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1. TAUSTA 

Ainutlaatuista liikuntakasvatuksen ja -koulutuksen edistämiseksi perustettua urheiluopistojärjestelmää on 

kehitetty jo vuodesta 1909 lähtien. Urheiluopistojen kokonaisuus muodostuu ammatillisesta koulutuksesta, 

vapaan sivistystyön koulutuksesta, valmennuskeskustoiminnasta, terveyttä ja hyvinvointia edistävästä 

maksullisesta palvelutoiminnasta sekä vapaa-ajan liikuntapalvelutoiminnasta.  

Nykyisin urheiluopistoverkosto koostuu erilaisilla osaamisprofiileilla olevista urheiluopistoista ja niiden 

laajoista kampusalueista, joissa kohtaavat urheiluopistojen opettajat, valmentajat, urheilijat, muut 

asiantuntijat sekä henkilöstö, opiskelijat, työelämä, asiakkaat, kumppanit ja sidosryhmät. Kampusalueiden 

infrastruktuuri on rakennettu palvelemaan kansalaisten liikunnan ja urheilun kouluttautumis-, liikkumis- ja 

harrastusmahdollisuuksia sekä erityistarpeita. Tätä oppilaitoskokonaisuutta sekä liikuntapaikka- ja 

olosuhderakentamista on rahoitettu valtion tukemana suomalaisen liikuntakulttuurin ja huippu-urheilun 

edistämiseksi.  

Urheiluopistoverkoston oppilaitokset toimivat tiiviissä yhteistyössä ammatillisen koulutuksen laadun 

kehittämiseksi.  

Kuvio 1: Urheiluopistoverkoston laadunhallintatyö vuodesta 2015 lähtien  

Urheiluopistot ovat kehittäneet verkostossa koulutuksen laadunhallintaa määrätietoisesti vuodesta 2015 

lähtien Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatilliselle koulutukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti 

Opetushallituksen rahoittamana. Hanketoiminta on mahdollistanut koko urheiluopistoverkoston mukana 

olon yhteisessä kehittämistyössä. Yhteiset laadunhallinnan prosessikuvaukset, arviointikäytännöt ja hyvien 

käytänteiden jakaminen standardoivat ja luovat vertailtavuuden urheiluopistojen järjestämälle 
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ammatilliselle koulutukselle. Verkoston laadunhallintatyössä on painottunut eri hankevuosina joko 

organisaatio- tai verkostotasoinen kehittäminen hanketavoitteiden mukaan. Vuoden 2019 

kehittämistavoitteena on luoda yhteinen ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan verkostostrategia 

toiminnan tueksi ja suunnannäyttäjäksi. 

1.1  Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen strategia  

Urheiluopistoverkoston strategiatyö nojaa ammatillisen koulutuksen visioon 2030 ja visioon ammatillisen 

koulutuksen laadunhallinnasta vuonna 2030. Valtakunnallisen vision pohjalta on lähdetty rakentamaan 

urheiluopistopedagogiikalle omaleimaista strategiaa. Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen visio 2020 

on: 

” Ammatillinen koulutus on arvostettua, vaikuttavaa ja uudistumiskykyistä. Se vastaa työelämän ja yksilöiden 

muuttuviin osaamistarpeisiin joustavasti, vaikuttavasti ja tehokkaasti. Ammatillinen koulutus ottaa 

huomioon yksilöiden tarpeet, elämäntilanteet ja lähtökohdat ja tarjoaa toimivia ratkaisuja ja mahdollisuuksia 

jatkuvaan oppimiseen sekä sitä kautta vahvistaa osallisuutta ja luo perustaa merkitykselliselle elämälle. Se 

tukee aktiivisesti työelämän uudistamista ja uusien innovaatioiden nopeaa käyttöönottoa. Koulutusta 

uudistetaan ennakkoluulottomasti ja pitkäjänteisesti vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja uusia 

osaamistarpeita.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Ammatillinen koulutus ja sen visio vuoteen 2030 

  

Visio 
ammatillisesta 
koulutuksesta 
vuonna 2030

Ammatillinen 
koulutus 

uudistaa ja 
kulkee edellä

Ammatillinen 
koulutus 
vahvistaa 

osaamista ja 
hyvinvointia 

elämänkaaren 
kaikissa 

vaiheissa

Ammatillisen 
koulutuksen 

järjestäjät 
osaamisen 

asiantuntija-
organisaatioina

Ammatillinen 
koulutus osana 
koulutuksen ja 

oppimisen 
ekosysteemiä
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Valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen visiosta on johdettu ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa 

koskevat periaatteet ja visio vuoteen 2030: 

”Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta on edistyksellistä, tuloksellista ja vaikuttavaa ja vakiintunut osa 

ammatillisen koulutuksen järjestäjien, palveluverkostojen ja eri toimijoiden toimintaa. Laadunhallinnan 

menettelytavat varmistavat opiskelijoiden, henkilöstön ja työelämän aktiivisen osallistumisen ja osallisuuden 

toimintaan ja sen kehittämiseen ja näiden tarpeita vastaavat korkealaatuiset ja vaikuttavat palvelut. Ne 

luovat myös joustavat puitteet ammatillisen koulutuksen palvelujen jatkuvalle parantamiselle kohti 

erinomaisuutta ja sille, että ammatillisen koulutuksen laadunhallinta on kansainvälisesti tunnettua ja 

arvostettua.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan keskeiset periaatteet 

Urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan strategia on syntynyt 

laadunhallintatyöryhmän, koulutusjohdon, opettajien sekä työelämän työpajatyöskentelyn lopputuloksena. 

Työpajoihin sekä verkkotyöskentelyyn on osallistunut hankekoordinaattorit, urheiluopisto-opettajat, 

työelämän ja opiskelijoiden edustus sekä koulutusjohto. Strategiatyön taustalla on lisäksi huomioitu 

Urheiluopistojen Yhdistyksen uudistunut verkostostrategia, joka on tehty tiiviissä yhteistyössä 

vaikuttajaviestinnän asiantuntija Miltton Group Oy:n kanssa. Milttonin näkemyksiä on pystytty 

hyödyntämään myös ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan strategiatyössä.  
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2. KUVAUS URHEILUOPISTOJEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ 

2.1  Yhteiskunnallinen tarve liikuntaneuvonnan osaamiselle 

Yhteiskunnassamme on tunnistettu entistä vahvemmin liikunnan moninainen rooli kasvatuksen, terveyden 

edistämisen ja ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Liikunnan merkitys nähdään tärkeänä osana ihmisen 

elinkaaren vaiheita; hyvinvoivista lapsista kasvaa aktiivisia nuoria ja edelleen toimeliaita ja työelämän 

paineita kestäviä aikuisia sekä vireitä vanhuksia. Syksyllä 2018 valmistunut laatuaan ensimmäinen 

suomalaista liikuntaa ja urheilua käsittelevä liikuntapoliittinen selonteko sai tilaa myös kesäkuussa 2019 

päättyneissä Rinteen hallitusneuvotteluissa. Hallitusohjelmassa tuodaan esiin liikunnallisen elämäntavan 

edistäminen Liikkuva Suomi -ohjelmana. Liikunnallinen elämäntapa ja arki on tärkeää omaksua jo lapsena ja 

tavoitteena on kokonaisaktiivisuuden nostaminen kaikissa ryhmissä. Tiivistetysti voidaan sanoa, että 

yhteiskunnassamme on siirrytty marginaaliväestöön kohdistuneesta urheilukulttuurista kohti aktiivisemman 

arjen ja liikunnallisen elämäntavan mahdollistamiseen läpileikkaavasti koko väestössä.  

Liikuntapoliittinen selonteko tuo esiin lisääntyvän tarpeen liikuntaneuvontaosaamiselle osana yhteiskunnan 

eri sektoreiden toimintaa sekä koulutusaloja. Lisääntyneen passiivisen elämäntavan ja liikkumattomuuden 

kustannusten tiedostaminen sekä kerrannaisvaikutusten ymmärtäminen ovat lisänneet liikuntaneuvonnan 

kiinnostavuutta terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn näkökulmasta.  

Liikuntapoliittinen selonteko painottaa liikuntaneuvonnan palveluketjun toimivuuden varmistamista osana 

sote-alan palveluprosessia sekä läpileikkaavasti osana koko elämänkaaren eri neuvonta- ja koulutuspalveluita 

neuvoloista, varhaiskasvatuksen ja koulumaailman eri opiskelijaliikuntajärjestöjen kautta 

yliopistokoulutukseen asti. Lasten ja nuorten seuratoimintaan tarvitaan lisää matalan kynnyksen liikuntaan 

ohjaavia koulutettuja liikunnanohjaajia. Neuvolat ja peruskoulut tarvitsevat lisää liikuntaan aktivoivia 

toimintatapoja, käytänteitä ja ohjaajia. Sosiaali- ja terveysaloilla on lisääntynyt ymmärrys liikunnan ennalta 

ehkäisevästä roolista niin aikuisten kuin vanhustenkin hyvinvoinnin ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. 

Sote-sektorin hajanainen toimijoiden kenttä sekä järjestäytymätön rakenne ei ole vielä tunnistanut riittävällä 

tasolla liikuntaneuvoja-ammattilaisen paikka koko järjestelmän sisällä. Eri koulutusaloilla on kuitenkin 

noussut esiin tarve opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista tukevalle koulutukselle. Selonteon mukaan on 

tärkeää, että liikuntaneuvonta tavoittaa eri väestö- ja ikäryhmät.  

Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten järjestämän liikunta-alan ammatillisen koulutuksen rooli on 

merkittävä osa suomalaista liikunta-alan koulutusjärjestelmää. Se tuottaa liikunnan, hyvinvoinnin ja urheilun 

osaamista julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin tarpeisiin. Urheiluopistoverkoston liikunta-alan 

koulutusosaaminen on erityisosaamista, joka on kehittynyt ja hioutunut monien osien summana. 

Liikunnallinen ja hyvinvointiin kannustava elämäntapa tulisi olla kaikkien helposti saatavilla ja tavoiteltavissa. 

Hyvinvointi, liikkuminen ja urheilu ovat saamassa yhteiskunnallisessa keskustelussa uuden mahdollisuuden, 

jossa korostetaan aktiivisen arjen, liikkumisen, harrastamisen ja urheilun kuulumista kaikille, jokaiselle 

parhaiten sopivalla tavalla. 
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2.2  Urheiluopistopedagogiikka  

Urheiluopistoverkosto on ainutlaatuinen asiantuntijakeskittymä, joka koostuu jäsenistönsä 

erityisosaamisesta, yhteistyöstä, osaamisen kehittämisestä ja jakamisesta. Urheiluopistopedagogiikka on 

urheiluopistoverkostolle enemmän kuin tapa, jolla opetus järjestetään – se on toimintamuoto tai filosofia, 

jonka avulla kiinnitytään urheiluopistoverkoston kokonaisuuteen. Urheiluopistopedagogiikka kiteyttää 

liikuntatieteellisen ja pedagogisen osaamisen työelämälähtöiseksi toimintamuodoksi.  

Urheiluopistopedagogiikkaan kytkeytyy tiiviisti internaattipedagogiikan käsite. Tämä tarkoittaa 

sisäoppilaitosmuotoista toimintaa, jossa opiskelijat asuvat, opiskelevat ja viettävät vapaa-aikaa 

urheiluopiston kampusalueella. Internaattipedagogiikan erityispiirteenä on intensiivinen vuorovaikutus 

opiskelijoiden, henkilökunnan sekä urheiluopiston kampusalueen asiakkaiden, urheilijoiden, valmentajien 

sekä työelämän edustajien kesken. Tällaisella pedagogisella lähestymistavalla oppiminen nähdään laaja-

alaisena prosessina, jossa korostuvat opiskelijoiden kokonaisvaltaisen kasvun ja oman arjen hallinnan 

taitojen, ongelmanratkaisutaitojen sekä sosiaalisten ja yhteisöllisten taitojen tukeminen.  Lähestymistavassa 

korostuvat aito sosiaalinen ympäristö, roolit ja tehtävät sekä suvaitsevaisuus ja vertaisuus.  

Urheiluopistopedagogiikka näyttäytyy yhteisesti valittujen arvojen mukaisena toimintana.   Asiakaslähtöinen 

toiminta oppilaitosten arjessa merkitsee osaamisperustaisuuden ja yksilöllisten opintopolkujen näkyväksi 

tekemistä, yksilöiden aitoa kuulemista, välittämistä ja kohtaamista. Koulutuksen laadunhallinnan 

kehittäminen verkostossa on juurtunut osaksi henkilökunnan toimintaa ja arkea. Muutosjoustavuus 

tarkoittaa pienelle oppilaitosmuodolle kykyä reagoida valtakunnallisiin muutoksiin ketterästi. Rohkeaan 

kokeiluun ja digipedagogisten mallien soveltamiseen kannustava kulttuuri vauhdittaa urheiluopistojen kykyä 

pysyä mukana yhteiskunnan kehityksessä. Hyvinvointiin kasvattaminen on urheiluopistoverkoston 

henkilökuntaa ohjaava arvo, joka ohjaa toimintaamme yhteiskunnallisen tavoitteemme saavuttamisessa.  

Urheiluopistoverkostossa toimii aktiivinen koulutuksen ohjausryhmätoiminta: koulutusjohdon ohjausryhmä 

sekä ohjausryhmät tutkinnoittain; Liikunnanohjauksen perustutkinto ja Liikunnan ja valmennuksen 

ammattitutkinto. Ohjausryhmätyöskentelyn tehtävänä on kehittää ammatillista koulutusta uudistuneen 

koulutuksen vaatimusten mukaisesti.  

2.3  Urheiluopistot oppimisympäristöinä  

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja 

sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristön tulee tukea parhaalla 

mahdollisella tavalla opiskelijan oppimista, kasvua ja kehittymistä. Urheiluopistojen toimintakenttää 

määrittää alueelliset ja toisaalta valtakunnalliset ja kansainväliset toimintaympäristöt.   

Toimintaympäristönä on urheiluopistoympäristö (kuvio 4), jossa oppiminen tapahtuu. Tällaisia ympäristöjä 

ovat esimerkiksi leirit, kurssit, liikuntapäivät, erilaiset vapaa-ajan toiminnan tapahtumat sekä muu erilaisissa 

työelämäympäristössä tapahtuva oppiminen seuroissa, yhdistyksissä, aluejärjestöissä, lajiliitoissa, liikunta- ja 

kuntokeskuksissa sekä kuntien ja kaupunkien palveluissa. Opiskelija toimii terveyttä edistävissä 

toimintaympäristöissä, valmennuksessa ja seuratoiminnassa tai liikunnan palvelutuotannon parissa liikunnan 

elinkaaren eri vaiheissa: lapset ja nuoret, aikuiset ja ikääntyvät. Tavoitteena on paremmin voiva yhteiskunta 

ja onnellisemmat ihmiset. 
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Kuvio 4: Toimintaympäristön kuvaus 

2.4  Urheiluopistojen verkostostrategia laadunhallintatyön selkänojana 

Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan strategiatyön vahvana pohjana on toiminut urheiluopistojen 

verkostostrategian missio, visio ja arvot 2019-2023: 

 

MISSIO 

Urheiluopistojen verkosto – Lasten ja nuorten liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin arvostetuin, tunnetuin 

ja vaikuttavin asiantuntija. 

 

VISIO 

Tavoitteena on Suomi, jossa jokainen lapsi liikkuu ja voi hyvin.  

Urheiluopistoverkosto tuottaa suomalaisen liikuntakentän eturivin toimijana ensiluokkaista liikunnan, 

hyvinvoinnin ja urheilun osaamista ja osaajia. Yhteiskunnallisesti vaikuttava asiantuntijaverkosto 

mahdollistaa maailman liikkuvimman arjen sekä lasten hyvinvoinnin. Tuloksena seuratoiminnassa 

työskentelee 5000 uutta päätoimista ammattilaista ja kaksinkertainen määrä yläkouluikäisiä lapsia 

liikkuu enemmän kuin tänä päivänä.  

Paremmin voiva yhteiskunta ja 
onnellisemmat ihmiset

Kansallinen ja kansainvälinen 
ympäristö

Työelämäyhteistyö: seurat, 
aluejärjestöt, liikunta- ja 

kuntokeskukset, kunnat ja 
kaupungit, yhdistykset ja liitot

Urheiluopistoympäristö: 
leirit, kurssit, 

liikuntapäivät, vapaa-
ajantoiminta, tapahtumat

Liikunta elinkaarella: 
eri tavoittein liikkuvat

Terveyden 
edistäminen, 
Valmennus ja 
seuratoiminta, 

Liikunnan 
palvelutuotanto

Opiskelija
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 URHEILUOPISTOVERKOSTON ARVOT 

 

  

Sitoutunut kumppanuus 

Urheiluopistot muodostavat valtakunnallisesti 

ainutlaatuisen liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin 

osaajien ja osaamisen verkoston. Verkosto on 

sisäisesti ja ulkoisesti vaikuttavin, kun sen jäsenet 

ovat sitoutuneet toimimaan toistensa kumppaneina 

ja edistämään yhteisiä päämääriä. Yhteistyöhön 

sitoutunut verkosto on aloitteellinen, haluttu ja 

arvostettu kumppani myös sidosryhmilleen.  

 

Tuloshakuinen vaikuttavuus 

Verkoston toiminta on onnistunutta silloin, kun se 

saavuttaa päämääränsä, tuottaa tulosta ja vaikuttaa 

siten yhteiskuntaan ja toimintansa kohteisiin. 

Verkosto tekee visionsa ja missionsa todeksi teoin, 

ei sanoin, ja viestii tuloksistaan aktiivisesti. 

 

Kunnianhimoinen kehittyminen 

Osaaminen ja uuden tiedon tuottaminen 

muodostavat verkoston vaikuttavuuden kivijalan. 

Verkosto ei pysähdy paikoilleen tai tyydy siihen, 

mitä kussakin tilanteessa on saavutettu, vaan 

toimii jatkuvan oppimisen hengessä kehittäen 

asiantuntijuuttaan. 

 

Pitkäjänteinen vastuullisuus  

Verkoston ytimessä on pitkäjänteinen vaikuttavan 

hyvinvoinnin ja terveellisen arjen edistäminen ja 

rakentaminen. Fyysisen hyvinvoinnin ohella 

verkosto edistää vastuullista yhteiskuntaa ja 

elämäntapaa kestävän kehityksen mukaisesti. 
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3. URHEILUOPISTOJEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MISSIO, VISIO, ARVOT 

Verkostossa yhteisesti päätetyt missio, visio, arvot ja tavoitteet ohjaavat verkoston oppilaitosten 

toteuttaman ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan suuntaa ja luo kehyksen toiminnan 

kehittämiselle.  

 

Kuvio 5. Urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen missio, arvot ja visio 

 

Verkoston yhdessä päättämät arvot ohjaavat ammatillisen koulutusverkoston toimintaa. Arvot kuvaavat 

seuraavanlaista toimintaa ammatillisen koulutuksen kaikissa toiminnoissa: 

Asiakaslähtöisyys: Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu ja näkyväksi tekeminen sekä uraohjauksen 

huomioiminen jatkumona ovat koulutusprosessien perusta. Henkilökohtaiset kohtaamiset opiskelijoiden 

kanssa sekä matalan kynnyksen kohtaamiskulttuuri edistävät opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä. 

Monipuoliset opetusmenetelmät, erilaiset oppimisympäristöt, opiskelijoiden oppimistavat sekä osaamisen 

osoittamisen mahdollisuudet tukevat opiskelijoiden henkilökohtaista kehittymistä ja kasvua. 
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Laadukkuus: Opiskelijoiden ja työelämän palautteen huomioiminen tarvelähtöisesti osana jatkuvan 

kehittämisen ja parantamisen sykliä. Yhteisten tavoitteet, laadunhallinnan prosessien toimivuus, opettajien 

tahtotila jatkuvaan kehittymiseen, opiskelijoiden tasa-arvoinen kohtelu, tutkinnon perusteiden 

noudattaminen luovat perustan laadukkaalle koulutukselle. Sitoutunut työelämäyhteistyö jokaisen 

osapuolen taholta mahdollistaa opiskelijoiden ammattitaidon kehittymisen. Laatu näyttäytyy eettisesti 

kestävänä ja humaanina toimintana. 

Muutosjoustavuus: Muutoksen johtaminen on huomioitu koulutuksen kehittämisprosesseissa. 

Oppilaitoksilla ja opettajilla on rohkeutta kokeilla uutta ja kykyä sovittaa yhteiskunnan eri intressejä yhteen 

opiskelijan näkökulmasta käsin.  Digitaalisten työkalujen ja ympäristöjen rohkea kokeilu irrottavat opiskelijat 

ja opettajat ajan ja paikan sidonnaisuudesta. Muutosjoustavuus tarkoittaa lisäksi joustavien 

opiskelumuotojen tarjoamista, HOKS:n räätälöintiä, valinnaisuuden huomioimista tutkinnon osien 

yhdistelyssä ja paikallisesti toteutettavan liikuntaneuvonta tutkinnonosan työelämätarpeen huomioimisen.   

Hyvinvointiin kasvattaminen: Yksilöiden omakuvan ja itsetunnon tukeminen on kaikkien koulutusprosessissa 

olevien yhteinen tavoite. Ravinto, uni, henkinen jaksaminen, sosiaaliset taidot ja liikunta ovat tekijöitä, jotka 

näyttäytyvät opiskelijoiden arjessa oppitunneilla jaksamisena, vähäisempinä poissaoloina ja 

loukkaantumisina, henkisenä hyvinvointina ja elämänhallintataitojen kehittymisenä. Henkilökunnan kyky 

toteuttaa arvoja heijastuu opiskelijoihin. 

4. STRATEGISET TAVOITTEET 2019-2023 

Urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan strategisena tavoitteena on 

 

Ammatillisen koulutuksen prosessien yhtenäistäminen:  

a. koulutuksen prosessien dokumentointi, arviointi ja kehittäminen 

b. yhteisen toiminta-ajatuksen kehittäminen  
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5. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN PROSESSIKUVAUKSET 

1. HOKS, henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma 

Kuvio 6: Urheiluopistoverkoston HOKS-prosessikuvaus 
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2. Hakeutumisen, opiskelijaksi ottamisen sekä osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen vaihe 

Kuvio 7: HOKS-prosessin hakeutumisen, opiskelijaksi ottamisen sekä osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen kuvaus 

 

3. Osaamisen hankkimisvaihe  

Näyttövalmiuksien toteaminen 
a. Kuvaus osaamisen hankkimisen muodoista ja mahdollisuuksista: 

- Lähiopetus 
- Verkko-opetus ja ohjaus 
- Itsenäinen opiskelu 
- Kansainvälinen toiminta/opiskelu 
- Työpaikalla oppiminen (koulutussopimus tai oppisopimus - erilliset prosessikuvaukset ks. 

liite 1.) 
- Työskentely opiskeluaikana 

 
b. Palaute osaamisen hankkimisesta 

- Toimintatavan kuvaus: opettajan, ohjaajan ja muiden opiskelijoiden antama palaute sekä 
itsearviointi, palautteen mahdollinen dokumentointi 

 
c. Osaamisen hankkimisen tukitoimet 

- Toimintatavan kuvaus: erityinen tuki, opiskeluhuollon tukitoimet ja muuta tarvittavat 
tukitoimet 

 
d. Näyttövalmiuden toteaminen 

- Toimintatavan kuvaus: miten näyttövalmius todetaan ja dokumentoidaan 
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Kuvio 8: Kuvaus osaamisen hankkimisesta erilaisissa oppimisympäristöissä 

 
 

4. Henkilökohtaisen osaamisen osoittaminen ja arviointi 

Kuvio 9: Osaamisen arvioinnin vaiheet  

 

 
 
 
 

 

 

 

Kuvio 10: Osaamisen arviointiprosessin kuvaus 
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Yhteistyö työelämän kanssa osaamisen arvioinnin toteuttamisessa 

Näyttöympäristöt toteutetaan työelämäyhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa mm. 

kaupunkien ja kuntien liikuntatoimet, koulutoimet ja varhaiskasvatus, liikunta- ja urheiluseurat, liikunnan 

paikalliset ja alueelliset järjestöt, alueelliset hankkeet, yksityiset yritykset mm. liikunta-, matkailu-, 

hyvinvointialat ja varhaiskasvatus.  

Osaamisen arvioijilta edellytetään vahvaa liikunta-alan osaamista eli arvioitavan osa-alueen työkokemusta, 

alan koulutusta ja ammatillista pätevyyttä. Lisäksi arvioijalla tulee olla hallussa osaamisen arvioinnin 

toteuttamissuunnitelman yhteisessä osassa esitetty yleinen arviointiosaaminen. Osaamisen arvioijilta 

vaaditaan ammattitaitoa arvioimaltaan tutkinnon osalta ja työelämän edustajilla tulee olla riittävä liikunta-

alaan ja erityisesti arvioitavaan tutkinnonosaan liittyvä ammattitaito ja osaaminen sekä riittävä 

perehtyneisyys arviointiin ja liikunnanohjauksen perustutkinnon perusteisiin. 

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja toteuttamalla 

toimintaa ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Tutkinnonosien näyttöasiakirjoissa kuvataan 

ammattitaitovaatimukset, näyttökuvaus, vaadittavat dokumentit sekä arviointikriteerit.  Mikäli tutkinnon 

osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista 

täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 

Näytön jälkeen opiskelijalle tulee olla aikaa itsearvioinnille. Arviointipäätös tehdään opiskelijan, työelämän 

edustajan ja opettajan arviointikeskustelussa. Opiskelijalla on oikeus valittaa arviointipäätöksestä. 

Arviointipäätös dokumentoidaan opiskelijahallintotietojärjestelmään. 

      

 

6. TOIMEENPANO 

Urheiluopistojen laadunhallinnan strategia ohjaa verkoston 

oppilaitosten koulutustoiminnan kehittämistä ja 

laadunvarmistusta. Strategian ohjausvastuu on 

Urheiluopistojen Yhdistyksellä. Strategian toimeenpano on 

kuitenkin verkoston oppilaitosten yhteistyön tulos, johon 

tarvitaan koko verkoston henkilöstön tuki. Urheiluopistojen 

Yhdistyksen pääsihteeri ohjaa strategian jalkauttamista ja 

koulutusjohdon ohjausryhmä toimii tiiviinä työryhmänä 

strategian eteenpäin viemisessä. Koulutusjohdon apuna 

toimivat Liikunnanohjauksen perustutkinnon sekä Liikunnan 

ja valmennuksen ammattitutkinnot ohjausryhmät. Näiden 

tehtävänä on kehittää ja varmistaa oppilaitoksittain 

prosessien mukaisen toiminnan sujuvuus arjessa.  Lisäksi 

prosessin eri vaiheissa mukana oleva oppilaitosten 

henkilökunta on oleellisessa osassa strategian 

juurruttamisessa näkyväksi toiminnaksi.   

Strategian seuranta ja arviointi toteutuu koulutusjohdon 

kokousvuosikellon mukaisen toiminnan yhteydessä.             Kuvio 11. Strategian toimeenpano verkostossa    
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LIITE 2 ja 3. Amispalautteen valtakunnalliset kysymykset suhteessa toteutuneeseen HOKS prosessiin  
 

Amispalaute aloituskyselyn kysymykset HOKS prosessin vaiheet Toteutunut 

Aloitusvaihe Opiskelijaksi hakeutuminen ja ottaminen   

Pääsin aloittamaan opintoni sopivassa aikataulussa. Yhteishaku / jatkuva haku / oppisopimus   

Sain riittävästi tietoa opinnoista ja ammattialasta 
oppilaitokselta, jossa opiskelen. 

Hakuohjeet / neuvonta / ohjaus   

Koen kuuluvani opiskeluyhteisööni. Ryhmäytyminen / tiimioppiminen   

Sain riittävästi tietoa opiskeluuni liittyvistä 
oppilaitoksen tarjoamista palveluista. 

Opiskelijan opas: opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet   

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma 
(HOKS) 

HOKS ensikertainen hyväksyntä / pääkohdat   

Aikaisemmat opintoni, työkokemukseni ja muu 
osaamiseni selvitettiin monipuolisesti. 

Tunnustamiset tutkinnon osittain   

Aikaisemmat opintoni ja/tai työkokemukseni tai muu 
osaaminen otettiin huomioon HOKSia laadittaessa. 

Tunnistamis-ja tunnustamisprosessin lopputulos   

Kanssani keskusteltiin opiskelun jälkeisistä 
tavoitteistani. 

Urasuunnitelma   

Minut perehdytettiin opiskelemani tutkinnon tai 
tutkinnon osan perusteeseen. 

Suoritettavan tutkinnon / koulutuksen tiedot   

Sain vaikuttaa tutkinnon osien valintaan. Suoritettavan tutkinnon / koulutuksen tiedot   

Kanssani selvitettiin, tarvitsenko tukea opinnoissani. 
Ohjaus ja tuki / Erityinen tuki / opiskeluvalmiuksia tukevat 
opinnot 

  

HOKSia laadittaessa suunniteltiin, minkälaiset 
oppimisympäristöt soveltuvat opintoihini. 

Työpaikalla järjestettävä koulutus   

Sain riittävästi ohjausta opintojeni suunnitteluun. HOKS keskustelu ja ryhmänohjaus   

Tiedän, miten osaamistani arvioidaan. Opiskelijan opas: arvioinnin toteuttaminen   

Opiskeluilmapiiri Tiimivalmentajan / tutkintovastaavan tehtävät   

Koen opiskeluympäristöni turvalliseksi. Järjestyssäännöt ja kasvatusprosessi   

Olen kokenut tai havainnut kiusaamista, syrjintää tai 
häirintää oppilaitoksessa tai työpaikalla, jossa opiskelen. 

Varhainen puuttuminen ja opiskeluterveydenhuollon palvelut   

Koen, että kiusaamiseen, syrjintään tai häirintään 
puututaan. 

Varhainen puuttuminen ja opiskeluterveydenhuollon palvelut   

Yhteistyö minua ohjaavien henkilöiden (opettajat, 
työpaikkaohjaajat tai muu ohjaushenkilöstö) kanssa 
toimii hyvin. 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen TOP ohjeet / 
työelämäyhteistyöpäivä, työpaikkakäynnit ja 
osaamisen/näyttöjen arviointi 

  

Yleisarvio HOKS aloitusvaihe prosessi   

Olen tyytyväinen opintojeni aloitusvaiheeseen. HOKS ensikertainen hyväksyntä ja laadinta opintojen alussa    
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Amispalaute päättökyselyn kysymykset HOKS prosessin vaiheet Toteutunut 

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) HOKS hyväksyntä ja päivitykset   

Minulle laadittu henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma (HOKS) mahdollisti opintojeni joustavan 
etenemisen. 

Henkilökohtaistaminen on toteutunut prosessin mukaan 
  

Sain vaikuttaa opintojeni suunnitteluun. Opiskelija on mukana HOKS prosessin eri vaiheissa   

HOKSin toteutumista seurattiin ja sitä päivitettiin tarvittaessa 
opintojeni aikana. 

Henkilökohtaistaminen on toteutunut prosessin mukaan 
  

Opintojen aikana muualla hankkimani osaaminen (muut 
opinnot, työkokemus, harrastukset, muutoin hankittu osaaminen) 
selvitettiin ja sen perusteella HOKSia tarvittaessa päivitettiin. 

Tunnistamis-ja tunnustamisprosessin lopputulos 
  

Sain riittävästi ohjausta ammatilliseen jatkosuunnitelmaani 
(liittyen työelämään ja/tai jatko-opintoihin). 

Urasuunnitelma 
  

Osaamisen hankkiminen HOKS päivitys: tietopuolinen koulutus, näytöt ja TOP   

Opetustilat, välineet, työpaikat, digitaaliset ja muut 
oppimisympäristöni edistivät oppimistani. 

Turvallinen oppimisympäristö oppilaitoksessa, kohdennetut 
TOP jakso ja projektit sekä verkko-oppimisympäristö   

Olen tyytyväinen minulle tarjottuihin mahdollisuuksiin opiskella 
työpaikalla. 

Työpaikalla järjestettävä koulutus, suunnittelu yhdessä 
opiskelijan kanssa   

Minua ohjanneilla työpaikkaohjaajilla on hyvät ohjaustaidot ja 
he ovat ammattitaitoisia. 

Työpaikkaohjaajakoulutus, TOP info ja palaute 
  

Opettajat, työpaikkaohjaajat ja muu ohjaushenkilöstö tekivät 
hyvää yhteistyötä opintojeni järjestämisessä. 

Työpaikkakäynnit ja osaamisen / näyttöjen arviointi 
  

Opintoihini sisältyi minulle sopiva määrä itsenäistä opiskelua. 
Itsenäinen ja tiimeissä opiskelu kokonaisuuden suunnittelussa 
huomioitu.   

Sain riittävästi opetusta ja ohjausta, jotta opintoni etenivät 
suunnitellusti. 

Opintojen ohjaus, ryhmönohjaus ja tiimivalmennus 
  

Opintojeni aikana varmistettiin, että sain tukea opintojen 
etenemiseen, jos sitä tarvitsin. 

Ohjaus ja tuki / Erityinen tuki / opiskeluvalmiuksia tukevat 
opinnot   

Saamani opetus ja ohjaus oli laadukasta. 
Opiskelijapalaute ja sen pohjalta toiminnan kehittäminen. 
Laadunhallinta.   

Sain riittävästi palautetta osaamiseni kehittymisestä. Osaamisen kehittäminen ja palaute   

Sain riittävästi tietoa mahdollisuuksista opiskella tai 
työskennellä ulkomailla opintojeni aikana. 

Kansainväliset TOP jaksot, niistä tiedottaminen ja 
hakuprosessi   

Sain valmiuksia toimia ammattialallani kestävän kehityksen 
mukaisesti. 

Kestävän kehityksen huomiointi eri sisällöissä. Kestävän 
toimintakulttuurin kartoitus -lomake apuna suunnittelussa ja 
toteutuksessa   

Näytöt 
HOKS päivitys: Näyttöjen ajankohdat, sisällöt, 
näyttöympäristöt, näyttöjen järjestäjät ja arvioijat   

Osallistuin näytön/näyttöjen suunnitteluun. 
HOKS päivitys:Näyttöjen ajankohdat, sisällöt, 
näyttöympäristöt, näyttöjen järjestäjät ja arvioijat   

Työtehtävät, joissa suoritin näyttöni, vastasivat todellisia 
työelämän tehtäviä. 

Näyttöjen arviointi 
  

Osaamiseni arvioitiin osaamisen arviointikriteerien mukaisesti. 
Näyttöjen arvioinnin toteuttamissuunnitelman suunnitelman 
mukainen arvioinnin toteutus   

Arvioijani olivat ammattitaitoisia ja asiantuntevia. 
Näyttöjen arvioinnin toteuttamissuunnitelman suunnitelman 
mukainen arvioinnin toteutus   

Opiskelijan hyvinvointi 
Oppilaitoksen järjestyssäännöt ja 
opiskelijaterveydenhuollon palvelut   

Opiskeluhuoltopalvelut olivat tarvittaessa käytettävissäni 
(esimerkiksi terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi). 

Opiskelijaterveyden huollon palveluista tiedottaminen. 
  

Opiskeluympäristöni oli turvallinen. Järjestyssäännöt ja kasvatusprosessi   

Olen kokenut tai havainnut kiusaamista, syrjintää tai häirintää 
oppilaitoksessa tai työpaikalla, jossa opiskelen. 

Kokonaisvaltainen tukeminen / kasvatus. Varhainen 
puuttuminen.   

Koen, että kiusaamiseen, syrjintään tai häirintään puututaan. 
Kokonaisvaltainen tukeminen / kasvatus. Varhainen 
puuttuminen.   

Opiskelijoita kohdeltiin yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Opiskelijan kohtaaminen ja kasvun tukeminen   

Minulla oli halutessani mahdollisuus osallistua oppilaitoksen 
toiminnan kehittämiseen. 

Opiskelijakunta ja opiskelijakunnan hallituksen toiminta 
  

Vaikuttavuus Opiskelijakunta ja opiskelijakunnan hallituksen toiminta   

Koulutus paransi valmiuksiani työelämään siirtymiseen, siellä 
toimimiseen tai jatko-opintoihin. 

Työelämälähtöiset projektit ja työpaikalla oppiminen tutkinnon 
osittain   

Koulutus antoi valmiuksia yrittäjyyteen. 
Liikunta-alan yrittäjyys opinnot ja osaamisala/valinnaiset 
opinnot   

Koulutuksen aikana sain osaamista ja ammattitaitoa, jota 
pystyn hyödyntämään 

HOKS kokonaisprosessi ja koulutus toteutunut laadukkaasti. 
  


