
Liikunnanohjauksen perustutkinnon suorittaneet 
liikuntaneuvojat suunnittelevat ja ohjaavat 
liikuntaa erilaisille ja eri-ikäisille ryhmille, laativat 
henkilökohtaisia liikuntaohjelmia kuntoa ja 
terveyttä edistävään liikuntaan, sekä osallistuvat 
ja toimivat liikuntaan liittyvissä projekteissa ja 
hankkeissa.

Koulutukseen voi hakeutua yhteishaun 
tai oppilaitoksen jatkuvan haun kautta, 
koulutuslinjasta ja omasta koulutustaustasta 
riippuen. 

Yhteishaku 19.2.–12.3.2019
- peruskoulun tai lukion päättäville hakijoille

Jatkuva haku 14.02. – 30.04.2019
- kaikki hakijat, erityisesti urheilulinjalle hakijat

Oppisopimus jatkuvana hakuna
- oppisopimuksen voi aloittaa joustavasti

LIIKUNNASTA AMMATTI!

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO (LPT) 180 OSP

LIIKUNTANEUVOJA

Opiskelu on käytännönläheistä. Siinä korostuvat 
kasvatuksen ja ohjaamisen taidot, terveyden ja 
turvallisuuden edistäminen sekä asiakaslähtöisyys. 
Tulevan ohjaajan tai valmentajan kommunikaatio- 
ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeässä osassa.  
Suoritettuaan amma tillisen perustutkinnon voi 
hakea jatko-opintoihin korkeakouluun.
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LIIKUNTANEUVOJAKSI

Liikunnanohjauksen perustutkinto muodostuu 
ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) 
ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). 
Ammatillisen perustutkinnon kokonaislaajuus 
on 180 osaamispistettä.

Liikunnanohjauksen perustutkinnossa on 
kolme osaamisalaa, joissa kaikissa on sama 
tutkintonimike. Jokainen opiskelija opiskelee oman 
henkilökohtaisen opintopolkunsa mukaan. 

Liikunnan palvelutuotannon osaamisalan 
tutkinnon osissa keskitytään yrittämiseen 
ja palvelumuotoiluun. Keskeisenä sisältönä 
asiakaskokemuksen kuvaaminen, asiakaspolun 
eri vaiheet ja kosketuspisteet sekä asiakkaiden ja 
liiketoiminnan tarpeiden ja toiminnan analysointi.

Terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan 
osaamisalan opiskelija oppii suunnittelemaan ja 
toteuttamaan asiakkaalleen fyysistä toimintakykyä 
sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän 
liikuntakokonaisuuden.
Tutkinnon osassa opitaan arvioimaan ja kehittämään 
omaa osaamista terveyttä edistävän liikunnan 
ohjaajana sekä liikuntaneuvojana.

Valmennuksen ja seuratoiminnan 
osaamisalassa suunnitellaan ja toteutetaan fyysisten 
ominaisuuksien arviointikokonaisuuksia sekä 
suunnitellaan ja toteutetaan valmennuskokonaisuus 
esimerkiksi liikuntaseurajoukkueella tai urheilijalle.
Tutkinnon osassa opitaan arvioimaan ja kehittämään 
omaa osaamista valmentajana.

LISÄTIETOA:

Opintojen ohjaaja 
Janne Lahtinen 
puh. 044 7755 351 
janne.lahtinen@pajulahti.com 

Opintosihteeri 
Hanna Barybina 
puh. 044 7755 394 
hanna.barybina@pajulahti.com 

Oppisopimuskoulutus
Opintosihteeri 
Marja Gran 
Puh. 044 7755 395 
marja.gran@pajulahti.com
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Valinnaisissa opinnoissa ovat vaihtoehtoina 
esimerkiksi luonto- ja elämysliikunnan, soveltavan 
liikunnan tai ryhmäliikunnan ohjaus, Liikettä pidetään 
ilmassa, lumella, metsässä ja vedessä. Opinnoissa 
olet mukana monenlaisissa liikuntatapahtumissa 
ja järjestämässä liikuntaa eri-ikäisille, erilaisille 
liikkujille. 


