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Sinä vesienhoidon asiantuntija, oletko hakemamme kunnostusverkosto-
koordinaattori? 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry (VHVSY) edistää vesiensuojelua ja virkistyskäyttöä 
toimialueellaan Riihimäeltä Helsinkiin ja Espoosta Sipoon rajalle. Tarkkailemme Vantaanjoen ja sen sivujokien 
veden laatua ja jokeen johdettavien jätevesien laatua yhteistarkkailuna, koordinoimme pohjavesiyhteistarkkai-
luja ja toteutamme monipuolisesti vesiensuojelua ja virkistyskäyttöä edistäviä hankkeita. 

 Haemme nyt joukkoomme  

KUNNOSTUSVERKOSTOKOORDINAATTORIA 
Kunnostusverkostokoordinaattorina vastaat Uudenmaan vesistökunnostusverkoston toiminnasta 
VHVSY:n toiminta-alueella. Työnkuvaan kuuluu verkoston kehittäminen, käytännön toimien suun-
nittelu yhteistyössä muiden verkostotoimijoiden kanssa sekä paikallisten toimijoiden neuvonta ja 
opastus niin kunnostussuunnitelmien laadinnassa kuin rahoituksen hakemisessa. Toimenkuvan me-
nestyksekkääseen hoitamiseen liittyy kiinteästi paikkatiedon käyttö niin suunnitelmien laadinnassa 
kuin edistymisen seurannassa. Koordinaattorin tehtävien lisäksi vastaat VHVSY:n paikkatieto-osaa-
misen ja -järjestelmän kehittämisestä yhdessä yhdistyksen muiden työntekijöiden kanssa. 

Hakijalta odotamme vesienhoidon vankkaa osaamista, kokemusta kunnostustoiminnasta, kykyä it-
senäiseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutus-, esiintymis- ja viestintätaitoja, paikkatieto-ohjelmien 
hyvää hallintaa (QGIS ja ArcGIS), kokemusta rahoitushakemusten laadinnasta ja valmiutta liikkua 
toiminta-alueella. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää, että hakijalla on ajokortti ja auto 
käytössään. 

Hakijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjal-
lista taitoa. Ruotsin kielen taito katsotaan hakijalle eduksi, samoin vesilainsäädännön tuntemus.  

Palkkaus määritetään henkilövalinnan yhteydessä. Tehtävä alkaa 16.8.2021 tai sopimuksen mukaan 
ja työsuhde on määräaikainen 17.6.2022 saakka. Kunnostusverkoston jatkorahoituksen järjestyessä 
on toimenkuvan vakinaistaminen vuonna 2022 mahdollista. Työsuhteessa noudatetaan 5 kk koeai-
kaa. Tällä hetkellä yhdistyksessä noudatettava työehtosopimus on AVAINTES. 

Kirjalliset hakemukset (liitteenä CV) palkkatoiveineen ja yhteystietoineen pyydetään lähettämään 
sähköpostitse anu.oksanen@vantaanjoki.fi 12.6.2021 mennessä. Viestikenttään ”Kunnostusverkos-
tokoordinaattori”. Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Anu Oksanen p. 050 372 6018. 

Lue lisää yhdistyksen toiminnasta www.vantaanjoki.fi 
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