
Arvokilpailut ja valintakriteerit vuonna 2022 

Edustuspaikat arvokilpailuihin perustuvat ikäluokittain alla oleviin kriteereihin. Mahdollisten muiden 

arvokilpailuiden osalta kriteeristöä tarkennetaan erikseen.  

Yleiset valintakriteerit 

• Edustuspaikat arvokilpailuihin perustuvat seuraaviin kriteereihin:   

1. Kansainvälinen menestys ja ranking, suomalaisen huipputennispolun kansainväliset 

kriteerit huomioiden 

• Tämä tarkoittaa, että urheilija, joka on oman ikäluokkansa huipputennispolulla, voidaan 

valita joukkueeseen suoraan perustuen hänen kansainväliseen menestykseensä. Muuta 

kansainvälistä menestystä tai ranking sijoituksia ei tässä kohdassa huomioida.  

• Esimerkiksi 13-vuotiailla kriteerinä on TE14 rankingissa TOP-100 ja 14-vuotiailla TOP-50 

sijoitus 

• Huom! Tammi-helmikuussa pelattavien Winter Cup -turnausten osalta voidaan, 

ajankohdan takia, tapauskohtaisesti huomioida huipputennispolun kriteerien 

täyttyminen myös vuoden 2021 jälkimmäisellä vuosineljänneksellä 

2. Oman ikäluokan kaksinpelin arvokilpailut (6 kuukautta taaksepäin) ja/tai erikseen 

nimettävät karsintakilpailut 

• Tämä tarkoittaa, että arvioinnissa otetaan huomioon urheilijan menestys nimetyissä 

oman ikäluokan arvokilpailuissa. Lähtökohtaisesti arvokilpailuilla tarkoitetaan SM-

kilpailuja. Urheilija voidaan valita joukkueeseen suoraan perustuen hänen 

menestykseensä arvokilpailuissa. 

• Esimerkiksi 12-vuotiailla tuloksia arvioidaan 12-vuotiaiden - ja 13-14 vuotiailla 14-

vuotiaiden kaksinpelin arvokilpailuista 

• Arvokilpailuiden lisäksi tai sijaan valintoja voidaan tehdä myös erikseen nimettävien 

karsintakilpailuiden tulosten perusteella. Valintakilpailuihin valittavien urheilijoiden 

valintaperusteena käytetään menestystä arvokilpailuissa (6 kuukautta taaksepäin) sekä 

maajoukkuevalmentajien ja -henkilöstön näkemystä 

3. Maajoukkuevalmentajien ja -henkilöstön näkemys 

Tämä tarkoittaa, että maajoukkuevalmentajat ja -henkilöstö arvioivat urheilijan tasoa 

kokonaisuutena, ottaen huomioon muun muassa seuraavia asioita: 

• urheilijan motivaatiota tavoitella huipputennispolkua 

• urheilijan aktiivisuutta osallistua maajoukkuetoiminnan tapahtumiin sekä näyttöjä niissä 

• vertailtavien pelaajien keskinäisiä otteluita 6 kuukautta taaksepäin 

• muuta kaksinpelissä 6 kuukauden sisällä osoitettua kilpailumenestystä ja rankingiä 
kansainvälisesti sekä kansallisesti 

• nelinpelissä osoitettua kilpailumenestystä kansainvälisesti ja kansallisissa arvokilpailuissa 

• henkilökohtaisen valmentajan näkemys urheilijasta ja kehityssuunnitelma 

• urheilijan käytös maajoukkuetapahtumissa, kilpailuissa ja harjoituksissa. Tilanteen 
vaatiessa heikko käytös voi olla esteenä valinnalle, vaikka urheilija täyttää kohdissa 1, 2. 
ja/tai 3. mainitut kriteerit 

https://www.tennis.fi/wp-content/uploads/2021/09/Huipputennispolun-kriteerit-2.xlsx
https://www.tennis.fi/wp-content/uploads/2021/09/Huipputennispolun-kriteerit-2.xlsx


• harkinnan mukaan, joukkueeseen voidaan valita myös vähemmän tai enemmän kuin 
sääntöjen mukainen maksimimäärä urheilijoita. Jos enemmän, niin ylimääräinen urheilija 
toimii lähtökohtaisesti harjoitusvastustajana turnauksen aikana 

Pelisäännöt ja osallistumismaksut 

Arvokilpailuiden ja kansainvälisten kilpailumatkojen pelisäännöt sekä osallistumismaksut löytyvät ohjeita 
maajoukkuetoimintaan liittyen -otsikon alta, liitteestä kilpailumatkojen pelisäännöt ja hinnasto. 

Alle 12-vuotiaiden Winter Cup 

Alle 12-vuotiaiden Winter Cup karsintaturnaukset pelataan 28.-30.1.2022, josta jokaisen turnauksen kaksi 

parasta joukkuetta etenevät 11.-13.2.2022 pelattaviin finaaleihin. Tyttöjen ja poikien joukkueisiin valitaan 

kolme urheilijaa ja varapelaaja. Varapelaaja kutsutaan kilpailumatkalle, jos joku kolmesta pelaajasta joutuu 

jättämään matkan väliin. Lisätietoa Winter Cup:sta.  

Joukkueeseen voidaan valita urheilija perustuen kaksinpeli menestykseen (finaali/välierä -taso) seuraavissa 

vuonna 2021 pelatuissa arvokilpailuissa: 5. Cinia 12v. JGP / SM, elokuu 2021 ja 6. Cinia 12v. JGP / SM, 

lokakuu 2021. Suorat pelaajavalinnat ilmoitetaan 17.12. mennessä.  

Jos kriteerit täyttäviä urheilijoita on vähemmän kuin kolme, voidaan järjestää valintakilpailu. Valintakilpailu 

järjestetään sunnuntaina 9.1.2022. Kutsut valintakilpailuun valituille pelaajille lähetetään 17.12.2021. 

Valintakilpailuun kutsuttavien pelaajien osalta sovelletaan yleisten valintakriteerien kohtaa 3. 

maajoukkuevalmentajien ja -henkilöstön näkemys. 

Winter Cup -turnaukseen voidaan Tennis Europen sääntöjen mukaisesti valita vain pelaajia, jotka ovat 

täyttäneet 28.1. mennessä 10-vuotta. 

Alle 14-vuotiaiden Winter Cup 

Alle 14-vuotiaiden Winter Cup karsintaturnaukset pelataan 4-6.2.2022, josta jokaisen turnauksen kaksi 

parasta joukkuetta etenevät 17.-19.2.2022 pelattaviin finaaleihin. Tyttöjen ja poikien joukkueisiin valitaan 

kolme urheilijaa ja varapelaaja. Varapelaaja kutsutaan kilpailumatkalle, jos joku kolmesta pelaajasta joutuu 

jättämään matkan väliin. Lisätietoa Winter Cup:sta.  

Joukkueeseen voidaan valita urheilija ensisijaisesti perustuen Suomen huipputennispolun kriteereihin. 13-

vuotiaiden osalta tämä tarkoittaa TE14 TOP-100 sijoitusta ja 14-vuotiaiden osalta TE14 TOP-50 sijoitusta. 

Sijoitus katsotaan pian julkaistavan vuoden 2022 rankingin perusteella.  

Lisäksi joukkueeseen voidaan valita urheilija toissijaisesti perustuen menestykseen (finaali/välierä -taso) 

seuraavissa vuonna 2021 pelatuissa arvokilpailuissa: 5. Cinia 14v. JGP / SM, elokuu 2021 ja 6. Cinia 14v. JGP 

/ SM, lokakuu 2021. 

Suorat pelaajavalinnat julkaistaan 17.12. mennessä. 

Jos kriteerit täyttäviä urheilijoita on vähemmän kuin kolme, voidaan järjestää valintakilpailu. Valintakilpailu 

järjestetään torstaina 6.1.2022. Kutsut valintakilpailuun valituille pelaajille lähetetään 17.12.2021 

mennessä. Valintakilpailuun kutsuttavien pelaajien osalta sovelletaan yleisten valintakriteerien kohtaa 3. 

maajoukkuevalmentajien ja -henkilöstön näkemys. 

Alle 16-vuotiaiden Winter Cup 

Alle 16-vuotiaiden Winter Cup karsintaturnaukset pelataan 4-6.2.2022, josta jokaisen turnauksen kaksi 

parasta joukkuetta etenevät 18.-20.2.2022 pelattaviin finaaleihin. Tyttöjen ja poikien joukkueisiin valitaan 
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kolme urheilijaa ja varapelaaja. Varapelaaja kutsutaan kilpailumatkalle, jos joku kolmesta pelaajasta joutuu 

jättämään matkan väliin. Lisätietoa Winter Cup:sta.  

Joukkueeseen voidaan valita urheilija ensisijaisesti perustuen Suomen huipputennispolun kriteereihin. 15-

vuotiaiden poikien osalta tämä tarkoittaa ITF TOP-700 sijoitusta ja 16-vuotiaiden osalta ITF TOP-200 

sijoitusta. Sijoitus katsotaan pian julkaistavan vuoden 2022 rankingin perusteella. 15-vuotiaiden tyttöjen 

osalta tämä tarkoittaa ITF TOP-350 sijoitusta ja 16-vuotiaiden osalta ITF TOP-120 sijoitusta. Sijoitus 

katsotaan pian julkaistavan vuoden 2022 rankingin perusteella. 

Lisäksi joukkueeseen voidaan valita urheilija toissijaisesti perustuen menestykseen (finaali/välierä -taso) 

seuraavissa vuonna 2021 pelatuissa arvokilpailuissa: 5. Cinia 16v. JGP / SM, elokuu 2021 ja 6. Cinia 16v. JGP 

/ SM, lokakuu 2021. 

Suorat pelaajavalinnat julkaistaan 17.12. mennessä. 

Jos kriteerit täyttäviä urheilijoita on vähemmän kuin kolme, voidaan järjestää valintakilpailu. Valintakilpailu 

järjestetään torstaina 6.1.2022. Kutsut valintakilpailuun valituille pelaajille lähetetään 17.12.2021 

mennessä. Valintakilpailuun kutsuttavien pelaajien osalta sovelletaan yleisten valintakriteerien kohtaa 3. 

maajoukkuevalmentajien ja -henkilöstön näkemys. 

Alle 12-vuotiaiden Nations Challenge 

Alle 12-vuotiaiden Nations Challenge karsintaturnaukset pelataan 21.-24.7.2022, josta jokaisen turnauksen 

kaksi parasta joukkuetta etenevät 4.-7.2.2022 pelattaviin finaaleihin. Tyttöjen ja poikien joukkueisiin 

valitaan kolme urheilijaa ja varapelaaja. Varapelaaja kutsutaan kilpailumatkalle, jos joku kolmesta 

pelaajasta joutuu jättämään matkan väliin. Lisätietoa Winter Cup:sta.  

Joukkueeseen voidaan valita urheilija perustuen Suomen huipputennispolun kriteereihin. Alle 12-

vuotiaiden osalta tämä tarkoittaa TE14 pistesijoituksia (eli 2.kierros tai parempi) ja TE12 menestystä 

finaali/välierä tasolla vuoden 2022 aikana.   

Jos kriteerit täyttäviä urheilijoita on vähemmän kuin kolme, voidaan järjestää valintakilpailu. Valintakilpailu 

on kesäkuussa pelattava alle 12-vuotiaiden 3. Porsche JGP (Hanko) kaksinpeli.  

Mahdolliset suorat pelaajavalinnat ilmoitetaan JGP:n kilpailukutsussa ja tiedotetaan ennen 

ilmoittautumisajan päättymistä. Samalla ilmoitetaan jaossa olevien paikkojen määrä sekä mahdollinen 

tarve pronssiottelulle. 

Nations Challenge -turnaukseen voidaan Tennis Europen sääntöjen mukaisesti valita vain pelaajia, jotka 

ovat täyttäneet 21.7. mennessä 10-vuotta. 

Alle 14-vuotiaiden Summer Cup 

Alle 14-vuotiaiden Summer Cup karsintaturnaukset pelataan 26-28.6.2022, josta jokaisen turnauksen kaksi 

parasta joukkuetta etenevät 1.-3.7.2022 pelattaviin finaaleihin. Tyttöjen ja poikien joukkueisiin valitaan 

kolme urheilijaa ja varapelaaja. Varapelaaja kutsutaan kilpailumatkalle, jos joku kolmesta pelaajasta joutuu 

jättämään matkan väliin. Lisätietoa Winter Cup:sta.  

Joukkueeseen voidaan valita urheilija ensisijaisesti perustuen Suomen huipputennispolun kriteereihin. 13-

vuotiaiden osalta tämä tarkoittaa TE14 TOP-100 sijoitusta ja 14-vuotiaiden osalta TE14 TOP-50 sijoitusta. 

Lisäksi joukkueeseen voidaan valita toissijaisesti alle 14-vuotiaiden 2. Porsche JGP/SM kaksinpelin voittaja. 
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Jos kriteerit täyttäviä urheilijoita on vähemmän kuin kolme, järjestään valintakilpailu. Valintakilpailu ja -leiri 

järjestetään 23.-29.5. välillä. Tarkka aika, paikka ja pelaajavalinnat julkaistaan huhtikuun loppuun 

mennessä. 

Valintakilpailuun urheilijat valitaan ensisijaisesti perustuen yleisten valintakriteerien kohtaan 2. oman 

ikäluokan kaksinpelin arvokilpailut. Tällä tarkoitetaan menestystä alle 14-vuotiaiden 2. Porsche JGP/SM -

kilpailun kaksinpelissä. Valintakilpailuun voidaan valita urheilijoita toissijaisesti myös perustuen yleisten 

valintakriteerien kohtaan 3. maajoukkuevalmentajien ja -henkilöstön näkemys.  

Alle 14-vuotiaiden henkilökohtaiset EM-kilpailut 

Alle 14-vuotiaiden henkilökohtaiset EM-kilpailut pelataan 18.-24.7.2022. Kilpailuun valitaan kaksi poikaa ja 

tyttöä sekä yhdet varapelaajat. Kaksinpelin lisäksi kilpailussa pelataan myös nelinpeli, johon valitut pelaajat 

osallistuvat parina. 

Joukkueeseen voidaan valita urheilija ensisijaisesti perustuen Suomen huipputennispolun kriteereihin. 13-

vuotiaiden osalta tämä tarkoittaa TE14 TOP-100 sijoitusta ja 14-vuotiaiden osalta TE14 TOP-50 sijoitusta. 

Jos kriteerit täyttäviä urheilijoita on vähemmän kuin kaksi per sukupuoli, voidaan järjestää valintakilpailu. 

Valintakilpailu on kesäkuussa pelattava alle 14-vuotiaiden 3. Porsche JGP/SM (Hanko) kaksinpeli.  

Kilpailuun ilmoittaudutaan Tennisässässä. Valinnat tehdään kaksinpelin tulosten perusteella, vuonna 2008- 

ja 2009 syntyneiden pelaajien osalta.  

Mahdolliset suorat pelaajavalinnat ilmoitetaan JGP:n kilpailukutsussa ja tiedotetaan ennen 

ilmoittautumisajan päättymistä. Samalla ilmoitetaan jaossa olevien paikkojen määrä sekä mahdollinen 

tarve pronssiottelulle varapaikasta. 

Alle 16-vuotiaiden henkilökohtaiset EM-kilpailut 

Alle 16-vuotiaiden henkilökohtaiset EM-kilpailut pelataan 18.-24.7.2022. Kilpailuun valitaan kaksi poikaa ja 

tyttöä sekä yhdet varapelaajat. Kaksinpelin lisäksi kilpailussa pelataan myös nelinpeli, johon valitut pelaajat 

osallistuvat parina. 

Joukkueeseen voidaan valita urheilija ensisijaisesti perustuen Suomen huipputennispolun kriteereihin. 15-

vuotiaiden poikien osalta tämä tarkoittaa ITF TOP-700 sijoitusta ja 16-vuotiaiden osalta ITF TOP-200 

sijoitusta. 15-vuotiaiden tyttöjen osalta tämä tarkoittaa ITF TOP-350 sijoitusta ja 16-vuotiaiden osalta ITF 

TOP-120 sijoitusta. 

Jos kriteerit täyttäviä urheilijoita on vähemmän kuin kaksi per sukupuoli, voidaan järjestää valintakilpailu. 

Valintakilpailu on kesäkuussa pelattava alle 16-vuotiaiden 3. Porsche JGP/SM (Hanko) kaksinpeli.  

Kilpailuun ilmoittaudutaan Tennisässässä. Valinnat tehdään kaksinpelin tulosten perusteella, vuonna 2006- 

ja 2007 syntyneiden pelaajien osalta.  

Mahdolliset suorat pelaajavalinnat ilmoitetaan JGP:n kilpailukutsussa ja tiedotetaan ennen 

ilmoittautumisajan päättymistä. Samalla ilmoitetaan jaossa olevien paikkojen määrä sekä mahdollinen 

tarve pronssiottelulle varapaikasta. 

Alle 18-vuotiaiden henkilökohtaiset EM-kilpailut 

Alle 18-vuotiaiden henkilökohtaiset EM-kilpailut pelataan 18.-24.7.2022. Kilpailuun valitaan kaksi poikaa ja 

tyttöä sekä yhdet varapelaajat. Kaksinpelin lisäksi kilpailussa pelataan myös nelinpeli, johon valitut pelaajat 

osallistuvat parina.  



Joukkueeseen voidaan valita urheilija ensisijaisesti perustuen Suomen huipputennispolun kriteereihin. 17-

vuotiaiden poikien osalta tämä tarkoittaa ITF TOP-120 sijoitusta ja 18-vuotiaiden osalta ITF TOP-100 

sijoitusta tai molempien ikäluokkien osalta ATP TOP-1400 sijoitusta. Tyttöjen osalta sovelletaan edellä 

mainittuja poikien huipputennispolun ITF-ranking sijoituksia sekä WTA TOP-1400 sijoitusta. 

Jos kriteerit täyttäviä urheilijoita on vähemmän kuin kaksi per sukupuoli, voidaan järjestää valintakilpailu. 

Valintakilpailu pelataan kesäkuussa 2022. Kilpailun aika ja paikka julkaistaan huhtikuun loppuun mennessä.  

Kilpailuun ilmoittaudutaan Tennisässässä. Valinnat tehdään kaksinpelin tulosten perusteella. Kilpailuun 

voivat osallistua vuosina 2004 ja 2005 syntyneet urheilijat. Kilpailuun otetaan maksimissaan 16 pelaajaa. 

Osallistujat hyväksytään kilpailuun kotimaisessa ranking järjestyksessä. Lisäksi kaksi paikkaa voidaan 

myöntää villillä kortilla perustuen ITF- tai ATP- tai WTA-rankingiin.  

Mahdolliset suorat pelaajavalinnat ilmoitetaan kilpailukutsussa ja tiedotetaan ennen ilmoittautumisajan 

päättymistä. Samalla ilmoitetaan jaossa olevien paikkojen määrä sekä mahdollinen tarve pronssiottelulle 

varapaikasta. 

U15 European Youth Olympic Festival 

Alle 15-vuotiaiden European Youth Olympic Festival -turnaus pelataan 24.-30.7.2022. Kilpailuun esitetään 

valittavaksi yksi poika ja yksi tyttö sekä varapelaaja molempiin sarjoihin. Kaksinpelin lisäksi turnauksessa 

pelataan myös sekanelinpeli, johon valitut pelaajat osallistuvat parina. Olympiakomitean huippu-

urheiluyksikkö tekee valinnat yhteistyössä Tennisliiton kanssa 9.7.2022 mennessä. Joukkueeseen 

valittavalla urheilijalla on oltava Suomen kansalaisuus, ja hänen tulee olla syntynyt vuonna 2007 tai 2008. 

Joukkueeseen voidaan esittää valittavaksi urheilija ensisijaisesti perustuen Suomen huipputennispolun 

kriteereihin. Ensisijaisena kriteerinä on 15-vuotiaiden huipputennispolun kriteerit eli poikien osalta ITF TOP-

700 sijoitus ja tyttöjen osalta ITF TOP-350 sijoitus. Toissijaisena kriteerinä on alle 14-vuotiaiden 

huipputennispolun kriteerit eli TE14 TOP-50 sijoitus. Jos kriteerit täyttäviä pelaajia ei ole, valitaan pelaajat 

ITF TOP-1000 sijoittuneiden pelaajien joukosta soveltaen yleisiä valintakriteerejä 2. oman ikäluokan 

kaksinpelin arvokilpailut ja 3. maajoukkuevalmentajien ja -henkilöstön näkemys sekä ulkokaudella pelattuja 

kilpailuja korostaen. 

Mikäli kriteerit täyttäviä urheilijoita on enemmän kuin Suomesta voidaan urheilijoita lähettää, valitaan 

urheilijat arvioinnin mukaisessa paremmuusjärjestyksessä soveltaen yleisiä valintakriteerejä 2. oman 

ikäluokan kaksinpelin arvokilpailut ja 3. maajoukkuevalmentajien ja -henkilöstön näkemys sekä 

ulkokaudella pelattuja kilpailuja korostaen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


