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Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, joka on hallinnollisesti organisoitunut 
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhteyteen, hakee  
  

Hankejohtajaa 
  
PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa –  sosiaali- ja terveysministeriön ESR-
hankkeeseen ajalle 17.10.2016–31.12.2018.   
  
PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa –hankkeen tavoitteena on varmistaa vahva 
asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. Tämä edellyttää tietoja 
asiakkaiden tarpeista ja uusia keinoja vastata niihin vahvan monitoimijaisen yhteistyön avulla. Hanke 
nivotaan sosiaali- ja terveysministeriön asettaman sparrausryhmän avulla sote-uudistuksen 
valtakunnalliseen kehittämiseen ja muuhun hanketoimintaan.   
 
Hanke toteutetaan usean osatoteuttajan yhteistyöhankkeena yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskusten  
valtakunnallisen verkoston kanssa. Osatoteuttajina toimivat osaamiskeskukset alueillaan kehittävät 
sosiaalityön uusia työmuotoja yhdessä kuntien ja asiakkaidensa kanssa.  
 
Hankejohtaja 
- johtaa hankkeen sisällöllistä kokonaisuutta  
- vastaa hankkeen hallinnosta ja taloudesta 
- johtaa hankkeen projektiryhmän toimintaa 
- raportoi SONet BOTNIAn kehitysjohtajalle 
- vastaa yhteistyön toimivuudesta hankkeen eri osatoteuttajien ja osapuolten kanssa 
- tekee yhteistyötä valtakunnallisessa ja alueellisessa kehittämistyössä 
- vastaa hankkeen seurantatietojen keräämisestä, arvioinnista yhteistyössä erityisasiantuntijan kanssa sekä 
hankkeen kokonaisraportoinnista 
- on päävastuullinen hankkeen tiedottamisessa 
- vastaa yhteydenpidosta ESR-ohjelmassa ja sen osaohjelmissa nimettyjen asiantuntijoiden kanssa 
yhteistyössä hanketta johtavan ja koordinoivan SONet BOTNIAn kanssa 
  
Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa sosiaalityön tai sosiaalialan ylempää korkeakoulututkintoa, 
monipuolista kokemusta kehittämistoiminnan ja –projektien johtamisesta ja talouden hallinnasta sekä 
hankkeen mukaisen palvelukokonaisuuden tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja viestintätaitoja. Hakijalta 
edellytetään lisäksi matkustusvalmiutta. Vahva ESR-hanketoiminnan osaaminen ja jatkotutkinnon 
suorittaminen katsotaan eduksi.     
 
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät AVAINTES:n mukaisesti. Eläke-edut määräytyvät KuEL:n 
perusteella. Ennen tehtävän vastaanottamista hakijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. 

https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat
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Tehtävässä aloitus 17.10.2016 tai sopimuksen mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden 
koeaikaa. Tehtävän alkusijoituspaikka on SONet BOTNIA, Mediwest, Koskenalantie 16, Seinäjoki.  
 
Tehtävä täytetään ehdollisena, kunnes sosiaali- ja terveysministeriön virallinen hankerahoituspäätös on 
saatu.  
  
Hakemukset sähköisellä lomakkeella 30.9.2016 klo 15.00 mennessä osoitteessa: 
www.seamk.fi/tyopaikat  
Hakuaikaa on jatkettu. Tehtävää aiemmin hakeneet huomioidaan tehtävää täytettäessä.  
  
Lisätietoja antaa: SONet BOTNIAn kehitysjohtaja Arto 
Rautajoki, arto.rautajoki@seamk.fi, 040 830 2399.  
 
Lisätietoa hankkeesta löytyy www.sonetbotnia.fi  
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