
 
Työnkuva 

 
Työnimike Fysioterapeutti (määräaikainen sijaisuus) 
Työn kesto Aloitus 1.12.2020. Määräaikainen sijaisuus päättyy 31.08.2021 
Sijainti Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiö (KIHU), 

Rautpohjankatu 6, 40700 Jyväskylä 
Palkka 2600–2900 €, riippuen koulutus- ja osaamistasosta sekä 

työkokemuksesta 
 
 

Taustatietoa 
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiö (KIHU) on suomalaisessa huippu-urheilussa toimiva 
kansainvälisesti arvostettu asiantuntijaorganisaatio. Toiminnan tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa paras 
ja viimeisin tieto, osaaminen ja tuki urheilijoille, valmentajille, lajeille ja muille toimijoille koko urheilijan 
polulla. Urheilijan polun eri vaiheiden laatu- ja menestystekijöihin pohjautuvalla asiantuntija- ja T&K-
toiminnalla mahdollistetaan lapsen ja nuoren kasvaminen ja kehittyminen menestyväksi huippu-
urheilijaksi. Tavoitteisiin päästään parhaiten tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja 
rakentamalla osaamis- ja asiantuntijaverkostoja urheilijan polun eri vaiheissa. 
 
Olemme dynaaminen organisaatio keskuspaikkana Jyväskylän Hippoksen alue, mutta vaikutusalueena 
koko Suomi. Työntekijöitä säätiöllä on tällä hetkellä noin 35 ja kokonaisbudjettimme on 2,5 M€/vuosi. 

 
  
 

Työn tarkoitus 
1. Toimit fysioterapeuttina Training Room -hankkeessa sekä Jyväskylän Urheiluakatemiassa. 
2. Työnkuvaasi kuuluvat päivittäistoiminta uinnin, telinevoimistelun ja team-gymin parissa, 

kehittämistyö sekä valtakunnallisen fysioterapiaverkoston parissa toimiminen. 
 
 

Työnjohto 
Lähimpänä esimiehenäsi toimii Valmentautumisen tuki -yksikön päällikkö. 

 
 

Työnjohdolliset vastuut 
Sinulla ei ole esimiesvastuuta 

 
 

Päätehtävät ja vastuut 
1. Toimit fysioterapeuttina Training Room -hankkeessa sekä Jyväskylän Urheiluakatemiassa 
2. Osallistut oman osaamisalueen verkostotoimintaan ja sen kehittämiseen 
3.  Koostat ja välität fysioterapiaan liittyvää tietoa eteenpäin palavereissa, seminaareissa, raporteissa 

ja julkaisuissa 
4.  Kehität fysioterapian osaamista ja ymmärrystä toimintaympäristön ja verkoston tarpeisiin 
5. Osallistut tutkimus-, kehittämis- ja palvelutoiminnan toteuttamiseen joustavasti myös muilla kuin 

fysioterapian alalla 
Autat joustavasti esimiehen, säätiön johtajan tai hallituksen osoittamissa muissa kohtuullisissa 
työtehtävissä. Sinun tulee noudattaa säätiön työpaikkaohjesääntöä. 

 

 
 
 



Henkilökuvaus 
 

Kriteeri Edellytetään Katsotaan 
eduksi 

Koulutus 
Fysioterapian tutkinto (AMK) ja Valviran laillistus X  
Maisterin tutkinto (soveltuva alue)  X 
SUFT:n urheilufysioterapeutin sertifiointi  X 
   
Kokemus/ymmärrys 
Selkeä ymmärrys fysioterapeutin työnkuvasta urheilun parissa X  
Kokemus fysioterapiaan liittyvän tutkimustyön suorittamisesta (esim. pro 
gradu -työ) 

 X 

Selkeä käsitys huippu-urheilun harjoittelun ja kilpailusuorituksen 
vaatimuksista 

X  

Laaja-alainen käytännön kokemus urheilufysioterapian parista  X 
Kokemus toimimisesta valmentajien ja urheilijoiden kanssa X  
   
Taidot 
Sujuva Englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito X  
MS Office ohjelmien (Word, Excel, PowerPoint) käyttötaidot X  
Oma-aloitteisuus, organisointikyky ja yhteistyökyky sekä työpaikan sisällä 
että keskeisten sidosryhmien kanssa 

X  

Selkeä suullinen ja kirjallinen ilmaisu X  
   
Muuta 
Sitoudut työskentelemään Suomen lakien ja säätiön säännösten puitteissa X  
Sitoudut työskentelemään korkeiden eettisten periaatteiden mukaisesti X  
Sitoudut oman työn arviointiin ja sen korkean tason ylläpitämiseen  X  
Olet kiinnostunut suomalaisesta urheilusta X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


