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IPC Classification Code
• Kansainvälisen Paralympiakomitean luokittelukoodi (IPC Classification Code) on 

perusta lajikohtaisille ja kansallisille luokittelujärjestelmille paralympialajeissa. 
Luokittelukoodi määrittää, mikä on luokittelun tarkoitus sekä asettaa raamit 
säännöille ja toimintamalleille, joita tulee noudattaa koko paralympiaurheilussa.

• IPC:n luokittelukoodi koskee IPCn (Kansainvälinen Paralympiakomitea) kaikkia 
jäseniä ja paralympialajeissa kansainvälisesti kilpailevia urheilijoita.

• Model of Best Practise on National Classification

• Kansainvälisen luokittelukoodin asettamat minimikriteerit sekä suositukset parhaista 
käytänteistä ovat toimintamalli kansalliselle luokittelutoiminnan 
kehittämisprosessille ja ne on julkaistu Kansallisessa luokittelukäsikirjassa



Luokitteluhanke 2019-2021; tavoitteet
1. Lajien luokittelutoiminnan kehittäminen Kansallisen luokittelukäsikirjan lajien 

tehtävien mukaisesti
a) kokoamalla malleja ja hyviä käytäntöjä luokittelutoiminnan ankkuroimisesta lajiliiton 

toimintaan (mallina Uimaliitto) 

b) tiedottamalla luokittelun merkityksestä ja konsultoimalla luokittelukoodin käytäntöön 
saattamisessa ja jalkauttamisessa

c) auttamalla lajikohtaisen luokittelujärjestelmän kehittämisessä

2. Luokittelutietouden lisääntymisen kautta uusien urheilijoiden rekrytoinnin ja 
lahjakkuuksien etsinnän tehostaminen sekä vammaisurheilijanpolun 
vahvistaminen

3. Luokittelijakoulutuksen kehittämisessä ja kansallisten tutkimusverkostojen 
kokoamisessa avustaminen yhteistyössä Paralympiakomitean ja VAU:n kanssa 
sekä kansainvälisten yhteyksien luominen 



Luokitteluhanke 2019-2021; tavoitteet

• IPC Classification Code: jäsenille asettamien vastuuvelvoitteiden täyttäminen

• Lajiliitot kansallisen luokittelun järjestäjinä 

• Luokittelu osana lajiliittojen toimintaa

• Urheilijalla selkeä polku luokitteluun, urheilijan tukeminen polun eri vaiheissa

• Lajiosaamisen kehittäminen luokitteluosaamisen avulla

• Vahvempi lajirekrytointi



Toimenpiteet 2019-2021
• Kansallisen luokittelukäsikirjan tehtävien työstö ja niiden jalkauttaminen 

vähitellen mukaan lajien toimintaan, keinoina mm. henkilökohtainen 
konsultointi, lajien tapaamiset ja luokitteluseminaari

• Lajikohtaisten luokittelutoimenpiteiden kehittämisen tukeminen

• Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö luokittelun kehittämisessä; koulutukset ja 
tapahtumat

• Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia luokittelukoulutuksen käynnistämiseen 
(KIHU, VAU, yliopisto, oppilaitos, Pajulahti)

• Kansainvälisten yhteyksien luominen, tutkimustiedon kokoaminen ja tiedon 
välitys yhteistyössä mm. KIHU ja yliopisto 



Lajiliittojen tehtävät = hankkeen tehtävät 
Kansallisen luokittelukäsikirjan mukaisesti:

• Lajilla on luokittelun vastuuhenkilö

• Lajilla on selvä toimintamalli ja -ohjeistus lajin luokitteluun liittyen

• Laji noudattaa luokittelussa lajin kansainvälisiä sääntöjä (tiettyjä kansallisia sääntöjä 
voi olla, mutta niiden tulee olla linjassa kansainvälisten sääntöjen kanssa)

• Lajin luokittelutieto on löydettävissä lajiliiton verkkosivuilta

• Lajin luokitellut urheilijat löytyvät lajin master-listalta

• Lajin luokittelulomakkeista on huolehdittu urheilijan oikeusturvan mukaisesti

• Lajin luokittelijat rinnastetaan lajin muihin toimitsijoihin



2020
Kansallisen luokittelukäsikirjan tehtävien työstö ja niiden jalkauttaminen vähitellen mukaan 
lajien toimintaan

Mikä on lajien tilanne hankkeen alkaessa?

Missä asioissa lajit tarvitsevat tukea?

• Luokittelun miniseminaarit tammikuussa 2020
• Mistä lähdetään liikkeelle, missä vaiheessa eri lajit ovat?

• Lajien sparraus vuoden aikana
• Henkilökohtaiset tapaamiset
• Lajien välinen yhteistyö
• Koulutus?

• Luokitteluseminaari loppuvuodesta 2020

• Tietosuojajärjestelmän käyttöönotto
• Lajien tiedot loppuvuodesta 2019
• Järjestelmä käyttöön 2020 alusta
• Lajien koulutus järjestelmän käytössä



Seuraavaksi:

• Ilmoita lajisi luokittelun yhteyshenkilö 

• Luokittelun miniseminaarit alkuvuodesta 2020

kati.kauhanen@uimaliitto.fi
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