
  

 

 
     

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

Hanketyöntekijää 
  
PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa –  sosiaali- ja terveysministeriön ESR-
hankkeeseen ajalle  15.3.2017–31.12.2018.   
  
PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa –hankkeen tavoitteena on vankistaa 
sosiaalityön asemaa sote-uudistuksessa ja 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.  
 
Hanketyöntekijä 
- toimii hanketyöntekijänä Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella  
- vastaa SONet BOTNIAn aluepilottien toteutuksesta: sosiaalityön asiakastyön toimintamallien kehittäminen 
yhteistyössä alueen sosiaalihuollon viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa hankesuunnitelman 
mukaisesti 
- koordinoi osa-hankkeiden kehittämistyötä alueella 
- osallistuu osahankkeen sisällön tuottamiseen (esim. prosessikuvaukset ja –mallinnukset tai selvitykset) 
- osallistuu osahankkeen työpajojen ja tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen 
- vastaa hankkeen alueellisesta tiedottamisesta ja yhteistyöstä hankekumppaneiden sekä muiden 
yhteistyötahojen kanssa yhteistyössä hanketta johtavan ja koordinoivan SONet BOTNIAn kanssa 
- hanketyöntekijä osallistuu hankkeen raportointiin ja arviointiin omien tehtäviensä osalta 
- Vaasaan sijoittuva hanketyöntekijä toimii myös Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa Seinäjoella toimivan 
osa-aikaisen hanketyöntekijän työparina  
   
Tehtävään valittavalta edellytetään sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) mukaista 
sosiaalityöntekijän koulutusta ja hankkeen mukaisen palvelukokonaisuuden tuntemusta tai   
soveltuvaa yhteiskuntatieteellistä ylempää korkeakoulututkintoa ja vahvaa sosiaalityön käytännön 
kokemusta ja osaamista. Hakijalle katsotaan eduksi monipuolinen sosiaalialan toimijaverkostojen tuntemus. 
Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta.      
 
Hanketyöntekijän palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät AVAINTES:n mukaisesti. Eläke-edut 
määräytyvät KuEL:n perusteella. Ennen tehtävän vastaanottamista hakijan on esitettävä hyväksyttävä 
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lääkärintodistus. Tehtävässä aloitus 15.3.2017 tai  sopimuksen mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan 
neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävän alkusijoituspaikka on SONet BOTNIA, Vaasa.  
  
Hakemukset sähköisellä lomakkeella 03.03.2017 klo 15.00 mennessä osoitteessa: 
www.seamk.fi/tyopaikat  
   
Lisätietoja antavat: SONet BOTNIAn kehitysjohtaja Arto 
Rautajoki, arto.rautajoki@seamk.fi, 040 830 2399  tai 
hankejohtaja Jutta Paavola, jutta.paavola@seamk.fi, 040-
868 0888.  
 
Lisätietoa hankkeesta löytyy www.sonetbotnia.fi  
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