää toimintakyvyn 

rajoitusta juoksun urheilusuoritukseen, jolloin urheilija ei täytä parayleisurheilun 

minimivammakriteereitä eikä näin voi saada lajin luokitusta. 
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Vammaluokka 
 

Vammaluokka on kategoria, joka jakaa urheilijat eri ryhmiin riippuen vamman 

vaikutusasteesta urheilusuoritukseen. Vammaluokka ryhmittelee urheilijat, joilla on 

saman tyyppiset rajoitteet toimintakyvyssä samaan luokkaan, jotta kilpailu olisi 

mahdollisimman tasapuolista. Tästä syystä vammaluokka ei välttämättä sisällä vain 

yhden vammatyypin urheilijoita vaan samaan vammaluokkaan voi kuulua eri 

vammatyyppien urheilijoita.  

 

Esimerkiksi:  
Suomalainen Amanda Kotaja ja yhdysvaltalainen Hannah McFadden kilpailevat 

molemmat ratakelauksessa T54-vammaluokassa. Kotajan vamma on paraplegia eli 

alaraajahalvaus ja McFaddenin vamma on raajapuutos, sillä häneltä on amputoitu 

toinen jalka polven yläpuolelta. Parayleisurheilussa Kotaja ja McFadden kilpailevat 

samassa vammaluokassa, sillä heidän vammoillaan on saman tyyppiset vaikutukset 

kelauksen urheilusuoritukseen.  
 

 

Vammaluokat ovat aina lajikohtaisia, jolloin urheilija pitää luokitella erikseen jokaiseen 

lajiin. Esimerkiksi suomalainen Liisa Lilja kilpailee paratriathlonissa vammaluokassa 

PTS2, kun taas uinnissa Lilja kilpaili S9-vammaluokassa. Luokittelu ja urheilijan 

vammaluokka ovat lajikohtaisia, sillä eri lajit vaativat urheilijoilta erilaisia 

ominaisuuksia, jolloin myös vamman vaikutus urheilusuoritukseen on riippuvainen 

lajista. 
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Vammaluokkien kirjaimet kertovat urheilijan lajin, esimerkiksi parayleisurheilussa 

urheilijan vammaluokka sisältää joko T tai F kirjaimen riippuen siitä kilpaileeko 

urheilija rata- vai kenttälajissa, T = track (rata) ja F = field (kenttä). Sen sijaan 

paratriathlonissa PTS tulee sanoista Para Triathlon Standing, joka tarkoittaa, että 

urheilija kilpailee paratriathlonin pystyluokassa.  

 

Vammaluokkien numerot kertovat vamman vaikeusasteen, jossa pätee sääntö  

mitä pienempi luku, sitä vaikeampi vamma.  

 

Esimerkiksi: 

Parayleisurheilussa kelauksen vammaluokassa T51 urheilevalla selkäydinvamma on 

korkeammalla nikamatasolla, eli toimintakyky on alhaisempi, kuin T54-vammaluokan 

urheilijalla. Suomalaisista kelaajista Toni Piispanen kilpailee T51-vammaluokassa ja 

Leo-Pekka Tähti T54-vammaluokassa, mikä tarkoittaa, että Piispasen vamma on 

vaikeampi ja korkeammalla selkärangan nikamissa kuin Tähden. Sekä Piispanen että 

Tähti ovat omassa vammaluokassaan maailmanhuippuja mutta erot urheilijoiden 

toimintakyvyssä selittävät miksi Leo-Pekka Tähden 100 metrin kelauksen ennätys on 

13,63 sekuntia ja Toni Piispasen 20,21 sekuntia. 
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Toni Piispanen: ”Huipulla vaaditaan 110%” 
 

Paraurheilija Toni Piispanen on ratakelauksen maailmanhuippuja. Hän on vammaluokan T51 

paralympiakultamitalisti Lontoon 2012 paralympialaisista, hallitseva maailmanmestari  

vuodelta 2019 ja lisäksi hän on uransa aikana voittanut lukuisia arvokisojamitaleita.  

Ratakelauksessa T51-vammaluokassa kilpailevilla 

urheilijoilla vamman vaikutusaste urheilusuoritukseen 

on suurempi ja toimintakyky on alhaisempi, kuin T54 
vammaluokan urheilijalla, jolla voi olla jopa 80% 

enemmän lihaksia käytössä kuin T51-luokan 

urheilijalla. Monesti vaikeamman vamma-asteen 

vammaluokissa valmentajan tai avustajan on oltava 

paikalla jokaisessa harjoituksessa, mikä vaatii 

sitoutumista ja valtavan panostuksen valmentajalta tai 

mahdolliselta valmennustiimiltä, jotta harjoittelu 

monta kertaa viikossa on mahdollista. Paraurheilussa 

kilpailu on erittäin kovaa eikä huipulla pärjää ilman 

määrätietoista ja systemaattista valmentautumista ja 

kokonaisvaltaista panostamista urheilu-uralle. 

- Jos oikeasti haluaa huipputasolle niin etenkin tän 

tason vammoissa on pakko rakentaa valmennustiimi 

ympärille ja sen tiimin täytyy toimia. Korkean tason 

vammoissa haastavin asia ei niinkään ole se 

kilpailusuoritus, vaan se jokapäiväisen harjoittelun 

toteuttaminen, jossa onnistuminen on mielestäni 

kovempi juttu kuin se, että sä pystyt kelaamaan 

satasen siihen 20 sekuntiin. Toki itse suorituksessa kelaustuolin hallitseminen on haastavampaa kuin 

lievemmissä vammoissa, johtuen mm. vartalon tukilihasten toimimattomuudesta, toteaa Piispanen. 

Piispasella on kaksi valmentajaa, Jari Nordblom ja Merja Isokoski, joista jompikumpi on aina mukana 

harjoituksissa. Piispanen on koonnut tiiminsä niin, että valmentajilla on tarvittavat taito- ja tietotasot 

paraurheilusta sekä aikaresurssit olla mukana harjoituksissa.  

- Itsekin olen rakentanut tiimin niin, että siinä ovat ne henkilöt, jotka pystyvät muokkaamaan oman 

aikataulunsa mun harjoituksien mukaan eikä toisinpäin. Nyt rutiinit ovat muodostuneet, mikä helpottaa 

itseäni urheilijana, kun ei tarvitse stressata sitä, että kuka tulee ja milloin tulee tai milloin edes pääsee 

harjoittelemaan, kertoo Piispanen. 

Lisäksi valmentajan täytyy tuntea lajin ominaispiirteet ja huomioida valmennuksessa paraurheilun 

erityispiirteet, kuten vamman vaikutukset arkeen, harjoitteluun ja levon tarpeeseen. Kaikilla Piispasen 

vammaluokan GP-kisoja maailmalla kiertävillä urheilijoilla on vastaavanlaiset tiimit kuin Piispasella, sillä 

muuten huipputasolla harjoittelu olisi mahdotonta. Paljon on kuitenkin urheilijoita, joilla ei 

vastaavanlaista tiimiä ympärillään, jolloin he eivät myöskään pysty kiertämään kansainvälisiä GP-kisoja 

tai harjoittelemaan niin paljon kuin kilpa- ja huipputaso vaatisi.  
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Amanda Kotaja haluaa olla lajinsa kärjessä 
 

Amanda Kotaja sai ensikosketuksen ratakelaukseen vuonna 2007 parayleisurheilun  

kokeiluleirillä Kuortaneella. Jo leirille mentäessä Kotaja oli päättänyt, että hänestä tulee kelaaja 

ja siitä hetkestä lähtien laji on vienyt mennessään.  
 

Amanda Kotaja kilpailee ratakelauksessa T54- 

vammaluokassa, jossa kilpailee urheilijoita, joiden 

vamman haitta-aste on kaikista pienin kelauksen 

lajisuoritukseen. Vammaluokka ryhmittelee 

urheilijat, joilla on saman tyyppiset toimintakyvyn 

rajoitteet samaan luokkaan, joten vammaluokka ei 

välttämättä sisällä vain yhden vammatyypin 

urheilijoita, esimerkiksi Kotajan kanssa samassa 

vammaluokassa kilpailee amputaatiourheilijoita.  

Kotaja sai ratakelaukseen luokituksen vuonna 

2011, jolloin hänet luokiteltiin T54-vamma-

luokkaan. Kotajan vamma ja todella jyrkkä 

skolioosi huomioiden voisi olla, että jos Kotaja nyt 

luokiteltaisiin uudestaan niin hänen vamma-

luokkansa voisi muuttua T53-luokkaan, jossa 

urheilijoiden toimintakyky on alhaisempi kuin T54-

luokassa.  

- Ehkä jonkun lääkärintodistuksen avulla mä 

pystyisin saamaan uudelleen luokituksen, mutta 

mä en todellakaan halua sitä. Pidän haasteista ja 

olen myös tuloksellisesti pärjännyt hyvin sekä kehittynyt fyysisesti, joten en näe syytä miksi yrittäisin 

päästä alempaan vammaluokkaan, Kotaja sanoo. 

Kotajan vamma ei ehkä ole suotuisin hänen vammaluokkaansa mutta hän ei ole antanut sen estää häntä 

menestymästä paraurheilun huipulla. Kotaja on hallitseva maailmanmestari 100 metrillä, monin-

kertainen MM- ja EM-mitalisti sekä kaksien paralympialaisten kävijä. 

- Mä en todellakaan anna mun vamma haitata, että vaikka mä oon vammani puolesta siellä vammaluokan 

hännillä niin mä haluan olla urheilijana siellä kärjessä, sanoo Kotaja. 

Luokittelulla pyritään mahdollistamaan mahdollisimman tasapuolinen kilpailu, jotta tuloksen ratkaisee 

urheilijan taito ja suoritus eikä vamman vaikeusaste. Erilaiset vammat tekevät paraurheilijoista erittäin 

heterogeenisen ryhmän, jolloin täysin tasapuolisten lähtökohtien takaaminen on mahdotonta. Paljon 

puhutaankin luokittelun epäreiluudesta ja sen vaikutuksesta urheilijan mahdollisuuksiin menestyä mutta 

Kotaja on loistava esimerkki siitä, että urheilijan vamma ei ole ainoa tekijä mikä ratkaisee menestyksen. 

- Aika usein vedotaan siihen, että millainen sun vamma ja toimintakyky on muihin urheilijoihin nähden, 

ja sillä perusteella jaetaan niitä sijoituksia ja määritetään, että kuka voi pärjätä ja kuka ei, toteaa Kotaja. 

- Totta kai se on fakta, että sun vamma ja toimintakyky vaikuttaa tosi paljon siihen suoritukseen mutta 

silti sä aina pystyt kehittämään muita ominaisuuksia ja minimoimaan niitä vamman vaikutuksia sun 

suoritukseen ja viemään itseäsi eteenpäin urheilijana, Kotaja jatkaa. 
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Liisa Lilja: ”Vammaluokka on lajikohtainen”  
 

Liisa Lilja luokiteltiin ensimmäisen kerran uinnissa vuonna 2008 ja kuusi vuotta myöhemmin 

laji vaihtui triathloniin. Lilja sai triathlonin kansainvälisen luokituksen vuonna 2015 ja kilpaili Rio 

de Janeiron kesäparalympialaisissa vuotta myöhemmin.  

Liisa Lilja on kilpailut paraurheilussa kahdessa 

lajissa; uinnissa ja triathlonissa. Liljan vammaluokka 

ei kuitenkaan ole muuttunut urheilu-uran aikana, 

uinnissa Liisa kilpaili luokassa S9 ja triathlonissa 

PTS2 -luokassa, mutta koska luokittelu ja urheilijan 

vammaluokka ovat aina lajikohtaisia, niin urheilija 

pitää luokitella jokaiseen lajiin erikseen. Eri lajit 

vaativat urheilijoilta erilaisia ominaisuuksia, jolloin 

myös vamman vaikutus urheilusuoritukseen on 

riippuvainen lajista.  

- Uinnissa mä olin aika korkeassa luokassa (luokka 

S9), mikä tarkoittaa, että mun vamman vaikutus 

uinnin lajisuoritukseen oli lievä. Sitten taas 

triathlonissa mun vammaluokka (PTS2) on alhainen 

eli vaikeasti vammaisten urheilijoiden luokka, koska 

lajina triathlon painottaa jalkoja ja multa puuttuu 

kokonaan toinen jalka, joten mun vamman vaikutus 

siihen lajisuoritukseen on jo huomattava, kertoo 

Lilja. 

Paratriathlonissa urheilijat uivat 750m, pyöräilevät 20km ja juoksevat 5km. Entisenä uimari Liljan 

vahvuuden uskoisi olevan uinti mutta triathlonissa hän on tasaisen vahva kaikissa kolmessa lajissa.  

Paratriathlonissa Lilja kilpailee vammaluokassa PTS2 (Para Triathlon Standing), joka on vammaluokka 

vaikeavammaisille pystyurheilijoille, joilla voi olla esimerkiksi reisiamputaatio tai muu vaikea vamma. 

Paratriathlonissa urheilijat laitetaan vammaluokkiin lajisuorituksissa tehtävien lihasaktivaatiotestien 

avulla, joiden avulla katsotaan kuinka paljon urheilijan vamma vaikuttaa urheilusuoritukseen. Testin 

tuloksen perusteella urheilija saa pisteet, joiden mukaan hänet sijoitetaan sopivaan vammaluokkaan. 

Esimerkiksi jos urheilija saa testistä 720-800 pistetä, hän kuuluu PTS2-vammaluokkaan. 

- Mähän sain siitä testistä 719 pistettä eli periaatteessa mä olisin kuulunut ykkösiin eli 

pyörätuoliluokkaan, mutta koska mä en kelaa vaan juoksen, niin mä halusin pystyluokkiin. Totta kai 

tohon pistehaitarin väliin mahtuu urheilijoita eri toimintakyvyillä et niiden ketkä on vammaluokan 

alapäässä ja niiden ketkä on vammaluokan yläpäässä, välinen ero on jo aika iso, sanoo Lilja. 

- Munkin vammaluokassa on urheilijoita, keiden pisteet on sen 800 pistettä, että heihin verrattuna se ero  

on jo merkittävä. Mä oon kuitenkin aina ajatellut, että se kuuluu vammaisurheiluun eikä urheilijoita saa 

ikinä laitettu täysin samalle viivalla ja jonkin tasoinen ero täytyy myös hyväksyä, Lilja jatkaa. 

Erilaiset vammat tekevät paraurheilijoista erittäin heterogeenisen ryhmän, jolloin täysin tasapuolisten 

lähtökohtien takaaminen on mahdotonta. Toisaalta vammattomienkin puolella urheilijoilla ei ole täysin 

samoja lähtökohtia, esimerkiksi 180cm ja 190cm korkeushyppääjä eivät ole lähtökohdiltaan samalla 

viivalla mutta se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö molemmista voisi tulla maailman huippuja. Esimerkiksi 

ruotsalainen korkeushyppääjä Stefan Holm on korkeushyppääjäksi melko lyhyt, 181 senttimetriä, mutta 

hän olympiavoittaja ja nelinkertainen hallimaailmanmestari. 
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Tämä opas kokosi yhteen paraurheilun luokittelun periaatteet tiiviiksi ja selkeäksi paketiksi, 

sisältäen tietoa mm. soveltuvista vammoista, minimivammakriteeristöstä sekä 

vammaluokista. Oppaan tarkoituksena oli havainnollistavien esimerkkien avulla parantaa 

paraurheilun ymmärrettävyyttä ja lähestyttävyyttä.  

Tämän oppaan on koonnut Aino Linnamaa ja se on tehty opinnäytetyönä Haaga-Helian 

ammattikorkeakoulussa, yhteistyönä Suomen Paralympiakomitea ry:n kanssa vuonna 2020.  

 

Lisätietoa paraurheilun luokittelusta löydät Suomen Paralympiakomitean nettisivuilta 

www.paralympia.fi/urheilu/luokittelu sekä kansallisesta luokittelukäsikirjasta (Saarinen, 

Kauhanen & Mononen 2018), joka toimi tämän oppaan pohjamateriaalina.  

 

http://www.paralympia.fi/urheilu/luokittelu
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Terminologiaa  

 

LUOKITTELU = systeemi, jonka tavoitteena on mahdollisimman tasapuolinen kilpailu, 

jossa tuloksen ratkaisee urheilijan taito ja suoritus eikä vamman vaikeusaste. 

Luokittelu on aina lajikohtaista, sillä eri lajit vaativat urheilijoilta erilaisia 

ominaisuuksia, jolloin myös vamman vaikutus urheilusuoritukseen on riippuvainen 

lajista. Luokittelu on koko vammaisurheilun kilpailun mahdollistava tekijä. 

SOVELTUVA VAMMA = Paralympiaurheilun luokitteluun kuuluvat vammat, jotka 

kuuluvat johonkin Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n luokittelukoodin 

määrittelemistä kymmenestä soveltuvasta vammasta; alentunut lihasvoima, nivelten 

alentunut passiivinen liikkuvuus, raajapuutos, raajojen pituusero, lyhytkasvuisuus, 

hypertonia, ataksia, atetoosi, näkövamma ja kehitysvamma. Kilpaillakseen 

paralympialaisissa urheilijalla tulee olla vähintään yksi näistä paralympiaurheiluun 

soveltuvista vammoista.  

MINIMIVAMMAKRITEERI = lajikohtainen luokittelusääntö, joka määrittää kuinka vaikea 

urheilijan vamman tai toimintakyvyn rajoitteen pitää olla, jotta urheilija voidaan 

luokitella kilpailukelposeksi kyseissä lajissa. 

VAMMALUOKKA = Vammaluokka on kategoria, joka jakaa urheilijat eri ryhmiin 

riippuen vamman vaikutusasteesta urheilusuoritukseen. Vammaluokka ryhmittelee 

urheilijat, joilla on saman tyyppiset toimintakyvyn rajoitteet samaan luokkaan, jotta 

kilpailu olisi mahdollisimman tasapuolista. Urheilijan vammaluokka on aina 

lajikohtainen, sillä lajit vaativat urheilijoilta erilaisia ominaisuuksia, jolloin myös 

vamman vaikutus urheilusuoritukseen on riippuvainen lajista. 

PARALYMPIALAISET = kahden vuoden välein toistuva vammaisurheilun huippu-

urheilutapahtuma, jossa kilpailee urheilijoita, joilla liikunta-, näkö- ja kehitysvammoja. 

VAMMAISURHEILU / VAMMAISURHEILIJA = Yleiskäsite vammaisten henkilöiden 

urheilusta ja liikunnasta. Yleiskäsite vammaisesta urheilijasta. 

 

VAMMAISHUIPPU-URHEILU / VAMMAISHUIPPU-URHEILIJA = Päämääränä on 

vammaisurheilijoiden menestyminen arvokilpailuissa, ennen kaikkea 

paralympialaisissa ja muiden kuin paralympialajien osalta MM-kilpailuissa tai 

vastaavissa. Urheilija, joka kilpailee arvokilpailuissa ja/tai paralympialaisissa. Kts. 

seuraava kohta. 
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PARALYMPIAURHEILU / PARAURHEILU / PARALYMPIAURHEILIJA = Paralympiaurheilu ja 

paralympiaurheilija ovat sanoja, joita käytetään vain paralympialajien ja 

paralympialaisiin osallistuvien/osallistuneiden urheilijoiden kohdalla. Paraurheilu- ja 

paraurheilija-termit puolestaan ovat nykykielessä lähes synonyymejä vammaisurheilu- 

ja vammaisurheilijatermeille, mutta pääasiassa paraurheilua/paraurheilijaa käytetään 

vain paralympialajien urheilun ja urheilijoiden yhteydessä. Paraurheilu-termin osalta 

elämme murrosvaiheessa, jossa se on valtaamassa alaa vammaisurheilu-termiltä. 

 

PARALYMPIAURHEILIJAT = Paralympialaisissa kilpailevat liikuntavammaiset ja 

näkövammaiset sekä kehitysvammaiset urheilijat. Näissä pääluokat ovat: 

Liikuntavammaiset urheilijat 

• Urheilija, jolla on amputaatio 

• Urheilija, jolla on CP-vamma 

• Urheilija, jolla on selkäydinvamma 

• Urheilija, joka on lyhytkasvuinen 

Näkövammaiset urheilijat 

• Urheilija, joka on sokea (B1) 

• Urheilija, joka on heikkonäköinen (B2-B3) 

• Näkövamma on yleiskäsite, joka kattaa sokeat ja heikkonäköiset urheilijat. 

Kehitysvammaiset urheilijat 

• Urheilija, jolla on kehitysvamma 

 

VAMMAISURHEILULAJIT = Vammaisurheilulajit ovat yleensä alkuperältään 

muunnelmia vammattomien urheilusta joko olosuhteiden (kuten verkon korkeus 

istumalentopallossa), välineiden (pyörätuolikoripallo) tai sääntöjen (kuten uinnin 

luokittelu) osalta. Osa vammaisurheilulajeista on aivan omia lajejaan omine 

sääntöineen ja välineineen, kuten boccia ja maalipallo.  
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Kesäparalympialajien soveltuvat vammat 
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Talviparalympialajien soveltuvat vammat 
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Suomen Paralympiakomitea on valtakunnallinen urheilu- ja liikuntajärjestö liikunta-, näkö- ja 

kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille ja dialyysissä oleville henkilöille. Suomen 

Paralympiakomitean tehtävänä on kehittää ja koordinoida suomalaista vammaisurheilua ja -

liikuntaa matalan kynnyksen harrastamisesta aina kansainväliseen huippu-urheiluun saakka. 

Suomen Paralympiakomitean tavoitteena on edistää yhdenvertaista liikunta- ja 

urheilukulttuuria Suomessa ja tuoda vammaiset sekä erityistä tukea tarvitsevat henkilöt esille 

muille yhteiskunnan sektoreille liikunnan ja urheilun kautta.  


