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Hyvinvointivalmentaja 
 
Tehtävässä vaadittava koulutus ja kokemus:  

Koulutus: Soveltuva korkeakoulututkinto  
Kokemus: Kokemusta vähintään 5 vuotta ryhmätoiminnan suunnittelusta, 
ohjauksesta sekä toteutuksesta nuorten ja/tai vanhusten parissa.  

 
Tehtävän tarkoitus Hyvinvoinnin ja liikunnan edistämisen kunnassa.  
 
Toimialan tehtävät Vastuu hyvinvoinnin ja liikunnan edistämisen koordinoinnista.  

Kehittää paikallista ja alueellista hyvinvoinnin yhteistyötä tukemalla 
yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta tapahtumien muodossa.  

Tehtävässä korostuu poikkihallinnollinen ja monialainen yhteistyö sekä 
erilaisten tapahtumien suunnittelu ja toteutus. 

 
Tehtävänkuva 
KENTTÄTYÖ 
TOIMII (60%) 

- toiminnanohjaajana ryhmämuotoisissa asiakastapahtumissa ja hankkeissa; 
suunnittelu ja toteutus 

- suunnittelee ja toteuttaa tilaisuuksia koko kunnan alueella, jotka edistävät 
kuntalaisten hyvinvointia liikunnallisten ja sosiaalisten tapahtumin 
yhteydessä 

- yhdyshenkilönä kunnan ja järjestöjen sekä yhdistysten välillä 
- kunnan edustajana HY-hankkeissa ja palveluverkostoissa sekä kunnan 

strategian valmisteluprosessissa asiantuntijana 
 
HALLINTO 
VASTAA (20%)  

- kunnassa tehtävästä poikkihallinnollisen hyvinvoinnin koordinoinnista 
- sähköisen hyvinvointikertomuksen laadinnan koordinoinnista 
- yhdistysten ja järjestöjen yhteydenpidosta, yhteyshenkilö 
- yhdyshenkilönä HY:n valmisteluun liittyvistä kysymyksistä 
- hyvinvointityön aktiivisesta viestinnästä 
- osoitettujen taloudellisten resurssien suunnittelusta, seurannasta ja 

raportoinnista  
 
VALMISTELEE (15%) 

- kunnan hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 
- hankehakemuksia  
- toimielimille hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät asiat 

 
SEURAA ja ANALYSOI  (5%) 

- toimintaympäristön muutoksia kuntalaisten hyvinvoinnin ja liikunnan 
kannalta  
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- Hyvinvoinnin ja liikunnan kansallisia linjauksia ja ohjelmia sekä tukee niiden 
toimeenpanoa kunnassa. 

 
 
Tiedot ja taidot: 

- omattava käsitys hyvinvoinnin edellyttämästä lainsäädännöstä ja 
ohjeistuksesta  

- tietoisuus hyvinvointipolitiikasta sekä yhteiskunnassa ja ympäristössä 
tapahtuvista muutoksista 

- toimeen tarttuva, innostuva ja innostava 
- työskentelyssä korostuvat itseohjautuvuus, luovuus, 

muuntautumiskykyisyys, suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus sekä eettisyys 
- kyettävä itsenäiseen työhön ja harkintaan 
- vahvat vuorovaikutustaidot 
- joustavuus 
- tunnettava kunnan palvelutuotanto  

 

Vaikutukset 

- kuntalaisten kokemus hyvinvoinnista, osallisuudesta, 
toimintamahdollisuuksista ja kuntakuvasta 

- kuntastrategian sekä talouden ja tavoitteiden toteutuminen 

- tehty työ vaikuttaa laajaan kokonaisuuteen, lapset, nuoret, aikuiset, keski-
ikäiset ja vanhukset  

Vastuu 

- toimialan talousarvion noudattaminen ja tavoitteiden saavuttaminen 
- HY:n ja liikunnan merkityksen korostaminen  

 

Vuorovaikutustaidot 

- oltava tilannetajua ja taitoa kohdata ihmisiä 
- vastuullisuus vuorovaikutuksessa; selkeys, kuunteleminen 
- yhdenvertaisesti toimiminen 
 

 

 


