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Liikuntapedagogiikkaa (LitK, LitM)

Liikunnan yhteiskuntatieteitä (LitK, 
LitM)

Erityisliikuntaa (25 + 35 op)

Tanssipedagogiikan erikoistumisopintoja (25 op)
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Liikuntapedagogiikka 
ja terveystieto

Kelpoisuus toimia liikunnan- ja 
terveystiedon aineenopettajana

• perusopetuksessa

• lukiossa

• toisen asteen ammatillisessa  
oppilaitoksessa

• ammattikorkeakoulussa

• muissa liikunnan opetustehtävissä

Mahdollista opiskella myös joku muu toinen 
koulussa opetettava aine terveystiedon 
sijaan, tai luokan-opettajan kelpoisuuden 
antavat opinnot.
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Liikuntapedagogiikan opintojen 
keskeisiä sisältöjä

Liikunnan- ja 
terveystiedon opettajakoulutus

Didaktiikka
Oppiminen, opettaminen 

ja ohjaaminen
ja neuvonta

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Opettaja koulun ja yhteisön 

hyvinvoinnin edistäjänä  

Vuorovaikutus,
kohtaaminen ja yhteistyö
ja turvallisuus, etiikka ja

moraali

Motorinen oppi-
minen, analysointi, taidot,

liikuntamuodot

Liikunta-aktiivisuus, 
hyvinvointi, 

terveys

Tutkimuksen tekemisen
taidot 

Liikunta ja liikunta-
kasvatus elämän-

kulussa
Tutkiva opettajuus, 
tieteellinen ajattelu

ja reflektiivisyys



Opiskelu on…

Luentoja

Harjoituksia

Opetuskokeiluja/-harjoituksia

Kirjatenttejä

Seminaareja: keskustelua pienryhmissä, 
ryhmätöitä, projektitöitä

Kirjallisia töitä: esseet, tutkielmat, 
oppimistehtävät

Suomeksi, englanniksi
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Liikunnan 
yhteiskuntatieteet 
Liikunnan 
yhteiskuntatieteet 
Tavoitteena kouluttaa akateemisia asiantuntijoita ja 
ammattilaisia liikunta-alan hallinto-, tutkimus- ja 
johtotehtäviin

Oppiaineet liikuntasosiologia sekä liikuntasuunnittelu 
ja -hallinto

Tavoitteena kouluttaa akateemisia asiantuntijoita ja 
ammattilaisia liikunta-alan hallinto-, tutkimus- ja 
johtotehtäviin

Oppiaineet liikuntasosiologia sekä liikuntasuunnittelu 
ja -hallinto
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III 
LIIKUNNAN TALOUS,

HALLINTO JA POLITIIKKA

IV
VAPAA-AIKA,

LIIKUNTA-
HARRASTUS

JA JULKISUUS

I
LIIKUNNAN 

KÄSITTEELLISTÄMINEN

II
LIIKUNNAN

ORGANISOITU-
MINEN

• Urheilumedia
• Vapaa-ajan sosiologia
• Ympäristöpolitiikka
• Liikuntatapahtumien 
suunnittelu

• Liikuntasuunnittelu ja 
liikuntapaikkojen suunnittelu
• Liikuntahallinto ja –politiikka 
• Johtaminen
• Liiketoiminta

• Lainsäädäntö
• Talous ja taloushallinto
• Akateeminen yrittäjyys

• Suomalainen liikunta-
kulttuuri ja  toimijoiden 
väliset suhteet
• Liikuntakulttuurin historia
• Kansalais- ja 
vapaaehtoistoiminta
• Liikuntaorganisaatiot

• Liikunnan rooli yhteiskunnassa 
• Liikuntasosiologia
• Liikuntasosiologinen tutkimus

• Huippu-urheilun ja liikunnan 
eettiset kysymykset
• Globalisaatio ja 
monikulttuurisuus

• tieteellisen tiedon 
hallinta ja tuottaminen
• kandidaatin tutkielma
• pro gradu –tutkielma

• työssä oppiminen
• asiantuntijaksi 

kasvaminen

Liikunnan yhteiskuntatieteiden keskeiset sisällöt



Opiskelu on…

Luentoja ja harjoituksia

Kirjatenttejä

Seminaareja: keskustelua pienryhmissä, 
ryhmätöitä, projekteja

Kirjallisia töitä: esseet, tutkielmat, 
oppimistehtävät

Vierailuja liikunta-alan toimijoiden luona

Työharjoittelua

Suomeksi, englanniksi

Ja vähän liikuntaakin
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Työllistyminen
Liikunta-ala kasvaa jatkuvasti!

Työllisyystilanne hyvä, noin 9/10 
valmistuneesta työelämässä.

Liikunnan yhteiskuntatieteilijöiden nimikkeitä:

Julkisella sektorilla: vapaa-aikajohtaja, 
liikuntatoimenjohtaja, liikuntasihteeri, 
liikuntasuunnittelija, projektipäällikkö, 
tutkimussihteeri, tutkija

Urheilujärjestöjen tehtävissä:
toiminnanjohtaja, koulutuspäällikkö, 
tiedotuspäällikkö, harrasteliikuntapäällikkö, 
toimittaja, koulutussuunnittelija, koordinaattori

Yksityisellä sektorilla: markkinointipäällikkö, 
kuntosaliketjun toimialajohtaja, 
kuntoliikuntayrityksen toimitusjohtaja, 
liikuntakonsultti, viestintäpäällikkö, tutkija, 
urheilutoimittaja, yrittäjä
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JYU:n opiskelijavaihtokohteita
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Koulutukseen 
valitaan 2019
Koulutukseen 
valitaan 2019
Liikuntapedagogiikka 57

Liikunnan yhteiskuntatieteet 14

Liikuntapedagogiikka 57

Liikunnan yhteiskuntatieteet 14
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Tervetuloa 
opiskelemaan! 

opintopolku.fi

hakusana: liikuntatieteiden 
maisteri

> Liikunnan yhteiskuntatieteiden 
kandidaatti- ja maisteriohjelma

> Liikuntapedagogiikan 
kandidaatti- ja maisteriohjelma
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