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MIKÄ VALMENNUSTOIMINNAN HANKE?

Valmennushanke käynnistyi 1.8.2018. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena oli standardisoida 
valmennustoimintaa Suomen elektronisen urheilun kentällä. Lisäksi tavoitteena oli tarjota 
elektronisesta urheilusta kiinnostuneille sekä kentällä jo toimiville tilaisuus kehittää tietojaan 
ja taitojaan ala kooskien ja toimia sen tarjoamissa tehtävissä sekä tukea e-urheiluharrastuksen 
kasvua.

Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että valmennustoiminnan hankkeen tavoitteina olivat 
valmennuskoulutuksen rakenteiden, sisältöjen ja toimintatapojen luominen ja niiden kehittäminen 
yhteistyössä urheiluopisto- ja koulutusverkoston kanssa sekä olemassa olevan verkoston 
kehittäminen ja ylläpito. Lisäksi kirjallisen suunnitelman luominen siitä, miten koulutustoiminta 
aloitetaan ja rakennetaan. 

Hanke loppui 31.12.2019 ja onkin hyvä aika katsastaa mitä on saatu aikaan ja mitä tulevaisuudessa 
tulisi tehdä. Hankkeen myötä on aloitettu valmentajien koulutustoiminta yhdessä yhteistyötahojen 
kanssa. Lisäksi on pyritty rakentamaan valmentajille parempia edellytyksiä toimia lajin 
parissa. Hankkeen myötä on voitu kehittää tuleville ja nykyisille valmentajille rakenteellinen 
tapa kouluttautua ja edetä eri koulutusastein ammattimaisemmaksi ohjaajaksi ja sen 
jälkeen valmentajaksi. Hanke on pyrkinyt määrittämään koulutuspolun ja antamaan suunnan 
ammattivalmentajaksi pyrkiville.

Hankkeen pääkohdat ovat olleet yhteistyötahojen yhteensovittaminen, valmentajan polun 
rakenteellinen määrittely sekä yhteistyötahojen kanssa neuvottelu. Hankkeella on ollut 
sidokset erilaisiin urheiluun liittyviin instituutioihin, kuten urheiluopistoihin ja -akatemioihin, 
korkeakouluihin, opistoihin, Maanpuolustuskorkeakouluun ja Puolustusvoimien Urheilukouluun.

Hankkeen myötä on luotu yhteistyösopimuksia ja aloitettu yhteistyöverkostojen kehittäminen. 
Tavoitteena on ollut rakentaa selkeitä polkuja pelaajille ja valmentajille e-urheilun parissa. 
Hankkeen ydin on ollut valmentajakoulutusten kehittäminen ja sisältöjen luominen. Tällä on 
pyritty helpottamaan aloittelevien pelaajien ja uusien valmentajien pääsyä lajin pariin, kuten 
luomaan pelaajille ja valmentajille erilaisia leiritys- ja kehitysmahdollisuuksia, valmistelemaan 
Puolustusvoimien Urheilukoulun e-urheilua varten, kehittämään vammais-e-urheilua ja luomaan 
erilaisia oppilaitosyhteistöitä. Puolustusvoimien kanssa on luotu yhteistyössä ohjelmaa ja 
suunnitelmaa ensimmäiselle e-urheilijalle, joka suorittaa asepalveluksensa Urheilukoulussa.

Hankkeen haasteet ovat olleet elektronisen urheilun kentän nuori ikä ja toimintamallien ja 
standardien puuttuminen, joten ne on pitänyt luoda itse. Lisäksi ruohonjuuritason toimintaa on 
vielä suhteellisen vähän, mikä asettaa haasteita valmentajien työtehtäville. Lisäksi isona haasteena 
on vielä valmentajien vähäisyys ja tieto kouluttautumisen hyödyistä, joten valmentajakoulutusten 
osallistujamäärissä on ollut riskinsä, jolloin on jouduttu pohtimaan tekotapoja.
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VALMENTAJAN POLKU

Suomi on rakentanut e-urheiluvalmentajille polkua ensimmäisenä maailmassa. Tämä on 
asettanut haasteita, koska minkäänlaisia valmiita seurattavia malleja ei ole ollut. Tietääksemme 
kukaan muu ei ole vielä aloittanut valmentajien urakehityksen havainnollistamista ja koulutusten 
laajamittaista tarjoamista e-urheilussa. Valmentajille on tarjolla jo nyt eritasoisia koulutuksia ja 
kursseja. Tulevaisuudessa valmentajan on mahdollista kouluttautua aina akateemiselle tasolle 
asti. Liitto pyrkii tarjoamaan lähtötasosta riippumatta kaikille mahdollisuuden päästä lajin pariin 
valmentamaan ja ohjaamaan. Valmentajan polku on hankkeen aikana vuonna 2019-2020 saatu 
seuraavanlaiseksi (kuva 1). Liitto järjestää yhteistyötahojen kanssa Valmentajien starttikurssin,  
FPS- ja MOBA – koulutukset. Varalan urheiluopisto järjestää yhdessä Ahlmanin opiston kanssa 
e-urheilun ohjaajakoulutuksen. Pajulahden urheiluopisto järjestää e-urheilupainoitteisen 
liikuntaneuvoja (LPT) koulutuksen. Lisäksi monet eri urheiluopistot tarjoavat Valmentajien 
ammattitutkintoa. Liitto koordinoi, kehittää ja auttaa yhteistyötahoja koulutusten kehittämisessä ja 
lanseeraamisessa. Valmentajan polun koordinoija on Suomen elektronisen urheilun liitto.  
Tällä hetkellä valmentajan polun kouluttajina toimivat muutamat ammattiopistot ja urheiluopistot 
Suomessa. Tavoitteena on laajentaa koulutus myös korkeakouluihin ja kansainväliselle tasolle. 

Valmennustoiminta on äärimmäisen helppo aloittaa valmentajien starttikurssilta. Kurssille 
tultaessa ei tarvitse tietää mitään e-urheilusta tai olla mitään kokemusta valmentamisesta. 
Kurssilla annetaan työkaluja ensimmäisen ohjauskokemuksen etsimiseen ja siitä kunnialla 
selviämiseen. Tavoitteena on saada lisää ohjaajia ja tulevia huippuvalmentajia lajin pariin sekä 
hälventää e-urheiluvalmentamiseen liittyviä pelkoja. Valmentajien kouluttaminen mahdollistaa 
laadukkaamman pelaajan arjen, mikä johtaa kasvaviin määriin kansainvälisen tason kilpapelaajia 
Suomesta.

KUVA 1: Valmentajan polku vuonna 2019.
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KOULUTUSTEN SISÄLLÖT

Valmentajien starttikurssi toimii ponnistuslautana kohti e-urheiluvalmentajana toimimista. 
Myös pienemmän valmennuskokemuksen omaaville valmentajille kurssi tarjoaa erinomaisen 
mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan. Kurssin käyneellä on työkaluja ohjata lasten sekä 
nuorten e-urheiluharjoituksia turvallisella ja kehittävällä tavalla. Kurssin oppisisältö käsittelee 
muun muassa katsauksen e-urheilun toimintakenttään, kertoo mitä on e-urheilu ja valmentaminen 
sekä kuinka käytännössä ohjata e-urheiluharjoitus. Kurssilla opetellaan myös harjoitusten 
koostamista ja sisältöjen rakentamista. 

Kurssin osaamistavoite:

Kurssin jälkeen valmentaja osaa opettaa ja ohjata lasten ja nuorten e-urheiluharjoituksia 
turvallisella sekä kehittävällä tavalla.

FPS- ja MOBA-koulutuksissa syvennytään analysointiin ja tiimin johtamiseen. Koulutusten sisällöt 
käsittelevät ammattimaisesti toimivan organisaation johtamistapoja, oman strategian kehittämistä, 
yksilön kehittämistä joukkueen sisällä ja tuleviin otteluihin valmistautumista. Koulutuksessa 
käydään yleisesti läpi mitä kuuluu organisaatiossa toimivan valmentajan tehtäviin, rooliin ja 
minkälaisia työkaluja valmentamisessa voi käyttää. Tärkeimpänä oppina koulutuksesta saa 
työkaluja omaan arkeen, jotta valmennettavien henkilökohtaista osaamista ja joukkueen osaamista 
voi kehittää. Koulutuksessa sukelletaan myös syvemmälle tiimin johtamiseen, valmennuksen 
pedagogiikkaan ja harjoittelun ohjelmointiin.

E-urheilun ohjaajakoulutuksen järjestää Varalan Urheiluopisto ja Ahlmanin opisto. Se on suunnattu 
seurojen ja kaupungin ohjaajille ja valmentajille. Tarkoituksena on varmistaa nuorten ohjaamisen 
ja valmentamisen laatu. Koulutus koostuu seuraavaista kokonaisuuksista: toimintaympäristöjen 
hallinta ja kehittäminen, pedagogiikka ja vuorovaikutustaidot, valmennuksen ja lajiosaamisen 
perusteet.

Kun valmentaja on käynyt ohjaajakoulutuksen tai e-urheilu LPT:n ja lisäksi valitsemansa 
lajikoulutuksen hänen osaamistavoitteensa ovat seuraavanlaiset: 

• Osaa kehittää yksilöä

• Osaa kehittää joukkueen osaamista ja toimintaa

• Osaa johtaa tiimiä

• Osaa valmentaa perustasolla suosituimpia e-urheilulajeja

• Ymmärtää lajin vaatimukset

• Ymmärtää terveellisten elintapojen, elämänhallinnan ja liikunnan merkityksen kokonaisuuden 
kannalta

• Osaa analysoida pelejä

• Aloitetaan oman valmentajuuden kehittäminen ja filosofian rakentaminen
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VALMENTAJAN POLKU TULEVAISUUDESSA

Tavoitteena on rakentaa valmentajan polku, jossa lajiin täysin pystymetsästä tuleva 
henkilö voi päästä lajin huipulle valmentamaan. Lajin sisältä tullut henkilö taas löytää 
itselleen sopivia koulutusmahdollisuuksia erilaisista lajikoulutuksista tai pidemmistä oman 
valmentajuuden kehittämisen tutkinnoista. Tulevaisuudessa laajennetaan ja rakennetaan 
valmentajan polun alkutaivalta sekä pyritään tarjoamaan kokeneemmille valmentajille itsensä 
kehittämismahdollisuuksia. Valmentajan polun visio on kuvattuna kuvaan 2.

Tason 1 valmentajakoulutus rakentuu tulevaisuudessa valmentajien starttikurssin jälkeen. 
Valmentajien starttikurssi muodostuu kurssiksi niille, joilla ei ole lajitaustaa tai kokemusta 
pelaamisesta. Muut voivat suoraan hypätä tason 1 valmentajakoulutukseen. Näin jokaisella, 
joka haluaa lähteä lajin pariin valmentamaan, on mahdollisuus kehittää itseään valmentajana 
riippumatta aiemmasta kokemuksesta tai pelitaustasta. 

Tason 1 valmentajakoulutuksen jälkeen valmentaja hallitsee seuraavat sisällöt:

Yleiset asiat

• Taito ja taidon opettaminen

• Urheilijakeskeinen valmennus

• Urheilijan fyysinen ja psyykkinen kasvu sekä kehittyminen

• Harjoittelun suunnittelun perusteet

• Urheilun etiikka

Lajiasiat

• E-urheilun perustaidot ja niiden opettaminen

• E-urheiluharjoituksen suunnittelu ja ohjaaminen

• E-urheiluharjoituksen johtaminen 

• Oman lajin analyysin perusteet

• Pelispesifinen yksilöharjoittelu ja kehitys
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Käytännössä aloitteleva valmentaja siis starttaa kouluttautumisen liiton valmentajien 
starttikurssilla, jonka jälkeen hän aloittaa haluamansa tasoisen valmennustoiminnan. Hän käy 
1- tason valmentajakoulutuksen ja siirtyy sen jälkeen Ohjaajakoulutukseen. Osaamistaan hän 
voi syventää FPS/MOBA/Overwatch tai vastaavilla analystikoulutuksilla. Hänen on tämän myötä 
mahdollista käydä e-urheilun oma valmentajien ammattitutkinto. Maailman huipulla valmentavat 
valmentajat käyvät myös kansainvälisen e-urheiluvalmentajan tutkinnon, joka järjestetään 
Suomessa.

Harrastetason pelaajan taas on helppo hypätä kilpapelaamisen maailmaan erilaisten 
yläkoululeiritysten ja lukion aamuvalmennusten kautta. Siellä hän oppii kilpapelaamisesta, 
terveellisistä elämäntavoista ja e-urheilusta laajasti. Muutaman vuoden sisällä on jo toivottavasti 
paljon enemmän ruohonjuuritasolla toimivia organisaatioita/seuroja, joita kautta on helppo 
osallistua organisoidun toiminnan ja valmennuksen piiriin. Pelaajan on helppo lähteä 
tavoittelemaan paikkaa kovempitasoisesta organisaatiosta, kun hänellä on riittävä tuki aiemman 
seuran, yläkoululeiritysten ja koulun puolesta. Pelaajan ei tarvitse keskeyttää e-urheilun uraansa 
asevelvollisuuden suorittamisen takia, vaan hän voin käydä Urheilukoulun ja kehittyä pelaajana 
samaan aikaan kuin suorittaa asevelvollisuutensa. 

KUVA 2: Valmentajan polun visio.
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Valmentajan polulle kehitetään myös mahdollisuuksia muillekin kuin lajivalmentajille. E-urheilun 
kasvavalle tarpeelle elämänhallinta ja psyykkisen valmennuksen ammattilaisille vastataan 
rakentamalla koulutusta Life Coach:eille. Halutaan myös tarjota psyykkiseen valmennukseen 
erikoistunut kurssi, josta voi saada työkaluja psyykkisen valmennuksen lisäämiseen arkeen. 
Lisäksi kehitetään yhdessä urheiluopistojen kanssa valmentajan ammattitutkintoa ja suunnitellaan 
kansainvälistä valmentajakoulutusta yhdessä korkeakoulujen kanssa. Valmentajan polun visio 
voidaan myös esittää tasoina (kuva 3).

1

2

3

4

Taso 1 - Valmentajapolun alku - Elektronisen urheilun valmentajien starttikurssi ja 1-tason
valmentajakoulutus. Annetaan työkalut toimia Elektronisen urheilun parissa. Oppiminen alkaa.

Taso 3 - VAT. Valmentajan ammattitutkinto urheiluopistolla. Kesto yksi vuosi.
Opetusministeriön hyväksymä oppikokonaisuus.

Taso 4 - Kansainvälinen koulutus. Suomessa järjestetään kansainvälistä elektronisen
urheilun koulutusta.

Taso 5 - Yliopistokoulutus. Jyväskylän Yliopiston Valmennus- ja testausopilta valmistuu
elektronisen urheilun asiantuntijoita, jotka tuottavat uutta tietoa lajin pariin.

Taso 2 - Ohjaajakoulutus ja valmentajan valitsema lajivalmentajakoulutus.

KUVA 3: Valmentajan polun tasojärjestelmän visio
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KONKREETTISET TOIMENPITEET SEURAAVAKSI

Vuonna 2020 järjestetään ainakin valmentajien starttikurssi, e-uheilun ohjaajakoulutus ja  
CS-lajivalmentajakoulutus. 

Seuraavaksi aloitetaan rakentamaan valmentajakoulutusten ensimmäistä tasoa yhdessä 
yhteistyötahojen kanssa. Sisällöt suunnitellaan niin, että on sopivassa määrin lajin opettelua, 
käytännön harjoittelua, yleistä valmentajuuteen liittyviä asioita ja valmennuksen pedagogiikka. 

CS- ja MOBA-koulutusten lisäksi rakennetaan Overwatch ja kenties jonkun muun pelin koulutus,  
jos kysyntää on.  

Seuraavaksi ollaan yhteydessä kansainvälisiin kontakteihin ja rakennetaan kansainvälinen koulutus. 
Koulutuksen pääosassa voisi olla toimivien käytänteiden jakaminen kokeneiden valmentajien 
kesken, katsaukset valmennukselliseen tutkimustietoon asiantuntijaluennoitsijoiden toimesta ja 
kansainvälinen verkostoituminen. 

Lisäksi rakennetaan Life Coach- ja psyykkisen valmennuksen koulutusten sisällöt yhdessä 
yhteistyötahojen kanssa. Pidemmällä aikajänteellä tavoitteena on myös valmentajan 
ammattitutkinnon rakentaminen kokonaan e-urheiluvalmentajille.

Tulevaisuudessa on tärkeä kehittää myös ruohonjuuritason kouluttamista. Seurojen 
sisäisen koulutusten tukeminen ja rakentaminen tulee olla myös prioriteettina. Jatketaan 
valmentajakoulutusten tarjoamista tilausperiaatteena suoraan seuroille ja eri organisaatioille.  
Tällä tuetaan seurojen paikallista kehittymistä ja madalletaan kynnystä lähteä kouluttautumaan. 


