
Enontekiön kunta   Tehtävänkuvaus  1(3) 
 
     

 

 
 

Hyvinvointiohjaaja 
 
Tehtävässä vaadittava koulutus ja kokemus:  

Koulutus: Soveltuva korkeakoulututkinto (AMK) (fysioterapeutti, 
liikunnanohjaaja). 
 
Kokemus: Kokemusta vähintään 1 vuotta liikunnallisen 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 liikunnallisten tapahtumien yhteydessä.  

Tehtävässä korostuu poikkihallinnollinen ja monialainen yhteistyö sekä 
erilaisten liikunnallisten ja terveyttä edistävien tapahtumien suunnittelu ja 
toteutus kaikille ikäryhmille. 

 
Tehtävänkuva 
KENTTÄTYÖ 
TOIMII (60%) 

- toiminnanohjaajana liikunnallisissa ja terveyttä edistävissä 
ryhmämuotoisissa asiakastapahtumissa ja hankkeissa; suunnittelu ja 
toteutus 

- suunnittelee ja toteuttaa liikunnallisia ja terveyttä edistäviä tapahtumia 
koko kunnan alueella, jotka edistävät kuntalaisten hyvinvointia tapahtumien 
yhteydessä 

- osallistuu liikunnallisuutta ja terveyttä edistävien hankkeiden 
toteutukseen ja suunnitteluun 

HALLINTO 
VASTAA (20%)  

- kunnassa tehtävästä poikkihallinnollisen hyvinvoinnin koordinoinnista 
- kunnan edustajana HY-hankkeissa ja palveluverkostoissa sekä kunnan 

strategian valmisteluprosessissa asiantuntijana 
- 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 
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SEURAA ja ANALYSOI  (5%) 
- toimintaympäristön muutoksia kuntalaisten koko hyvinvoinnin, terveyden 

edistäminen ja liikunta, kannalta  
- hyvinvoinnin ja liikunnan kansallisia linjauksia ja ohjelmia sekä tukee niiden 

toimeenpanoa kunnassa. 
 
 
Tiedot ja taidot: 

- omattava käsitys hyvinvoinnin edellyttämästä lainsäädännöstä ja 
ohjeistuksesta  

- omattava käsitys ihmisen anatomiasta  
- 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 
 

 

 

 

 

 



Enontekiön kunta   Tehtävänkuvaus  3(3) 
 
     

 

LIIKUNNANOHJAAJA 

TUTKINTONIMIKE: LIIKUNNANOHJAAJA (AMK), LAAJUUS 210 OP; Koulutusohjelma: Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus 
 

Liikunnanohjaaja voi toimia julkishallinnossa, kansalaisjärjestöissä tai yksityissektorilla. Työ voi sisältää hallinnollisia 

tehtäviä, kuten suunnittelua, markkinointia, organisointia ja johtamista. Liikunnanohjaaja voi työskennellä 

monipuolisissa ohjaus-, koulutus- ja valmennustehtävissä ja toimia myös yrittäjänä. Työn tavoitteena on ihmisten 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, urheilun ja elämyksellisten kokemuksien edistäminen. 

Opinnot koostuvat liikunta-alan työelämätaidoista, pedagogiikasta, johtamisesta, palvelusta, myynnistä ja 

yrittäjyydestä ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta, jotka kytketään läheisesti oppimista edistäviin 

työelämäprojekteihin. Suuntautumisopinnoissa syvennytään kilpa- ja huippu-urheilun, kunto- ja terveysliikunnan tai 

liikuntapalveluiden toimintaympäristöjen mukaisen ammattitaidon kehittämiseen. Näissä toimintaympäristöissä 

osaamista voidaan syventää myös soveltavan liikunnan näkökulmasta. 

FYSIOTERAPEUTTI 

TUTKINTONIMIKE: FYSIOTERAPEUTTI (AMK), LAAJUUS 210 OP; Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan koulutus 

Fysioterapia ei rajoitu pelkästään fyysisiin tarpeisiin, vaan yhtä lailla tärkeitä ovat psyykkinen ja sosiaalinen 
jaksaminen. 

Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistuneena fysioterapeuttina osaat tunnistaa eri-ikäisten ja toimintakyvyltään 
erilaisten asiakkaiden tarpeet ja räätälöidä kokonaisuuden tilanteen vaatimalla tavalla ja asiakkaan toiveita 
kuunnellen. Vuorovaikutus asiakkaan ja sinun välilläsi on onnistumisen perusta, ja annamme hyvät eväät sen 
rakentamiseen. 

Fysioterapeuttina voit toimia fysioterapiapalvelujen tuottajana ja kehittäjänä. Työpaikan löydät joko yrittäjänä, 
ammatinharjoittajana tai toisen palveluksesta. Fysioterapeuttiopinnoissa opiskelet ihmisen anatomiaa, motorista 
kehittymistä ja oppimista. Iso osa opintojasi ovat toimintakyvyn harjoittamiseen ja tukemiseen liittyvät 
opintojaksot.  

Fysioterapia on asiantuntija-ammatti, jonka erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky.  

Fysioterapia tarjoaa palveluja yksilöille ja väestölle tilanteissa, joissa näiden liikkumis- ja toimintakyky ovat tai 
saattavat olla uhattuina ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriön tai ympäristötekijöiden 
johdosta. Fysioterapia edistää yksilön aktiivista osallistumista yhteiskunnassa kehittämällä, ylläpitämällä ja 
palauttamalla tämän terveyttä, liikkumiskykyä, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä koko eliniän ajan. 

Fysioterapiapalveluja tarjotaan kaikilla terveyden ja hyvinvoinnin alueilla, kuten terveyden edistämisessä, 
ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa huomioiden fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. 

 


