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VALMENTAJUUS SEURASSA ITSEARVIOINTITYÖKALU 

Valmentajuus seurassa työpajan ohjeet 
Työpajan tavoitteena on 1) pohtia kyselyanalyysin kautta valmentajuuden nykytilaa seurassanne, 2) 
hahmottaa tiivis aihio tarpeenne mukaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelman pohjaksi tai 
seuran valmentajuuden tulevaisuudenkuvaan 2020-luvulla sekä 3) kirjata ensimmäiset toimenpiteet 
heti toteutettavaksi. 

Työ on ensisijaisesti teitä itseänne ja seuran omaa kehitystyötä varten. Kyselyanalyysin ja sen 
teemojen on tarkoitus herättää ajattelua ja antaa pohdittavaa seuran omaan toimintaan.  

Ohje työpajan järjestämiseen: 

Toteuttakaa työpaja seuranne valmennuspäällikön (tai vastaavan henkilön), lasten, nuorten tai 
aikuisten kilpaurheilijoita valmentavien valmentajien (vähintään kaksi valmentajaa, voi olla 
useampia) yhteistyönä. Jos seuran hallituksessa on erikseen valmennustoiminnasta ja taloudesta 
vastaavat luottamushenkilöt, ottakaa heidät mukaan. Lisäksi työstössä tulee olla mukana vähintään 
yksi urheilija. Varatkaa työpajaan noin kolme tuntia. Suosittelemme ajankäytöllisistä syistä, että 
täytätte etu- tai jälkikäteen seuraavat kaksi sivua eli työpajan toteuttamisen ja osan 1) Perustiedot ja 
keskitytte työpajassa ja keskitytte osien 2) valmennuksen organisointi ja 3) valmennusosaaminen ja 
yhteistyö kohtiin. Kyselyanalyysi on hyvä lähettää työpajaan osallistujille etukäteen toteutettavaksi. 

1.Työstäkää itsearviontina valmentajuus seurassa kyselyanalyysi 
 
2.Pohtikaa tarpeenne mukaan, mitkä ovat seuraavan vuoden toimintasuunnitelmanne painopisteet 
ja / tai mikä on seuranne valmentajuuden tulevaisuudenkuvan aihio 2020-luvulla, nostakaa esille 
keskeisimmät ajatukset ja kirjatkaa ne valitsemaanne muotoon 
 
3.Keskustelkaa nykytilanteen ja tulevaisuudenkuvan välisistä eroista ja haluatteko kiihdyttää 
valmentajuuden kehitystä tulevaisuudenkuvan suuntaan sekä mitä olette valmiit tekemään sen 
eteen (kunkin kiinnostus, työaika ja seuran resurssit), kirjatkaa lyhyt yhteenveto keskustelusta  
 
4.Pohtikaa nykytilan analyysin ja tulevaisuudenkuvan pohjalta mitkä ovat parhaat jo olemassa 
olevat valopilkut, joita halutaan lisätä ja mitä on tärkeintä tehdä käytännössä seuraavan puolen 
vuoden aikana 
 
Kyselyanalyysiin liittyen: 

Kysely on olemassa sekä word versiona että Surveypal työkalussa. Jos seuranne käyttää 
Surveypalia kyselyn voi kopioida Olympiakomitean Surveypalista seuran omaan työkaluun. 

 ONNISTUNUTTA TYÖPAJAA!  
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Valmentajuus seurassa työpajan toteuttaminen 
Missä tehtävissä työpajaan osallistuvat toimivat tällä hetkellä seurassanne? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvailkaa, miten arviointi toteutettiin seurassanne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilö 1 nimi: 

 rooli: 

Henkilö 2 nimi: 

rooli 

Henkilö 3 nimi: 

rooli:  

Henkilö 4 nimi: 

rooli: 
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1) Perustiedot 
 
1. Seuran valmentajien ja ohjaajien määrä 

• Seuran kilpailevien lasten, nuorten ja yleisen sarjan urheilijoiden määrä: 
• Seuran lasten harrasteohjaajien määrä: 
• Seuran ammattivalmentajien määrä: 
• Seuran kustantamat ammattivalmentajat (väh. 50% työajasta valmennusta): 
• Ammattivalmentajat, jonka palkkauksessa seura mukana (alle 50% 

kokonaispalkasta): 
• Seuran urheilijoihin vaikutuspiirissä olevat ammattivalmentajat, joiden 

palkkauksessa seura ei ole mukana, esim. lajiliitot, urheiluakatemia, OK NOV.: 
 
Vapaa sana valmentajien ja ohjaajien määristä (muistiinpanoksi seuran omaan 
käyttöön): 

 
 

2. Kilpailevien urheilijoiden ja heidän valmentajiensa määrä 
 
Miten paljon urheilijoita on seuralla seuraavien ikäluokkien kilpailevissa ryhmissä tai 
henkilökohtaisessa valmennuksessa (ikä kyseisen vuoden mukaan) 

• 8-11 v: 
• 12-15 v: 
• 16-19 v: 
• 20 v ja vanhemmat kilpaurheilijat: 

 
Miten paljon valmentajia seuralla on seuraavien ikäluokkion kilpailevissa ryhmissä tai 
henkilökohtaisina valmentajina? 

• 8-11 v: 
• 12-15 v: 
• 16-19 v: 
• 20 v ja vanhemmat kilpaurheilijat: 

 
Onko seuralla riittävästi valmentajia eri ikäluokissa suhteessa urheilijoiden määrään? 
 
Vapaa sana kilpailevien urheilijoiden ja heidän valmentajiensa määristä (muistiinpanoksi 
seuran omaan käyttöön): 
 
 
3. Valmentajien ja ohjaajien koulutustaso 
 
Seuran kilpailevia lapsia, nuoria ja aikuisia valmentavien valmentajien määrät 
koulutustasoittain (samat valmentajat kuin yllä olevassa, merkitse vain korkein 
koulutustaso/valmentaja) 

• ei koulutusta: 
• 1-taso: 
• 2-taso: 
• 3-taso: 
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• 4-taso: 
• 5-taso: 
 

Seuran lasten harrasteohjaajien määrä koulutustasoittain 
• ei koulutusta: 
• 1-taso:  
• 2-taso: 
• 3-taso: 
• 4-taso: 
• 5-taso: 

Vapaa sana valmentajien ja ohjaajien koulutustasosta (muistiinpanoksi seuran omaan 
käyttöön): 

 
4. Valmentajarekisteri (merkitse rasti oikealle kohdalle) 

 
• Seuralla on vuosittain päivittyvä rekisteri 

valmentajista   
• Rekisteri sisältää ajantasaista tietoa valmentajien 

pätevyydestä/koulutustasosta                                               

Vapaa sana seuran valmentajarekisteristä (muistiinpanoksi seuran omaan käyttöön):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei Osittain/Tekeillä Kyllä 
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2) Valmennuksen organisointi 
 
1. Valmentajien työsuhteeseen liittyvät asiat, oto- ja ammattivalmentajat 
 

• Valmentajilla on työsopimukset 
• Valmentajien työnkuvat on kirja 
• Valmentajilla ja esimiehillä on yhdessä sovitut käytännöt 

työn tavoitteiden muodostamiseen, niistä keskusteluun 
ja niiden seurantaan 

• Valmentajille on tarjolla tukea käytännön valmennukseen 
liittyvään työhön (esim. työtilat, välineet, muu) 

• Valmentajille on tarjolla tukea työhyvinvointiin 
• Valmentajille on tarjolla tukea valmennusopintojen 

ohjaukseen ja/ tai urasuunnitteluun 
• Valmentajille järjestetään virkistystoimintaa 

 
Vapaa sana valmentajien työsuhteisiin liittyen (muistiinpanoksi seuran omaa käyttöä 
varten): 
 
 
Onko seura linjannut valmentajien valmentakorvaukset?  
 
Kuinka suuri osa valmentajista saa korvaukset verokortilla palkkana tai palkkiona? Lyhyt 
kuvaus seuran käytänteistä:  
 
Vapaa sana valmentajakorvauksiin liittyen (muistiinpanoksi seuran omaa käyttöä varten):  
 
 
2. Valmentajien rekrytointi 
 

• Seuralla on selkeä valmentajien rekrytointikäytäntö 
ja -kanavat 

• Rekrytoitaville valmentajille on olemassa 
pätevyys kriteerit 

• Valmentajien rekrytointiin kehitetään uusia keinoja, 
jos valmentajista on pula 

Vapaa sana valmentajien rekrytointiin (muistiinpanoksi seuran omaa käyttöä varten):  

 

3. Valmennuksen organisoituminen 

 

• Seuralla on selkeät käytännöt valmennusryhmien 
muodostamiseen, urheilijoiden tarpeet, valmentajien 
pätevyys ja vahvuudet huomioiden 

• Seuralla on käytäntöjä, jotka varmistavat urheilijan 

 

Ei Osittain/Tekeillä Kyllä 

Ei Osittain/Tekeillä Kyllä 

Ei Osittain/Tekeillä Kyllä 

Ei Osittain/Tekeillä Kyllä 

Ei Osittain/Tekeillä Kyllä 
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näkökulmasta “yhden valmennuksen mallin”  
(urheilijalla on yksivalmennussuunnitelma, jota  
mahdolliset eri tahot toteuttavat) toteuttamisen 

• Seuralla on käytäntöjä valmennustiimien (yksi tai 
useampi valmentaja ja tukitoimijat) muodostamiseen 
ja tiimien toimintaan 

• Seuralla on käytäntöjä valmentajien välisten verkostojen 
toimintaan seuran tai lajin sisällä 

• Seuralla on käytäntöjä valmentajien yhteistyöhön 
urheiluakatemian ja liiton valmentajien kanssa 

• Seurassa on valmennustoiminnasta vastaava päätoiminen 
työntekijä kuten valmennuspäällikkö ja hänen työnkuvansa 
on kirjattu 

• Seurassa on valmennuksen kehittämisen työryhmä,  
valmentajatiimi tai muu systemaattinen kehittämisen 
tapa, jonka kautta valmentajat osallistuvat seuran  
toiminnan kehittämiseen ja sen arviointiin 
 

Vapaa sana valmentajien organisoitumiseen liittyen (muistiinpanoksi seuran omaa käyttöä 
varten): 
  
 
4. Valmentajat ja viestintä 

 

• Seura pitää valmentajiin yhteyttä seuran toimintaan  
liittyvissä asioissa 

• Seuralla on toimivat tiedonjakokanavat valmentajille 
• Valmentajat ja valmennus näkyvät seuran viestinnässä 

 
Vapaa sana valmentajien ja valmentajuuden viestintään liittyen (muistiinpanoksi seuran 
omaa käyttöä varten):  
 
 
5. Valmentajien arvostus ja palkitseminen 

 

• Seurassa tehdään valmentajien arvostusta näkyväksi 
• Seuralla on valmentajien palkitsemisjärjestelmä 
• Valmentajien toimintaa arvioidaan muutenkin kuin 

menestyksen perusteella 

Vapaa sana valmentajien arvostukseen ja palkitsemiseen liittyen (muistiinpanoksi seuran 
omaa käyttöä varten):  

 

 
 

Ei Osittain/Tekeillä Kyllä 

Ei Osittain/Tekeillä Kyllä 



 

7 
 

3) Valmennusosaaminen ja yhteistyö 
 
1. Valmennusosaaminen strategisena valintana 

 
• Valmennusosaaminen on seuran strateginen valinta 

ja valinta on kirjattu seuran strategiaan tai vastaavaan 
dokumenttiin 

• Seurassa hyödynnetään suomalaiseen valmennusosaamisen 
mallia 
http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTQvMTAvMjEvMTVfMjlfMjBfNDIyX1Zhb
G1lbm51c29zYWFtaXNlbl9tYWxsaTMucGRmIl1d/Valmennusosaamisen%20malli3.pdf 
 

2. Seuran valmennuslinjaus ja urheilijan polku 

 
• Seuralla on kirjattu valmennuslinjaus 
• Valmennuslinjaus toteutuu seuran harjoituksissa 
• Seurassa tunnetaan urheilijan polku  

http://energia.kihu.fi/urapolku/  
 
Vapaa sana strategiseen valintaan ja linjaaviin työkaluihin liittyen (muistiinpanoksi seuran 
omaan käyttöön): 
 
3. Seuran valmennusosaamisen taso 
 
Arvioi millä tasolla seuran valmentajien osaaminen on seuraavissa kokonaisuuksissa 
asteikolla 1-5 (1=heikko, 5=erittäin hyvä) 

• Ikävaiheen mukainen valmennus 
o lapsuusvaihe 
o valintavaihe 
o huippuvaihe 

Vapaa sana ikävaiheen mukaisesta valmennusosaamisesta (muistiinpanoksi seuran omaa 
käyttöä varten):  

 

Jos seuran toiminnassa on useita lajeja, arvioikaa seuraavia kohtia: 

Painottaako seura joitakin lajeja toiminnassaan vai onko tavoitteena taata laadukas 
valmennus kaikissa lajeissa?  

Arvioi valmennuksen sisältöosaamista lajeittain asteikolla 1-5 (1=heikko, 5=erittäin hyvä) 

• laji 1 
• laji 2 
• laji 3 jne. 

Vapaa sana valmennusosaamisen tilasta (muistiinpanoksi seuran omaa käyttöä varten): 

 

Ei Osittain/Tekeillä Kyllä 

Ei Osittain/Tekeillä Kyllä 

http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTQvMTAvMjEvMTVfMjlfMjBfNDIyX1ZhbG1lbm51c29zYWFtaXNlbl9tYWxsaTMucGRmIl1d/Valmennusosaamisen%20malli3.pdf
http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTQvMTAvMjEvMTVfMjlfMjBfNDIyX1ZhbG1lbm51c29zYWFtaXNlbl9tYWxsaTMucGRmIl1d/Valmennusosaamisen%20malli3.pdf
http://energia.kihu.fi/urapolku/
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4. Yleinen urheiluosaaminen, ihmissuhdetaidot, itsensä kehittämisen taidot 
sekä omista voimavaroista huolehtiminen 

Arvioi osaamista asteikoilla 1-5 (1=heikko, 5=erittäin hyvä) 

• Yleinen urheiluosaaminen (harjoittelun rytmitys, lihashuolto, ravitsemus) 
• Ihmissuhdetaidot 
• Itsensä kehittämisen taidot 
• Omista voimavaroista huolehtiminen 

Vapaa sana valmennustaitoihin liittyen (muistiinpanoksi seuran omaan käyttöön):  

 

5. Valmennusosaamisen arviointi 

 

• Valmentajat saavat palautetta työstään 
• Valmentajat arvioivat omaa työtä 

Vapaa sana valmennusosaamisen arviointiin liittyen (muistiinpanoksi seuran omaan 
käyttöön): 

 

6. Oppimisen edistäminen 

 

• Seuralla on käytöntö valmentajien ohjaamisesta eri 
tasojen valmentajakoulutuksiin 

• Seurassa järjestetään seuran sisäistä valmentajakoulutusta 
• Seuran valmentajilla on mahdollisuus tutorointiin tai 

mentorointiin 
• Seurassa edistetään valmentajien asiantuntijaverkoston 

(fysioterapia, urheilypsykologia jne.) kasvamista 
• Valmentajille on tilaisuuksia osaamisen kehittämiseen  

oman seuran tai oman lajin sisäisissä valmentajaverkostoissa 
• Seurassa tehdään yhteistyötä muiden lajien valmentajien  

kanssa 
• Seura järjestää yhteistyössä urheiluakatemian, valmennus- 

keskuksen tai liiton kanssa kansainvälisen tason 
valmentajille mahdollisuuksia vuorovaikutukseen muiden  
huippuvalmentajien kanssa 

• Seuralla on sähköisiä tai muita tiedonjakokanavia  
valmennustiedon jakamiseen 

• Seuralla on muita oppimisen edistämisen menetelmiä 

Vapaa sana valmentajien oppimisen edistämiseen liittyen (muistiinpanoksi seuran omaan 
käyttöön):  

 

Ei Osittain/Tekeillä Kyllä 

Ei Osittain/Tekeillä Kyllä 
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Valmentajuus seurassa – työpajan kyselyn vastauksista muodostuu liikennevalo-tyyppiset 
yhteenvedot kunkin kohdan tilasta. Esimerkkinä on käytetty yleisurheiluseura Espoon Tapioiden 
yhteenvetoa.  
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TSEMPPIÄ TYÖPAJAAN! 
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