


Luokitteluprosessi

• Onko urheilijalla joku kymmenestä
paralympialajiehin soveltuvasta vammasta?

• Täyttääkö urheilijan vamma
minimivammakriteerit siinä lajissa, missä
urheilija haluaisi kilpailla?

• Missä luokassa urheilijan tulisi kilpailla
(ja millä statuksella)?
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Kati Kauhanen
Paralympiaurheilun asiantuntija 
Suomen Uimaliitto

Uinnin kansainvälinen luokittelija

Onko urheilijalla joku kymmenestä 
paralympialajeihin soveltuvasta 
vammasta?



Onko urheilijalla joku kymmenestä
paralympialajeihin soveltuvasta
vammasta?
Urheilijalla on pysyvä terveydentila, mikä aiheuttaa yhden tai useamman
soveltuvista vammoista: 

• Alentunut lihasvoima

• Alentunut nivelten liikkuvuus

• Raajapuutos

• Alaraajojen pituusero

• Lyhytkasvuisuus

• Hypertonia

• Ataxia

• Atetoosi

• Näkövamma

• Kehitysvamma



Onko urheilijalla joku kymmenestä 
paralympiaurheiluun soveltuvasta vammasta?
• Urheilijan ilmoittaminen luokitteluun

• Kansainvälinen luokittelu
• Luokittelupaikan varaaminen kansainväliseltä kattojärjestöltä, joka vahvistaa sen

• Kansallinen luokittelu
• Lajiliiton yhteyshenkilölle tieto luokittelutarpeesta

• Luokittelutapahtumat 

• Luokittelussa tarvittavat ennakkotiedot
• Medical Diagnostic Form (MDF)

• Medical review request

• Lääkärintodistukset ja tutkimukset
• Urheilijan vastuulla, lajin yhteyshenkilö tai luokittelija voi tarvittaessa konsultoida









Onko urheilijalla joku kymmenestä 
paralympiaurheiluun soveltuvasta vammasta?
• Valmistautuminen luokitteluun

• Mitä mukaan luokitteluun
• Passi 
• Mahdolliset lajisuoritukseen 

liittyvät apuvälineet
• Lääkärintodistukset yms. 

(lajista riippuen)
• Tukihenkilö

• Urheilijan oikeusturva
• Alaikäinen urheilija

• Urheilijan sitoumuslomake

• Ei soveltuvaa vammaa ->
• Joku toinen paralympialaji
• Vammattomien urheilijoiden

kilpailut
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Patricia Hirn
Fysioterapeutti

Ratsastuksen kansainvälinen luokittelija

Täyttääkö urheilijan vamma 
minimivammakriteerit siinä lajissa, 
missä hän haluaisi kilpailla?



Täyttääkö urheilijan vamma minimivammakriteerit 
siinä lajissa, missä urheilija haluaisi kilpailla?

•Ratsastuksen luokittelu
•Fyysinen ja IBSA
• Fyysinen – luokittelijakoulutuksen saanut lääkäri tai fysioterapeutti
• IBSA näkövammaluokittelu - silmälääkäri

•Kansallisessa luokituksessa – yksi luokittelija
•Kansainvälisessä luokittelussa – kaksi luokittelijaa

• Kriteerit lajikohtaisia
• NE ei tarkoita, että vammaa tai toimintarajoitetta ei ole olemassa



Mitä luokittelussa tapahtuu (fyysinen vamma)
• Luokittelija kertoo urheilijalle luokittelun pääpiirteet, mitä tapahtuu ja varmistetaan 

että suostumuslomake on allekirjoitettu ja diagnoosi varmistettu

• Diagnoosin perusteella valitaan ja suoritetaan testi (Lihasvoima, Nivelten liikkuvuus 
ROM tai Koordinaatio)

• Testin jälkeen havainnoidaan vielä luokitettava ratsain ja varmistetaan että pisteet 
korreloivat ratsastuskyvyn kanssa

• Kansainvälisesti luokittelu tehdään aina kilpailujen yhteydessä, jolloin viimeiseksi 
havainnoidaan myös kilpailusuoritus



Testit - pisteet

Yläraajojen max pisteet 80
Alaraajojen max pisteet 70
Niskan max pisteet 40
Vartalon max pisteet 60

80 – 40 – 80
70 – 60 – 70

Minimivammakriteeri on 15 %
puute pisteissä, eli;
Yläraajat 68
Alaraajat 60
Niska 34
Vartalo 50

68 – 34 – 68
60 – 50 – 60



Minimivammakriteeri- fyysinen vamma
Soveltuva vamma Esim vammasta Testi Minimivammakriteeri

Alentunut lihas-
voima

S-Y vamma, 
Lihasdystrofia

Lihasvoima 15 % puutos lihasvoimassa väh.yhdessä raajassa

Alentunut nivelten
liikkuvuus

Reuma, trauman
jälkitila

ROM 15% puutos liikkuvuudessa väh.yhdessä

raajassa

Raajapuutos Traumaattinen
amputaatio, raajan
kehityshäiriö

Lihasvoima ja ROM 15% puutos lihasvoimassa tai liikkuvuudessa

väh.yhdessä raajassa

Alaraajojen
pituusero

Dysmelia Lihasvoima ja

ROM

15% puutos lihasvoimassa tai liikkuvuudess

väh.yhdessä raajassa

Lyhytkasvoisuus Lyhytkasvoisuus Lihasvoima ja

ROM

Pituus

15% puutos lihasvoimassa tai liikkuvuudess
väh.yhdessä raajassa

Hypertonia CP, aivovamma Koordinaatio 15% puutos koordinaatiossa väh.yhdessä raajassa

Ataxia Aivovamma, MS Koordinaatio 15% puutos koordinaatiossa väh.yhdessä ra

ajassa

Atetoosi CP, aivovamma Koordinaatio 15% puutos koordinaatiossa väh.yhdessä ra

ajassa



Minimivammakriteeri- näkövamma

• Sokea
• Heikkonäköinen

• Minimikriteeri määritellään parhaamman silmän näön mukaan mahdollisimman
hyvin korjattuna (esim silmälasit).

->Näöntarkkuus huonompi kuin 0.9 LogMAR ja/tai näkökenttä
pienempi kuin 40 astetta
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Paula Leppänen
Fysioterapeutti
Yleisurheilun ja pyörätuolirugbyn
Kansainvälinen luokittelija

Missä luokassa urheilijan tulisi kilpailla (ja millä 
statuksella)?



PARA YLEISURHEILU

2018 

December  
SASAPD Classification                                                                                           



Vammaluokka

• Mikä luokka vastaa mahdollisimman tarkasti 

urheilijan vamman/toimintakyvyn asettamia 

rajoitteita urheilusuorituksessa? 

• Eri luokat on kuvattu eri lajien sääntö – ja 

luokitteluohjeissa

• Luokittelu ei välttämättä perustu yhteen 

vammaan tai diagnoosiin. Voi olla useamman

rajoitteen yhteisvaikutus



Urheilijan arviointi

Kysymyksiä:

• Vastaako urheilijan vamman laatu/haitta luokittelun sääntöjä

• Missä lajissa/lajeissa urheilija kilpailee

• Täyttääkö urheilija minimivamman kriteerit

• Kilpaileeko urheilija istuen vai seisten



Para yleisurheilun luokat

• T/F 11 – 13 Näkövammaiset urheilijat
• T/F 20 Kehitysvammaiset urheilijat
• T/F 31 – 38 Ataksia, Atetoosi ja Hypertonia

• T/F 31 – 34 kilpailevat pyörätuoliss a 
• T/F 35 – 38 kilpailevat seisten 

• T/F 40 – 41 Lyhytkasvuiset
• T/F 42 – 47 Raajapuutos, heikentynyt lihasvoima, rajoittunut 

liikerata, raajan pituusero ( Kilpailevat seisten)

• T51- 54,F51-58 Raajapuutos, heikentynyt lihasvoima, rajoittunut 
liikerata, raajan pituusero ( Suoritus pyörätuolissa tai 
heittotuolissa)

• T/F 61-64      Käyttävät proteesia, esim. yhden raajan amputaatio



RATAKELAUS ESIMERKKI

Yläraajojen ja vartalon toiminta ovat tärkeitä pyörätuolin            
kelauksessa 

• T51 – ei vartalon toimintaa, heikentynyt yläraajojen toiminta, heikko 
lihasvoima kyynärnivelen ojennuksessa (0-3)

• T52 – ei vartalon toimintaa, jonkin verran heikentynyt yläraajojen 
toiminta, kyynärnivelen ojennus hyvä, mikä mahdollistaa 
voimakkaamman työnnön.

• T53 – ei vartalon toimintaa, täysi lihasvoima yläraajoissa

• T54 – osittainen tai täydellinen vartalon toiminta ja täysi lihasvoima 
yläraajoissa 



Vammaluokka 
esimerkki

T44  yhden jalan, puolen jalkaterän 
amputaatio tai samantyyppinen 
dysmelia, alentunut lihasvoima 
molemmissa raajoissa, lihasvoiman 
alentuma yhdessä lonkassa, 
alaraajojen pituusero 7 cm, 
liikerajoitus, (esim lonkan 
rajoittunut koukistus). 
Minimivammakriteeri.

T43 Sama kuin yllä, mutta 
minimivamma molemmissa 
alaraajoissa



Vammaluokka esimerkki
T/F 35 - 38: Urheilijat, joilla on ataksia, atetoosi ja/tai hypertonia (suoritukset
seisten)

T38: Melko lieviä koordinaatio-ongelmia, täyttää
minimivammakriteerin

T35:Merkittävää spastisuutta molemmissa alaraajoissa, 
merkittävä vaikutus juoksuun



Vammaluokka esimerkki
T/F 40 - 41: Lyhytkasvuiset

F40:

• Miehet max pituus 130cm

• Yläraajan pituus 59cm

• Pituuden ja pisimmän raajan yhteispituus max 180cm

F41:

• Miehet max pituus 145cm

• Yläraajan pituus 66cm

• Pituuden ja pisimmän raajan yhteispituus max 200cm
F40 men shotput, London 2012



Vammaluokka status

• Vammaluokan lisäksi status

• New (N)
• Uusi urheilija

• Confirmed (C)
• Luokittelu on pysyvä (esim. amputaatio)

• Review (R)
• Luokittelu tehdään uudelleen seuraavissa 

kilpailuissa tai tiettynä ajankohtana 

• Review with Fixed Review Date (FRD)
• Luokan 30 kaikki urheilijat tällä hetkellä

• Uudelleen luokittelu:
• Urheilijan vamma muuttuu tai on 

etenevä (lihassairaus, MS-tauti)

• Urheilija on alle 18 vuotta

• Lajin luokittelusäännöt muuttuvat

• Uudelleen luokittelua voi pyytää 
esim. jos selkeä muutos vammassa, 
medical report

• Jos luokittelun tulos sport class NE 
(not eligble)

toinen luokittelupaneeli luokittelee



Protesti

• Protestin voi tehdä ainoastaan 
urheiluluokasta, ei statuksesta

• Protestin voivat tehdä:
• Kansallinen lajiliitto

• Kansallinen paralympiakomitea

• World Para Atheletics (WPA)

Kansallisen lajiliiton tekemä 
protesti: 

• Selvitys protestin syystä, viittaus sääntöön

• Protesti toimitetaan kilpailun 
pääluokittelijalle, joka konsultoi WPA:ta

• Jos protesti hyväksytään toinen paneeli 
luokittelee uudestaan.


