
Valmentajakoulutuksen 
laatuarviointi –
Yhteenveto 2020



Miten tehtiin?

Lajiliittojen koulutusvastaaville lähetettiin webropol-kysely.  Kysely on alunperin tehty vuonna 2016 
Valmennusosaamisen verkostossa.  Tähän kyselykierrokseen kysymyksiä täydennettiin ja muokattiin. 
Kysymykset liittyivät valmentajien, koulutusten ja koulutettujen määrään, yhteisten linjausten toteutumiseen, 
koulutussuunnitteluun ja oppimisen edistämisen käytäntöihin. Vastaaja sai tulokset takaisin Power-Point-
tiedostona.

Tulokset läpikäytiin tapaamisessa, jossa yleensä oli kahden lajiliiton edustajat yhtä aikaa.  Liitto sai itse 
päättää, kenen oli hyvä olla paikalla ja millä joukolla kyselylomakkeeseen vastattiin.

Pääasiassa vastaajat vastasivat aika kriittisesti.  Kun vastausvaihtoehdot on laadittu 
“liikennevaloperiaatteella”, vastauksia ei voi tulkita kirjaimellisesti, vaan ne ovat sen hetkisiä käsityksiä 
tilanteesta.  Lajiliiton eri henkilöillä voi olla eroavia käsityksiä vastauksista ja lajin eri koulutuksissa tilanne voi 
olla erilainen.  Vastaajissa on lajiliittoja, jotka eivät ole vähään aikaan pystyneet tekemään mitään 
koulutuksen eteen ja lähes kaikki arviot olivat punaisella.  
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Mukana olevat lajiliitot (n=34)

Agilityliitto ,  Aikidoliitto ,  Cheerleadingliitto,  Golfliitto,  
Käsipalloliitto,  Suunnistusliitto,  Tanssiurheiluliitto , Amerikkalaisen 
Jalkapallon Liitto , Ampumahiihtoliitto, FSI (FSO & FSS), Hiihtoliitto , 
Judoliitto, Jääkiekkoliitto , Jääpalloliitto, Karateliitto, Koripalloliitto, 
Luisteluliitto, Lumilautaliitto, Painiliitto, Painonnostoliitto, Palloliitto, 
Pesäpalloliitto, Purjehdus ja Veneily , Ratsastajainliitto, Ringetteliitto , 
Salibandyliitto , Sulkapalloliitto, Taekwondoliitto, Taitoluisteluliitto, 
Tennisliitto, Triathlonliitto, Uimaliitto, Urheiluliitto, Voimisteluliitto
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Valmentajien ja seurojen määrä n=34

Seurojen 
määrä

Tieto/arvio Valmentajien 
määrä

Tieto/arvio Ammattivalme
ntajien määrä

Tieto/arvio Valmentajista 
on rekisteri

Valmentajien
koulutustasost
a on rekisteri

Liitolla on 
lisenssijärjeste
lmä

6964 29 tieto 41985 5 tieto 3292 8 tieto 8 Kyllä 23  Kyllä -

Jos Suomessa on arviolta 9000 urheiluseuraa, vastanneet lajit kattavat suuren osan (77 %) seurakentästä

Valmentajien määrää arvioitin erilaisin kriteerein: osa ilmoitti koulutettujen valmentajien määrän.  Kokonaismäärän 
arviointi on hyvin vaikeaa ja moni arvioi valmentajien määrää hyvin tiukoin kriteerein.

Ammattivalmentajia arvioitiin olevan 3292, mikä on suurempi luku kuin olemassa olevissa selvityksissä.  Tässä 
ammattivalmentajien määrä on noin 8 % valmentajakunnasta.



Liittojen valmentajakoulutukset vuonna 2019 (n=34)
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Koulutustaso Toteutuneet 
koulutuskokonaisuudet vuonna 
2019

Koulutusten osallistujamäärät 
vuonna 2019

Starttikurssi tai vastaava 262 3942

Taso 1 382 5755

Taso 2 78 1164

Taso 3 18 407

yhteensä 740 11268

Valmentajakunnasta tavoitetaan 
koulutuksilla %/vuodessa

27%



Muut järjestetyt valmentaja- ja ohjaajakoulutukset

Muita koulutuksia on paljon: seurakoulutuksia, lajiseminaareja, 
täydennyskoulutuksia, tekniikkakoulutuksia, sääntö-, tuomari- ja 
toimitsijakoulutuksia jne.



Koulutettujen määrät - yhteenveto

Lajiliitot ilmoittivat tavoittavansa 27 % valmentajistaan liiton  
tasokoulutuksilla vuoden aikana.  Näissä ei ole huomioitu lajin muita 
koulutuksia, kuten seminaareja, eli valmentajakuntaa tavoitetaan 
hyvin.  Vuonna 2015 luku oli 20 %.

Olimme Suomessa pitkään tilanteessa, jossa lajiliiton koulutuksissa 
eteni vain noin 10 % valmentajista ylemmälle tasolle (tasolta 1 –
tasolle 2  - tasolle 3)  Nyt kakkostasolla on 20 % ykköstason 
osallistujamäärästä ja kolmostasolla 35 % kakkostason 
osallistujamäärästä.  (2015:20 % ja 9 %)
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Valmentajatyövoiman suurimmat haasteet lajissa

Muu, mikä? Ammattivalmentajien "siviilikoulutuksen puute". Monet tavoittelevat valmentajuutta ilman muuta koulutusta ja elämänkokemusta., 
koulutuksen jatkuminen muodollisen koulutuksen jälkeen , Pula valmentajista, painottuen vanhempiin juniori-ikäluokkiin, Seurojen valmentajat 
ovat ylikuormitettuja, valmentajakulttuurin murros, Alueelliset ja lajien väliset erot valmentajien saatavuudessa urheilijoiden sitoutumattomuus,  
valmentaminen ei ole taloudellisesti houkuttelevaa  Ammattivalmentajien pieni määrä suhteessa oto-valmentajiin , Mahdollisuuksia toimia 
ammattivalmentajana on vähän, sitoutuminen valmennustyöhön. Osa seuroista toimii edelleen vapaaehtoisvoimilla., seurojen kykyhoukutella 
lajitaustan omaavia henkilöitä ja sitouttaa heitä toimintaan, 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Jatkuva pula valmentajista

Valmentajien suuri vaihtuvuus

Koulutukset eivät tavoita valmentajia

Lajin pienuus/valmentajien pieni määrä

Muu, mikä?

Kyllä Ei



Kunnossa 19/34

Monella lajilla kuvattuna vielä 
vanhan EU 5-portaisen mallin 
mukaan tai ei ole kuvattuna 
ammatillista ja korkea-asteen 
koulutusta

Onko lajin koulutusjärjestelmä kuvattu kansainvälisen viitekehyksen mukaan huomioiden 
suomalaiset ammatilliset ja korkea-asteen koulutukset ?



1) Järjestelmän näkökulma:
Tarpeeseen vastaaminen

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Koulutuksiin haluavat mahtuvat koulutuksiin

Koulutuksia järjestetään maantieteellisesti kattavasti

Koulutuksia järjestetään seuroissa

Riittävästi valmentajia etenee koulutuspolulla

Lajissa on riittävästi koulutettuja valmentajia

Kyllä/kunnossa Tekeillä Ei/ei lainkaan



Vastaako koulutus tarpeeseen?

Valmentajista on osassa lajeista jatkuva pula.  Erityisesti valmentajan 
polun alkupäässä vaihtuvuus on suurta ja seurat ovat vuosittain 
tilanteessa, jossa valmentajia etsitään.  Koska vaihtuvuus on 
kohtalaisen suurta, ei valmentajien yleinen koulutustaso helposti 
nouse ja monessa lajissa mietitäänkin sitä, miten paljon kannattaa 
satsata niiden valmentajien koulutukseen, jotka vain piipahtavat 
tehtävässä.

Koulutustarjonta on riittävää, mutta koulutusten saavutettavuus ei 
välttämättä.  Koulutusten (erityisesti starttikurssit ja 1-taso) vienti 
seuroihin on lisääntynyt.
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1) Järjestelmän näkökulma:
Kustannustehokkuus

Koulutuksen maksaa yleensä:  Pääasiassa seura, muutamalla liitolla ykköstaso on ilmainen.  Lajit, joissa on paljon ammattivalmentajia –
valmentaja itse.

Liitot pääasiassa nykyisin näkevät koulutuksen satsauksena ja taloudellisesti pyritään nollatulokseen.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Koulutusten kustannukset ovat osallistujille sopivat

Liiton näkökulmasta koulutusten panos/tuotos on hyvä

Kyllä/kunnossa Tekeillä Ei/ei lainkaan



2) Koulutuksen kehittämisen näkökulma:
Valmennuksen ja koulutuksen yhteistyö

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Lajilla on valmennuslinjaus

Koulutuksen ja valmennuksen kehittämisessä yhteistyö on sujuvaa

Lajin linjaukset jalkautetaan koulutuksissa

Lajilla on Valmentajastrategia (liittyen valmentajatyövoimaan, organisoitumiseen
ja osaamiseen)

Kyllä/kunnossa Tekeillä Ei/ei lainkaan



2) Koulutuksen kehittämisen näkökulma:
Urheilun yhteiset linjaukset

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Koulutukset pohjautuvat VOK-perusteisiin

Koulutusten suunnittelussa ja arvioinnissa käytetään Suomalaista
Valmennusosaamisen mallia

Oppimistavoitteet on kuvattu osaamisena tai tekemisenä

Urheilijalähtöinen ja osallistava valmentaminen on keskeinen teema

Valmentajan osaamistarve urheilijan polun eri vaiheissa on
huomioitu

Lasten urheilun laatutekijät sisältyvät koulutuksiin

Valintavaiheen laatutekijät sisältyvät koulutuksiin

Huippuvaiheen menestystekijät sisältyvät koulutuksiin

Liiton yhdenvertaisuussuunnitelma on huomioitu koulutusten
suunnittelussa

Urheilun vastuullisuusohjelma on huomioitu koulutusten
suunnittelussa

Kyllä/kunnossa Tekeillä Ei/ei lainkaan



Linjaukset - yhteenveto

Vain noin puolella lajiliitoista on valmennuksen linjaus.   Juuri kellään 
ei ole valmentajastrategiaa, jossa olisi mietitty valmentajatyövoimaa, 
työllistymistä ja osaamisen lisäämistä.  Tätä ei ole 
valtakunnallisestikaan.

Yhteisistä linjauksista VOK.perusteet, valmennusosaamisen malli,  
tavoitteiden kuvaaminen  sekä urheilijalähtöinen valmennus ovat 
hyvin jalkautuneet. Urheilijan polun eri vaiheiden laatutekijöiden 
jalkauttamisessa on vielä tehtävää ja uusimmat linjaukset kuten 
vastuullisuusohjelma on vasta alkutekijöissään koulutusten sisällöissä.
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2) Koulutuksen kehittämisen näkökulma:
Koulutussuunnittelu

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Liitolla on koulutuksesta vastaava henkilö

Koulutuksesta vastaavat henkilöt osallistuvat
Valmennusosaamisen verkoston toimintaan

Osaamisen kehittäminen on liiton strateginen valinta

Koulutusten suunnittelussa tehdään yhteistyötä muiden
organisaatioiden kanssa

Liiton johto tukee osaamisen kehittämistä

Koulutussuunnitteluun ja kehittämiseen on resursoitu
riittävästi työaikaa

Koulutuksiin on resursoitu riittävästi talousresursseja

Kyllä/kunnossa Tekeillä Ei/ei lainkaan



2) Koulutuksen kehittämisen näkökulma:
Koulutusprosessi

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Valmentajan koulutuspolku on kuvattu

Koulutusten toteuttamisesta on olemassa prosessikuvaus

Koulutusten markkinointi on riittävää

Koulutuksista viestitään monipuolisesti ja riittävästi

Kyllä/kunnossa Tekeillä Ei/ei lainkaan



Koulutusten kehittäminen

Osaamisen kehittäminen löytyy jo monen lajiliiton strategiasta.  
Koulutusvastaavat pääosin kokivat saavansa tukea ja he tekivät 
yhteistyötä yli organisaatiorajojen.  Silti koulutusten kehittämiseen ei 
koettu olevan riittävästi aikaa.

Markkinoinnissa ja viestinnässä moni koki olevan kehittämistä.  
Koulutuksista viestiminen tarinoina, siten että kuvataan mitä 
koulutusten kuluessa tapahtuu ja miten valmentajat koulutuksen 
kokevat koettiin vähäiseksi. 
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2) Koulutuksen kehittämisen näkökulma:
Kouluttajat

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kouluttajat ovat sitoutuneita tehtäväänsä

Kouluttajien korvaukset on linjattu

Kouluttajat ovat päteviä tehtävässään

Kouluttajille on tarjolla koulutusta

Kouluttajia on ohjattu LEARNS-pajoihin

Kouluttajille on tarjolla tukea/yhteydenpitoa

Kouluttajia on riittävästi

Kouluttajien valintaprosessi on mietitty

Kouluttajille on rakennettu kehittymispolku

Kyllä/kunnossa Tekeillä Ei/ei lainkaan



3) Oppimisen näkökulma: 
Aiempi osaaminen

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Koulutuksiin osallistujista kerätään ennakkotietoa

Ennakkotiedolla on merkitystä koulutusten suunnitteluun ja
toteutukseen

Henkilökohtaisia opintopolkuja on mahdollista rakentaa

Aikaisemman osaamisen tunnistamiseen on käytäntöjä

Kyllä/kunnossa Tekeillä Ei/ei lainkaan



3) Oppimisen näkökulma:
Oppimisen edistäminen

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Valmentajien verkostojen syntymistä edistetään koulutukissa (koulutusryhmä ja
valmentajan arjen verkostot)

Ryhmäytymiseen ja ilmapiiriin kiinnitetään riittävästi huomiota ja kouluttajilla on
työkaluja niiden edistämiseen

Koulutusta toteutetaan valmentajan omassa toimintaympäristössä

Mentorointia ja tutorointia käytetään koulutuksissa

Käytössä on ajantasaiset ja tarkoituksenmukaiset materiaalit

Osallistujat osallistetaan koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen

Osallistujien itsensä kehittämisen taitojen kehittäminen huomioidaan
monipuolisesti

Valmentajille on tarjolla opinto-ohjausta

Valmentajan taustayhteisöä osallistetaan koulutusprosessissa

Liitolla on käytössä sähköinen oppimisalusta

Kyllä/kunnossa Tekeillä Ei/ei lainkaan



3) Oppimisen näkökulma:
Arviointi

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Osallistujilta kerätään palautetta koulutuksista

Osallistujat tekevät itsearviointia

Osaamista arvioidaan käytännön tilanteissa

Osallistujat keräävät palautetta vertaisvalmentajilta

Valmentajan keräävät palautetta valmennettavilta

Koulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan

Kyllä/kunnossa Tekeillä Ei/ei lainkaan



Kouluttajat ja oppimisen edistäminen

Kouluttajat ovat koulutusvastaavien arvion mukaan sitoutuneita ja 
päteviä.  

Kouluttajille ei ole tarjolla riittävästi tukea ja koulutusta.  

Oppimisen edistämisessä on vielä melko paljon kehitettävää 
(aikaisemman osaamisen tunnistaminen, opetusmenetelmät ja 
arviointi)
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3) Oppimisen näkökulma:
Koulutusten kehittäminen

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Koulutuspalaute vaikuttaa koulutusten suunnitteluun

Lajin kansainvälistä kehitystä seurataan aktiivisesti

Viimeisintä tietoa kootaan koulutuksia varten

Tutkimustietoa seurataan aktiivisesti

Lajilla on omaa tutkimus ja kehittämistoimintaa

Kansainvälinen kehitys- ja tutkimustieto jalkautuu koulutuksiin

Koulutusvastaavilla on oma kehittymissuunnitelma

Kyllä/kunnossa Tekeillä Ei/ei lainkaan



Tiedon laatu

Lajiliitoissa seurataan lajin kansainvälistä kehitystä luonnollisesti 
kansainvälisen kilpailun avulla.

Tutkimustiedon seuraamiseen ei ole niin hyviä mahdollisuuksia ja vain 
harva liitto pystyy itse tuottamaan tutkimustietoa.

Koulutusvastaavien oma jatkuva kehittyminen on tärkeää.
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Muita keinoja valmennusosaamisen kehittämiseen

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Liiton seurat järjestävät liiton koulutuksia

Erilaisia somekanavia hyödynnetään osaamisen kehittämisessä

Tutorointia tai mentorointi käytetään myös formaalin koulutuksen ulkopuolella

Liitto järjestää valmentajaseminaareja

Liitolla on erilaisia valmentajan osaamista tukevia työkaluja esim. nettisivuilla

Koulutusmateriaalit ovat avoimia kaikille

Seurojen hyviä käytäntöjä osaamisen kehittämiseksi jaetaan liiton toimesta

Valmentajien verkostoitumista edistetään

Valmentajille on verkostotapaamisia tai kerhoja

Liitto tapaa seurakäynneillä valmentajia

Liiton lehdessä on valmennustietoa

Liitto jakaa aktiivisesti tutkimustietoa

Kyllä/kunnossa Tekeillä Ei/ei lainkaan



Yhteenveto

Valmentajakunnasta tavoitetaan koulutuksissa vuoden aikana useampi kuin 
aikaisemmin.

Eteneminen tasokoulutuksissa on parempaa – kolmostason koulutuksissa on 
enemmän osallistujia kuin aiemmin.

Osaamisen kehittäminen on yhä useamman liiton strateginen valinta.

Koulutusten saavutettavuus on kehittynyt ja kustannukset osallistujille 
arvioidaan sopiviksi (seura useimmiten maksaja).

Oppimisen edistämiseen on kiinnitetty paljon huomiota.



Vaikka koulutusvastaavat kokevat johdon tukevan ja talousresurssien riittävän, 
ei koulutusten kehittämiseen arvioida olevan riittävästi aikaa.

Kouluttajat arvioidaan päteviksi, mutta heidän jatkuvaan kehittämiseen 
tarvitaan lisää mahdollisuuksia.

Oppimisen edistämistä toteutetaan monipuolisesti, mutta se vaatii edelleen 
kehittämistä.

Koulutusvastaavien mahdollisuudet seurata lajin tutkimustietoa ovat rajalliset.

8.3.2021 28


