
Tutkinto on tarkoitettu liikunnan parissa työs-
kenteleville tai alasta kiinnostuneille. Valmista-
vaan koulutukseen hakeutuva on voinut kar-
tuttaa omaa osaamista  työn, harrastusten tai 
koulutuksen kautta. LAT antaa yleisen kelpoi-
suuden AMK-opintoihin sekä liikunta-alan kor-
keakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Tutkinnon suorittaneet toimivat liikunnan ohja-
us- ja suunnittelutehtävissä. He suunnittelevat 
terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa sekä 
ohjaavat ihmisiä liikkumaan erilaisin menetel-
min. Tutkinnon suorittaneet työskentelevät eri 
liikunta- ja vapaa-ajan organisaatioissa ja järjes-
töissä, sosiaali- ja terveysalan yhteisöissä ja yri-
tyksissä, projekteissa ja hankkeissa tai itsenäisinä 
yrittäjinä.  Koulutuksessa on myös mahdollisuus 
suorittaa urheiluopistojen Personal Trainer –ser-
tifikaatti. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopi-
muksella.

Tutkinnon suorittaminen ja  
valmistava koulutus
Liikunnan ammattitutkinto on näyttötutkinto-
perusteinen. Tutkinto suoritetaan osoittamalla 
tutkinnon perusteissa kuvattu ammattitaito hy-
väksytysti tutkintotilaisuuksissa käytännön työs-
sä omassa toimintaympäristössä. Tutkinnon voi 
suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Koulutus antaa käytännön työkaluja yksilön mo-
toristen perustaitojen havainnointiin, ohjaami-
seen ja toiminnan suunnitteluun huomioiden 
kunnan/kaupungin varhaiskasvatuksen suunni-
telmat. Koulutuksen suorittaneet vievät opitut 
asiat osaksi oman työyhteisönsä toimintaa. 

 
Tutkinnon osat
Liikunnan ammattitutkinnossa on
pakollinen osa
Liikunnan toimintaympäristössä
toimiminen

Tämän lisäksi tutkintoon sisältyy ammattitaitoa 
täydentäviä ja syventäviä valinnaisia tutkinnon 
osia, jotka tässä koulutuksessa ovat  
osaamisalana: 

Lasten liikunnan edistäminen
Täydennenettynä kahdella laaja-alaisella  
valinnaisella:
Liikunnanohjelmapalveluissa toimiminen
yksilöllinen liikunnanohjaaminenVARALA VARALA 

LAT liikunnan ja valmennuksen 
ammattitutkinto, 
liikunnan osaamisala. 

LAT 13 lähijaksot

Jakso 1: 12.-14.2.2020
Jakso 2: 18.-20.3.2020
Jakso 3: 27.-29.4.2020

Jakso 4: 9.-11.9.2020
Jakso 5: 28.-30.10.2020
Jakso 6: 2.-4.12.2020

Jakso 7: 3.-5.2.2021
Jakso 8: 10.-12.3.2021

Hae nyt!
LAT 13 -ryhmä

käynnistyy 
12.2.2020.

Lisätietoja
Ursula Haapanen, tutkintovastaava
044 3459 914, ursula.haapanen@varala.fi

Oppisopimusasioissa 
Jani Nieminen, koulutustarkastaja
puh. 044 7906 412, jani.nieminen@varala.fi

Tutustu lisää ja hae koulutukseen:
www.varala.fi/liikunnan-ja-valmennuksen-ammattitutkinto

Koulutus on  
suunnattu  

varhaiskasvatuksen, 
esi- ja alkuopetus 

henkilöstölle



VARALA VARALA 

LAT liikunnan ja valmennuksen 
ammattitutkinto, 
liikunnan osaamisala. 

Opiskelu Varalassa

Varala tarjoaa laadukasta, nykyaikaista ja työ-
elämän tarpeita vastaavaa koulutusta. Koulutus 
koostuu monipuolisista  
kokonaisuuksista, joiden opetuksesta vastaavat 
ammattitaitoiset opettajat.  

Paras oppi tulee tekemisen 
kautta
Oppisopimus sopii sinulle, kun 

• haluat kehittää osaamistasi ja saada uusia  
  näkökulmia työhön
• sinulta puuttuu ammatillinen koulutus tai 
 muodollinen pätevyys
• työtehtäväsi laajenevat uusille tehtäväalueille
• haluat kouluttautua kokonaan uuteen am-
mattiin 
• haluat suorittaa loppuun keskeytyneet opin-
tosi.

”Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspal-
veluissa on lähdetty miettimään mahdollisim-
man monipuolisia tapoja vahvistaa henkilöstön 
osaamista ja tarjota erilaisia koulutuskokonai-
suuksia liikkumisen osaamisen edistämiseen. 

LAT-koulutus Varalassa on laadukas ja laaja, antaa 
todella hyvät valmiudet niin opettajille, lastentar-
hanopettajille, lastenhoitajille kuin koulunkäyn-
ninohjaajille oman ammattitaidon liikkumisen 
edistämiseen. Koska kyseessä on tutkintotavoit-
teinen koulutus, tarjoaa se hienon mahdollisuu-
den oman henkilökohtaisen osaamisen ja kou-
lutuksen kasvattamiseen, mutta samalla myös 
työnantaja pystyy miettimään kehittämistä laa-
jemmin strategisesti ja jopa rakenteellisesti. 

Varalan urheiluopisto on kumppanina timant-
tia. Meidän tarpeemme otetaan aina joustavasti 
huomioon, opetus on laadukasta ja työelämän 
lähtökohtia palvelevaa ja esim. harjoittelujen ja 
näyttötöiden avulla meillä on mahdollista kehit-
tää koko työyhteisön toimintaa. Varala koetaan 
henkilöstön keskuudessa positiivisena ja asiansa 
osaavana toimijana. Tämän vuoksi koulutuksiin 
on helppo saada osallistuja.”

Kristiina Järvelä, Tampereen kaupunki, kasvatus- ja 
opetusjohtaja

Panosta henkilökunnan  
koulutukseen!

Järjestämme myös räätälöityjä Liikunnan 
ammattitutkinto -koulutuksia alueellisille 
ryhmille,  joissa opiskelijoita useasta kau-
pungista/ kunnasta.

Kysy koulutusmahdollisuutta omalle  
paikkakunnallesi tai lähialueellesi.
Räätälöityjen koulutuksien ryhmäkoko  
min. 15 henkilöä. Räätälöidyissä koulu-
tuksissa suoritetaan normaalit Liikunnan 
ammattitutkintoon liittyvät opinnot tai  
yksittäisiä tutkinnon osia liikunnan ammat-
titutkinnosta ja liikunnanohjauksen perus-
tutkinnosta.

Hyödynnä oppisopimuskoulutusmahdolli-
suus!

Lisätietoja
Ursula Haapanen, tutkintovastaava
044 3459 914, ursula.haapanen@varala.fi

Oppisopimusasioissa 
Jani Nieminen, koulutustarkastaja
puh. 044 7906 412, jani.nieminen@varala.fi


