
 

VALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO PAJULAHDESSA 2018-2019 

Valmennuksen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia valmennustoiminnan 

johtajana ja kehittää valmennuksen laatujärjestelmää sekä kehittää omaa johtamistaan ja 

johtamisosaamistaan. Tutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia urheilijalähtöisesti valmennuksen 

asiantuntijana ja kehittää valmennustoimintaa valmennustietoa ja verkostoja hyödyntäen. Lisäksi 

tutkinnon suorittaneella on ammattitaito arvioida omaa osaamistaan valmennustoiminnan kehittäjänä. 

Urheilutoiminnan kehittäminen -tutkinnon osan suorittaneella on ammattitaito johtaa urheilutoiminnan 

kehittämistä. Hänellä on ammattitaito kehittää valmennusjärjestelmää ja kilpailutoimintaa sekä 

järjestelmällistä urheilutoiminnan seurantaa. Lisäksi tutkinnon osan suorittaneella on ammattitaito 

arvioida ja kehittää omaa osaamistaan urheilutoiminnan kehittäjänä. 

Valmentajan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia valmennustehtävissä sekä valmennuksen 

johto- ja kehittämistehtävissä kolmannella sektorilla, julkisella sektorilla tai yksityisellä sektorilla. 

Kolmannella sektorilla tutkinnon suorittaneen tavallisimpia työympäristöjä ovat liikunta- ja 

urheiluseurat. Julkisella sektorilla valmentajan erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee urheilun 

lajiliitoissa, alueorganisaatioissa tai urheiluakatemioissa. Yksityisellä sektorilla valmentajan 

ammattitutkinnon suorittanut työskentelee liikuntayrityksessä tai itsenäisenä liikuntayrittäjänä. 

Tutkinnon suorittanut tekee yhteistyötä erilaisten sidosryhmien ja oman työyhteisönsä kanssa. 

Opiskelija osoittaa osaamisensa käytännön työtehtävissä eli aidoissa työtilanteissa omalla työpaikalla 

(esimerkiksi valmennusjärjestelmän kehittämissuunnitelma ja toimintasuunnitelma). Ammattitaidon 

arvioijina toimivat koulutuksen järjestäjän ja työelämän edustajat. Raamit ja tutkintoon liittyvien 

näyttöjen sisällöt määrittelee tutkinnon perusteet: 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/718901/naytto/tiedot 

Tutkinnolle hakeutuvan henkilölle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma 

(HOKS), johon merkitään aiemmin hankittu ja osoitettu osaaminen, tutkinnon suorittamiseksi tarvittavan 

ammattitaidon ja osaamisen hankkiminen, suunnitelma osaamisen osoittamiseksi sekä tarvittavat 

ohjaus-ja tukitoimet. Tutkinto on mahdollista toteuttaa oppisopimuskoulutuksena. 

Valmistava koulutus 

Valmistavassa koulutuksessa annetaan valmiuksia tutkinnon suorittamiseen, päivitetään ja syvennetään 

tietoja ja taitoja, tunnistetaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita sekä annetaan valmiuksia jatkuvaan 

itsensä kehittämiseen. Suurin osa valmistavasta koulutuksesta koostuu oppimisesta käytännön 

työtehtävissä omalla työpaikalla, jonka lisäksi koulutukseen kuuluu kahdeksan lähijaksoa (20 

lähipäivää). Lähijaksot sisältävät asiantuntijaluentoja, käytännön demonstraatioita, näyttötehtävien 

yhteistä käsittelyä sekä vuorovaikutusta tutkinnon suorittajien kesken. 

Lähijaksojen alustavat ajankohdat: 

i. 19.-20.12.2018 Valmennustoiminnan johtaminen 

ii. 30.-31.1.2019 Valmennustoiminnan johtaminen 

iii. 13.-14.3.2019 Valmennustoiminnan johtaminen  

iv. 24.-25.4.2019 Urheilijakeskeinen valmentaminen 

v. 5.-7.6.2019  Urheilijakeskeinen valmentaminen  

vi. 28.-29.8.2019 Urheilijakeskeinen valmentaminen 

vii. 10.-13.10.2019 Urheilutoiminnan kehittäminen, kansainvälinen jakso 

viii. 20.-22.11.2019 Urheilutoiminnan kehittäminen 

 

Kustannukset  

Näyttötutkinnon hinta on 1800-2100 euroa riippuen ryhmän koosta. Hinta sisältää lähijaksojen 

koulutuksen ja materiaalit, tutkintomaksun, näytöt ja arvioinnit sekä majoituksen täysihoidolla 

Liikuntakeskus Pajulahdessa järjestettävien lähijaksojen aikana. Koulutusmaksu maksetaan erissä. 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/718901/naytto/tiedot

