
Tule Enontekiön tunturikuntaan monipuolisiin työllisyyden kehittämistehtäviin! 
 
Enontekiö on pirteä ja mahdollisuuksia täynnä oleva vajaan kahden tuhannen 
asukkaan ja pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi laajin kunta Suomen käsivarressa. 
Kunta on tunnettu tuntureistaan ja luontomatkailusta ja tarjoaa rauhallisen ja kauniin 
asuinympäristön sekä erinomaiset harrastusmahdollisuudet. 
 
Enontekiön vahvuuksia ovat luonto, kulttuuri sekä eksotiikkaa tuova 
maantieteellinen sijainti pohjoisessa. Kunnassa yhteisöllisyys ja yhteistyö 
mahdollistavat laadukkaiden hyvinvointipalvelujen tuottamisen ja mahdollisuuden 
kehittää ja kehittyä omassa työssä. 
 
Hakuaikaa on jatkettu. Aikaisemmat hakemukset otetaan haussa huomioon. 
 
Projektipäällikkö, työ- ja yksilövalmentaja 
 
Hyvinvoiva kuntalainen – työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä -hankkeen 
tavoitteena on lisätä työttömien työllistymistä, edistää työttömien tarpeen mukaista 
kouluttautumista, edistää piilotyöpaikkojen löytymistä ja kehittää kuntaan 
työllistämisen tuen toimintamalli. 
 
Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen kokenutta hanketekijää, jolla on laajaa 
näkemystä työllistämisen kokonaisuudesta, vahva verkostomainen työote sekä 
aktiivinen kehittämisote.  

 
Kelpoisuusehdot 
Soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus 
työllisyysasioiden hoidosta, esimerkiksi yksilö- ja ryhmätoiminnan ohjauksesta tai 
työ- ja toimintakyvyn arvioinnista. Lisäksi edellytetään hanketyökokemusta ja 
kokemusta projektipäällikön tehtävistä. 
 
Työtehtävät 
Hankejohtamisen tehtävät 
 
Vastaa kokonaisuudessaan hankkeen toteutuksesta, raportoinnista ja viestinnästä. 
Lisäksi tehtävään kuuluu vastuu hankkeessa kehitettävistä toimintamalleista ja 
toimintatavoista sekä toimia kontaktihenkilönä yksityisiin työnantajiin. 
 
Hankkeen sisältöön kuuluvat tehtävät 
 
Vastaa 
- hankkeessa laadittavan oppaan koostamisesta 
- työpajatoiminnan kehittämisestä 
- avustusten hakemisesta ja seurannasta 
- yhteydenpidosta julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin työntarjoajiin 
- tehtävään kuuluu osallistuminen työ- ja yksilövalmennukseen 

 
Eduksi katsotaan 



- työkykykoordinaattorin koulutus ammatillisena täydennyskoulutuksena  
- suomalaisen työllisyydenhoidon tieto- ja hallintorakenteiden tuntemus  
- työ- ja yksilövalmennuksen erikoisammattitutkinto 
- saamenkielen taito 
 
Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä verkostoitumistaitoja ja 
itsenäistä työotetta ja todella hyvää yhteistyötä poikkihallinnollisesti. 

 
Työtä ei voi tehdä täysin etänä ja hakijalta vaaditaan B-luokan ajokortti. 
 
Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaisesti.  
 
Noudatamme tehtävän täytössä 6 kk:n koeaikaa.  

 
Enontekiön kunta on savuton työpaikka. 
 
Työn aloitusajankohta 1.11.2021 tai sopimuksen mukaan. Työsuhteen kesto on kaksi 
vuotta. 
 
Hakemukset, joihin on liitetty ansioluettelo tulee toimittaa sunnuntaina 10.10.2021 
mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo(at)enontekio.fi.  

Lisätietoja: kehitysjohtaja, Erpo Kiviniemi, puh. 0400 132 798, 
erpo.kiviniemi(at)enontekio.fi ja johtava sosiaalityöntekijä, Kerttu Vesterinen, puh. 
040 532 6594, kerttu.vesterinen(at)enontekio.fi 
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