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Valmentajakoulutuksen yhteistyö
Liikuntatieteellinen tiedekunta (JYU) & Suomen Palloliitto (SPL)

• Yhteistyössä pyritään huomioimaan JYU:n opintosuunnitelman mukainen ja 

SPL -valmentajapolun koulutusten osaamistavoitteet
• Valmentajakoulutuksen sisällön integrointi Liikuntatieteellisen opetussuunnitelmaan (Liikuntabiologian 

ja –pedagogiikan opinnot lähimpänä molempien yhteisiä tavoitteita integrointi onnistui parhaiten 

näiden kanssa)

• Futisvalmentajan startti ja Ikävaihekoulutusta täydennetään 

lähipäiväopetuksen avulla

• UEFA C- ja UEFA B-koulutusten ohjenuorana toimivat UEFA:n asettamat 

vaatimukset
• AHOT- prosessin avulla UEFA C- ja B-koulutuksista voidaan hyväksilukea pieni osa valmentajan pääaine, 

kokemus ja osoitettu osaaminen huomioiden





JYU:n ja SPL:n jalkapallovalmentajakoulutus 
Vastuualueet

Yhteistyön 
vastuualueet 

JYU

Liikuntatieteellisen 
opinnot

Pakolliset opinnot 
opetussuunnitelman 

mukaan

Yliopiston kanssa 
sovitut jalkapalloon 
keskittyvät sisällöt

SPL-koulutukset

Valmentajakoulutus: 
jalkapallosisällön 

täydennys



Suositeltu koulutussisältöjen ajoittuminen

Lukuvuodet 4 ja 5: Liikuntapedagogiikan ja liikuntabiologian opiskelijoille 

Liikuntapedagogiikan tai LBI-syventävät opinnot

(Liikuntapedagogiikan ja VTE-opiskelijoille)

SPL:n järjestämät UEFA B-koulutukset, joissa huomioidaan 
Liikuntatieteellisen opinnot (AHOT, 6 valmentajaa) 

Lukuvuosi 3: Liikuntapedagogiikan ja liikuntabiologian opiskelijoille

Liikuntapedagogiikan tai Liikuntabiologian  aineopinnot

(Liikuntapedagogiikan ja Liikuntabiologian opiskelijoille) 

Seuran järjestämät  UEFA C koulutukset, joissa huomioidaan 
Liikuntatieteellisen opinnot (AHOT) 

Lukuvuosi 2: Liikuntapedagogiikan ja liikuntabiologian opiskelijoille

Liikuntabiologian perusopinnot 1 ja 2/ liikuntapedagogiikan perusopinnot

(Liikuntapedagogiikan ja Liikuntabiologian opiskelijoille)

SPL:n organisoima Ikävaihekoulutusta täydentävänä sisältö, 1,5 päivää

(20 valmentajaa)

Lukuvuosi 1: Kaikille liikuntatieteellisen opiskelijoille

Liikunnan ja terveyden perusopinnot 25 op

(Kaikille Liikuntatieteellisen opiskelijoille yhteiset opinnot)

SPL:n organisoima Futisvalmentajan Startti täydentävänä sisältö, 1 
päivä (20 valmentajaa)

UEFA C

UEFA B

Futisvalmentajan 
startti

Ikävaihekoulutus
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Koulutusten 
osaamistavoitteet  
ja täydennykset



Futisvalmentajan startti
Koulutuksen jälkeen valmentaja: 

- on tutustunut Palloliiton valmennuslinjaan, kokonaisvaltaisen valmennuksen ideaan ja 

liikuntamäärien merkitykseen lapsen kasvussa ja kehityksessä ja saa keinoja innostaa pelaajia 

harjoittelemaan myös omalla ajalla 

- on saanut valmiuksia suunnitella ja toteuttaa innostavia harjoituksia, joissa pelaajat ovat 

aktiivisia/liikkeessä vähintään 80% harjoitusajasta 

- on saanut valmiuksia kannustavan, turvallisen ja rohkean ilmapiirin rakentamiseen 

- antaa pelaajien kokeilla ja oivaltaa sekä antaa pelaajille vaikuttamisen mahdollisuuksia 

- on saanut tietoa nykyaikaisesta oppimisen mallista ja keinoja rakentaa oppimista tukevia 

ympäristöjä 

- tunnistaa omia mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen ja innostuu itsensä 

kehittämisestä 



Futisvalmentajan startti

Liikunta- ja terveystieteiden yhteiset opinnot tutkinto-ohjelmissa 

Avoin kaikille Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille 

SPL-kurssille osallistuminen seuraavin osin ja itsenäinen työskentely (13h)
- Ikävaihekoulutusten yhteinen päivä + peruspelaamisen teknis-taktisen päivän sisältö 
- Harjoitusten johtaminen 
- Vertaisarviointi 1 kpl 
- Kokemuskortti (2h)



Futisvalmentajan startti 
Täydennysprosessi

Ennakkotehtävänä 4h

• Erilaiset 
harjoitetyypit

• Huippuharjoitus

• SPL valmennuslinja

• HST

Lähipäivänä 8-10h

• Huippuharjoituksen 
suunnittelu 
käytännössä 

• Käytännön 
harjoituksen 
toteutus

• TIPS-
palautetyökalu 

Lähipäivän jälkeen 

• Kokemuskortti



Ikävaihekoulutukset
Urheilu ja lajiosaaminen

• suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja teeman mukaisen intensiivisen harjoituksen

• tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa

• tutustuu ja saa keinoja valmentaa ikävaiheen fyysisen harjoittelun painopistealueita

• saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen

• tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin

• tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä

• tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita

Ihmissuhdetaidot

• tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen

• saa keinoja rakentaa ryhmän henkeä ja toimintaa

• tukee lasten omistajuuden ja määrätietoisuuden ja sisäisen motivaation kasvua ottelu- ja harjoitustapahtumissa

Itsensä kehittämisen taidot

• tuntee Palloliiton valmentajuudenosaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen

• tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen

• tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen



Ikävaihekoulutus

Liikuntapedagogiikan perusopinnot

LPEP013 Liikuntataitojen oppimisen ja ohjaamisen peruskurssi (2 op)

LPEP012 Oppilaasta opettajaksi (1 op)

LPEP004 Liikkumisen havainnoinnin kurssi (6 op)

LPEP005 Liikuntadidaktiikan peruskurssi 1 (9 op)

LPEP006 Liikuntadidaktiikan peruskurssi 2 (6 op)

LPEY1002 Liikunnan ja urheilun pedagogiikka (3 op)

LPEP014 Kummikoulu (3 op)

Kasvatustieteen perusopinnot

KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op)

KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (5 op)

KTKP040 Tieteellinen tieto ja ajattelu (5 op)

KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)

Valinnainen opintojakso tutkinto-ohjelmasi mukaan

Liikuntabiologian perusopinnot 1

LBIP009 Tuki-ja liikuntaelimistön anatomia (4 op)

LBIP010 Fysiologian perusteet (2–4 op)

LBIP1000 Biomekaniikan perusteet (5 op)

LBIP1001 Solu- ja molekyylibiologian perusteet (liikunta- ja terveystieteissä) (2 op)

LBIP1002 Biokemia ja energia-aineenvaihdunta (liikunta- ja terveystieteissä) (3 op)

LBIP1011 Kuormitusfysiologia I (4 op)

LBIP1012 Kuormitusfysiologia II (3 op) 

Liikuntabiologian perusopinnot 2

LBIP2017 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomian harjoitukset (2 op)

LBIP2018 Fysiologian perusteiden harjoitukset (1 op)

LBIP006 Kuormitusfysiologian harjoitukset (3 op)

LBIP2000 Hermolihasjärjestelmän perusteet (7 op)

LBIP2001 Urheiluvalmennuksen perusteet (3 op)

LBIP2002 Taidon testaaminen ja harjoittaminen (3 op)

LBIP008 Ravitsemus ja liikunta (6 op)

TAI

SPL-kurssille osallistuminen seuraavin osin ja itsenäinen työskentely (13h)
- Ikävaihekoulutusten yhteinen päivä + peruspelaamisen teknis-taktisen päivän sisältö 
- Harjoitusten johtaminen 
- Vertaisarviointi 1 kpl 
- Kokemuskortti (2h)

https://opinto-opas.jyu.fi/2020/fi/tutkintoohjelma/lpeka2020/
https://opinto-opas.jyu.fi/2020/fi/tutkintoohjelma/lpeka2020/
https://opinto-opas.jyu.fi/2020/fi/tutkintoohjelma/lbika2020/
https://opinto-opas.jyu.fi/2020/fi/tutkintoohjelma/lbika2020/


Ikävaihekoulutus 
Täydennysprosessi

Ennakkotehtävät

• Peruspelaamisen 
teknis-taktinen sisältö 
7-11-vuotiailla

2 Lähipäivää

• Havainnoinnin ja 
peruspelaamisen 
teknis-taktinen sisältö 
5-11-vuotiailla 

• Lasten 
maalivahtivalmiuksien 
edellytykset

• Ottelutapahtumat

Lähipäivien jälkeen

• Kokemuskortti

• Vertaisarviointi



UEFA C

Liikuntapedagogiikan aineopinnot

LPEA1025 Tutkiva opettaja (2–4 op)

LPEA1026 Opetussuunnittelu ja arviointi (3 op)

LPEA003 Liikuntadidaktiikan jatkokurssi 1 (7 op)

LPEA004 Liikuntadidaktiikan jatkokurssi 2 (5 op)

LPEA1100 Yhdenvertaisuuden perusteet liikunnassa (1–2 op)

LPEA1101 Yhdenvertainen opetus liikunnassa (1–2 op)

LTKP1000 Toiminnallinen anatomia (5 op)

LTKP1001 Elimistön toiminta levossa ja kuormituksessa (5 op)

LPEA034 Kandidaatinseminaari (3 op)

LPEA016 Kandidaatintutkielma (7 op)

 Suosituksena  JALKAPALLOAIHE!

Liikuntabiologian aineopinnot

LBIA021 Fysiologian jatkokurssi I (4 op)

LBIA022 Fysiologian jatkokurssi II (4 op)

LBIA012 Biomekaanisia kuvantamismenetelmiä (4 op)

LBIA031 Kandidaatin tutkielmaseminaari (4 op)

LBIA033 Voiman testaaminen ja harjoittaminen (4 op)

LBIA034 Kestävyyden testaaminen ja harjoittaminen (5 op)

Kandidaatin tutkielma (valitaan oman opintosuunnan tutkielma)

 Suosituksena JALKAPALLOAIHE!

TAI

Valmentajan kanssa laaditaan HOPS AHOT-prosessin avulla, jonka avulla valmentaja 
voi hyväksilukea 20% koulutuksesta 

https://opinto-opas.jyu.fi/2020/fi/tutkintoohjelma/lpeka2020/
https://www.jyu.fi/ops/fi/sport/liikuntabiologisen-paaineryhman-kandidaattiohjelma#liikuntabiologian-perusopinnot-i-25727


UEFA C
Urheilu ja lajiosaaminen

• Osallistuja suunnittelee, analysoi ja toteuttaa nuorten vaiheen harjoituksia, harjoitusviikkoja ja jaksoja huomioiden lajin ja ikävaiheen vaatimukset kokonaisvaltaisesti

• Osallistuja ymmärtää erilaisten harjoitetyyppien ja valmennustyylien käytön vaikutukset oppimisprosessiin ja harjoitusten intensiteettiin ja rasittavuuteen

• Osallistuja soveltaa ikävaiheen yksilöllisiä teknis-taktisia puolustus-ja hyökkäyspelaamisen valmiuksia pelin keskuksessa osana joukkuevalmennusta

• Osallistuja ymmärtää joukkuepelaamisen perusteet osana pelin opettamisen viitekehystä • osallistuja huomio ja hyödyntää

• nuorten maalivahtipelaamisen perusteita

• nuorten pelin ymmärryksen ja havainnoinnin kehitysvaiheen

• nuoren kasvun ja kehityksen vaiheet (fyysinen, henkinen, sosiaalinen)

• fyysisten ominaisuuksien kehittämisen periaatteet, sekä vammojen ennaltaehkäisyn o seuran ja/tai Palloliiton valmennukselliset linjaukset

• johtaa ottelutapahtuman pelaajien oppimista tukevasti, analysoi peliä pelin aikana ja pelin jälkeen itsenäisesti sekä yhdessä pelaajien kanssa

• tuntee lajin säännöt

Ihmissuhdetaidot

• tukee ja edistää pelaajien omistajuutta ja antaa nuorille vastuuta harjoittelusta ja pelaamisesta, niiden suunnittelusta ja omasta kehittymisestään urheilijana sekä ihmisenä • rakentaa positiivista 
toimintailmapiiriä

• huomioi nuorten erilaiset motivaation tasot

• pelaajan pystyvyyden tunnetta tukeva vuorovaikutus harjoituksissa ja otteluissa • toimii kehittävällä otteella yhteistyössä pelaajan toimintaympäristöön vaikuttavien tahojen, kuten 
valmennustiimin, vanhempien, kouluvalmennuksen ja liiton/alueen valmentajien kanssa

• tunnistaa eettiset ongelmatilanteet ja hakee niihin ratkaisumalleja

Itsensä kehittämisen taidot

• tuntee valmennusosaamisen mallin, tunnistaa sen avulla omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja hyödyntää erilaisia tapoja osaamisen lisäämiseen

• arvioi ja seuraa omaa toimintaa ja pelaajien kehittymistä

• suunnittelee omaa toimintaansa ja ymmärtää sen vaikutuksen omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin



Uefa C - prosessikuvaus

Ennakkotehtävät
Päivä 1: Koulutuksen 
kokonaisuus ja pelin 

opettaminen
Välitehtävät

Päivä 2: Nuori harrastajana, 
havainnointi ja minä 

valmentajana
Välitehtävät

Päivä 3: Yksilön teknis-
taktiset osaaminen pelin 

keskuksessa

Pienryhmätutorointi 1: 
harjoitustapahtuma

välitehtävät
Päivä 4: Nuorten fyysinen 

harjoittelu
Välitehtävät

Päivä 5: Valmennustyylit, 
ottelun johtaminen

Tutorointi 2: 
ottelutapahtuma

Välitehtävät

Päivä 6:  
Joukkuepelaamisen 
periaatteet, henkis-

sosiaalinen teema ja 
maalivahtipelaaminen

Loppunäyttö: 
harjoitustapahtuman 

tutorointi

Kokemuskortti prosessin aikana ja sen 

jälkeen



UEFA B

Valmentajan kanssa laaditaan HOPS AHOT-prosessin avulla, jonka avulla valmentaja voi 
hyväksilukea 20% koulutuksesta 

Liikuntapedagogiikan syventävät opinnot, pakolliset opinto-
jaksot 

LPES004 Liikuntapedagogiikan syventäminen (6 op)

LPES0005 Pro gradu -seminaari 1 (2 op)

LPES2006 Pro gradu -seminaari 2 (2 op)

LPES007 Pro gradu -tutkielma (28 op)

LTKS1001 Tutkimusetiikan syventäminen (2 op)

LTKS1010 Asiantuntijana kehittyminen 2 (2 op)

Syventävät metodikurssit - Valitse 1 kpl (3–5 op / 8 op)

Liikuntapedagogiikan syventävät opinnot, valinnaiset 
opintojaksot

Valitse 17–18 op / 56 op

Valmennus- ja testausopin syventävät opinnot

VTES1000 Valmennuksen ja testauksen syventävä kurssi (6 op)

VTES1001 Valmennuksen erityiskysymykset (6 op)

VTES1002 Valmennuksen ja testauksen sovellukset eri kohderyhmille (5 op)

VTES013 Urheiluvalmennuksen ja testauksen asiantuntijuustehtävät (5 op)

VTES002 Valmennus- ja testausopin tutkimusharjoittelu (4 op)

VTES003 Valmennus- ja testausopin tutkimusmetodiikka (6 op)

Tai

Urheiluvalmennuksen syventävät opinnot 

VTES1000 Valmennuksen ja testauksen syventävä kurssi (6 op)

VTES1001 Valmennuksen erityiskysymykset (6 op)

VTES1002 Valmennuksen ja testauksen sovellukset eri kohderyhmille (5 op)

VTES013 Urheiluvalmennuksen ja testauksen asiantuntijuustehtävät (5 op)

LFYS1000 Fyysisen harjoittelun akuutit fysiologiset vasteet ja krooniset adaptaatiot (5 op)

BMES1002 Sports biomechanics (5 op)

LBIS0030 Liikuntabiologian opetusharjoittelu (5 op)

LTKS1010 Asiantuntijana kehittyminen 2 (2 op)

LBIP302 Urheiluvalmentajana kasvaminen ja kehittyminen II (1 op)

Ja

VTES006 Pro gradu-seminaari I (5 op)

VTES007 Pro gradu-seminaari II (3 op)

VTES008 Pro gradu -tutkielma (30 op)

TAI

https://www.jyu.fi/ops/fi/sport/liikuntapedagogiikan-maisteriohjelma
https://www.jyu.fi/ops/fi/sport/liikuntapedagogiikan-maisteriohjelma
https://opinto-opas.jyu.fi/2020/fi/tutkintoohjelma/vtema2020/
https://www.jyu.fi/sport/fi/valmennus-ja-testausoppi/valmennuksen-opintosuunta/urheiluvalmentaja


UEFA B
Koulutuksen osaamistavoitteet 1/2

Teknis-taktinen valmennus

• Valmentaja osaa kehittää joukkueen pelaamista pelin vaiheiden ja joukkuepelaamisen 

periaatteiden avulla

• Valmentaja kehittää pelaajien (yksilöllisiä) aluekohtaisia vaatimuksia pelin eri vaiheissa

Fyysinen valmennus

• Valmentaja osaa kehittää pelaajien yksilöllisiä fyysisiä ominaisuuksia voiman, nopeuden ja 

kestävyyden pääperiaatteiden mukaisesti.

• Valmentaja ymmärtää elämän kokonaishallinnan vaikuttavavan urheilijan kokonaisvaltaiseen 

kehittymiseen

Psyko-sosiaalinen

• Valmentaja ohjaa pelaajia ottamaan vastuuta omasta kehittymisestään

• Valmentaja kehittää joukkueen yhteistoimintaa johtamalla joukkuetta



• Valmentaja suunnittelee ja laatii kokonaisvaltaisia harjoittelun prosesseja yksittäisen harjoituksen, 

harjoitusviikon- jakson ja vuosisuunnitelman osalta yksilöt ja joukkueen lähtötaso huomioiden

• Valmentaja toteuttaa suunnitelmat käytännössä, analysoi suunnitelmien toteutumista ja ratkoo 

analysoinnin pohjalta prosessiin liittyviä ilmiöitä. 

• Valmentaja tiedostaa oman vuorovaikutuksensa valmennus-ja johtamistapansa vaikutukset 

joukkueen ja yksilön kokonaisvaltaisessa kehittymisessä. 

• Valmentaja osaa jalkapallon säännöt

UEFA B
Koulutuksen osaamistavoitteet 2/2



UEFA B-koulutuksen kokonaisuus 2/2

Ennakkotehtävät

Lähijakso 1

Joukkuepelaamisen perusteet 
ja kiinteän joukkueen 

johtaminen

Välitehtävät

Kiinteän joukkueen 
rakentaminen ja joukkueen 

pelin kehittäminen

Oppimispäiväkirja

Ennakkotehtävät

Pelin vaiheet

Lähijakso 2

Pelin vaiheet ja valmentajan 
vuorovaikutus käytännössä

Välitehtävät

Pelin vaiheet  ja  valmentajan 
vuorovaikutus käytännössä

Oppimispäiväkirja

Ennakkotehtävät

Fyysisen valmennuksen 
verkkoluennot

Lähijakso 3

Fyysinen harjoittelu ja elämän 
kokonaishallinta

Välitehtävät

Pelaajien yksilöllinen 
kehittäminen (Fyysinen ja 

elämänhallinta)

Tutorointi omassa 
ympäristössä: 

Kokonaisvaltainen harjoitus

Lähijakso 4: Pelaajien 
aluekohtaiset vaatimukset pelin 

eri vaiheissa

Välitehtävät

Pelaajien yksilöllinen 
kehittäminen (Teknis-taktinen)

Videoklippien tuottaminen: 
Pelin vaiheet

Pienryhmäjakso, 1 päivä

(joukkueen pelistä johdettu 
harjoitus) 

Otteluvalmennusnäyttö + 
jatkosuunnitelma 

Itsearviointi ja tehtävien 
palautus

(1kk jatkosuunnitelman jälkeen)



UEFA B-koulutuksen kokonaisuus 

Valmentajana 
kehittyminen

Arviointi

Harjoituksen
suunnittelu

Valmentajana 
kehittyminen

Harjoituksen
suunnittelu

Valmentajana 
kehittyminen

Päivät 1-3

Jalkapallon taktiikka- johdanto

Joukkuepelaamisen periaatteet

Pelijärjestelmät

Taktisen harjoitteen 
suunnittelu ja 

kausisuunnitelma

T-T

Pelin eri vaiheet
Pelin analysointi

Otteluvalmentaminen

Vuorovaikutus ja 
valmennuksen palat

Fyysinen

Psyko-

sosiaalinen

Muut

Päivät 4-6

Pelaajien aluekohtaiset 
vaatimukset pelin eri vaiheissa 

Alueellinen 
pienryhmä

- Oman joukkueen 
pelistä johdettu 

harjoitus

Joukkueen taktinen harjoite

Kokonaisvaltainen harjoitus + pelin intensiteetti pelin eri vaiheissa   

Valmennustyylit ja vuorovaikutus
Johtaminen

Motivoiva ympäristö

Pelaajien yksilölliset vaatimukset pelin eri vaiheissa

Päivät 7-9 Päivä 10-12

Otteluvalmentaminen

Voima-, nopeus- ja 
kestävyysharjoittelu yhdistettynä

Alkuverryttely
Doping, ravinto

Elämän kokonaishallinta

Jakso- ja kausisuunnitelma

Päivä 13



Yhteystiedot

Palloliiton koulutukset

Hannu Ollila | Koulutusasiantuntija | hannu.ollila@palloliitto.fi | +358407324817

Opintojen suunnittelu JYU:ssa

Minna Rasinaho | Koulutussuunnittelija (Liikuntapedagogiikka) | minna.rasinaho@jyu.fi | +358504413683

Katja Pylkkänen | Koulutussuunnittelija (Liikuntabiologia) | katja.pylkkanen@jyu.fi | +358408053394 

Opintojaksojen sisällöt JYU:ssa

Juha Ahtiainen - Yliopistotutkija (Valmennus- ja testausoppi) | juha.ahtiainen@jyu.fi | +358408053740 

Timo Laakso - Lehtori (Liikuntapedagogiikka) | timo.laakso@jyu.fi | +358408053956 
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