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JYU. Since 1863.

JY:n, JAMK:n ja Gradian lähtötilanne

• Hyvinvointivalmennus, JAMK  
monimuotoinen 60 op 
opintokokonaisuus

• Henkilökohtaisen valmennuksen 
opintokokonaisuus, Academic
Personal Training -koulutus 10 op, JY  
liikuntatieteellinen tiedekunta  

• Liikunnanohjauksen perustutkinto 180 
osp, Gradia
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Henkilökohtaisen valmennuksen 
opintokokonaisuus, Personal training –koulutus 

• Koulutus on nyt suunnattu 
Liikuntatieteellisen tiedekunnan 
opiskelijoille, jotka ovat maisterivaiheessa 
ja jolla on joko liikuntabiologinen tai 
pedagoginen suuntautuminen tai he ovat 
valmiita fysioterapeutteja. 

• 24 opiskelijaa 2019-20, 10 op
• Yhteistyö koulutusyhtiö Trainer4Youn 

kanssa, kansainväliseen auktoriointiin 
oikeuttavat lisenssitodistukset (APT, 
EuropeActive) 

• Koulutuksessa kokeillaan ja piloitoidaan
toista kertaa koulutusta, josta jatkossa 
pyritään luomaan kansainvälinen 
Akateeminen Personal training –koulutus 
(ACSM)
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Hyvinvointivalmennus JAMK 
https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/korkeakouludiplomi/hyvinvointivalmennus/

• Koulutuksessa tarkastellaan 
hyvinvointia ja toimintakykyä 
kokonaisvaltaisesti. Saadaan 
työkaluja fyysiseen ja mielen 
hyvinvointiin, ravitsemukseen ja 
muihin elämäntapoihin liittyen  

• Koulutuskokonaisuudesta saa 
Open Padgen eli osaamismerkin ja 
korkeakouludiplomi

• Koulutus on 60 op monimuoto-
opiskelua ja sen on laajuus 60 op

• Aloituspaikkoja on 30, koulutus 
ajoittuu vuosille 2019 - 2021
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Liikunnanohjauksen perustutkinto 180 osp
Gradia
• Koulutus alkaa 6.2.2020 ja se 

toteutetaan yhteistyössä 
Kuortaneen Urheiluopiston 
kanssa.

• Osaamisalueissa mm 
Terveyttä edistävän 
liikuntaneuvonnan osaamisala

• https://www.gradia.fi/liikuntane
uvoja/l19592

Valinnaisia tutkinnon osia ovat:
• korkeakouluopinnot, 5-15 osp (tutkinnon osa 

sisältää ammatillista osaamista tukevia 
korkeakouluopintoja)

• Ryhmäliikunnan ohjaaminen, 15 osp
• Testaaminen ja harjoittelun ohjelmointi, 15 osp
• Terveyttä edistävän liikunnan ohjaaminen, 15 

osp
• Elämysliikunnan ohjaaminen, 15 osp
• Soveltavan liikunnan ohjaaminen, 15 osp
• Valmentajana toimiminen seurassa, 30 osp
• Yritystoiminnen suunnittelu, 15 osp
• Yrityksessä toimiminen, 15 osp
• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
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Hyvinvointivalmennuksen 
temaattinen kokonaisuus
EduFuturan ”Liikunnan yhteistyöryhmän” ehdotus
15 opintopisteen kokonaisuus
Edeltävät opinnot
Yhteiset opinnot 
Eriytyvät opinnot 
Kokonaisuudesta voi saada erillisen todistuksen 
”korkeakouludiplomin”. 
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Osaamistavoitteita  (kesken)  
• tuntee henkilökohtainen valmennuksen ja 

ohjaamisen periaatteet (motivoivan ohjaamisen 
didaktiset perusteet kuten palautteen anto)

• tuntee pysyvien elämäntapamuutosten 
tukemisen periaatteet, tietää käyttäytymisen 
muutoksen teoreettisen perustan ja osaa 
soveltaa tietoja valmennettavan 
elämäntilanteeseen yhdessä hänen kanssaan  

• osaa vahvistaa terveen ja toimintakykyisen 
elämän kulmakiviä (liikunta, ravinto 
palautuminen), vastakohtana stressi, ylipaino, 
univaikeudet, tuki- ja liikuntaelimistön vaivat, 
metabolisen oireyhtymän riskit

• osa tuotteistaa oman hyvinvointiosaamisen ja 
tuntee asiakaspalvelun ja yrittämisen 
lainalaisuuksia 
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Sisältöjä (kesken)
• Harjoitusasiakkuuden kokonaisuus (taustakartoitus, 

testaus, harjoitusohjelman suunnittelu, toteutus ja 
arviointi)

• Asiakkaan käyttäytymisen muutoksen ohjaaminen 
• Laadukkaan ohjauksen periaatteet, motivoiva keskustelu
• Erityishuomiota vaativat asiakasryhmät (ylipaino, 

syömishäiriöt, uupuneet, sydän- ja 
aineenvaihduntaongelmaiset, tuki- ja 
liikuntaelinongelmaiset, stressi)

• Iäkkäiden henkilöiden erityistarpeet
• Ravinto osana yksilöllistä hyvinvointivalmennusta –

yksilöllisen ravinto-ohjauksen toteuttaminen osana 
harjoitusasiakkuutta

• Yrittäjyys hyvinvointialalla; myynti, markkinointi, eettisyys, 
palvelumuotoilu, tuotteistaminen

• Työhyvinvointi pähkinänkuoressa
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Olemme alussa mutta 
etenemme vauhdilla
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