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AV O I N N A

VASTAAVA 
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
Kolari on Tunturi-Lapissa sijaitseva noin 3800 
asukkaan kunta, joka elää Ylläksen luontomat-
kailusta ja kasvaa luonnosta. Kolari tunnetaan 
tunturien, vapaana virtaavan Väylän ja lohen val-
takuntana.

Etsimme joukkoomme vastaavaa sosiaalityön-
tekijää täydentämään kehittämismyönteistä, 
ammattitaitoista ja työn haasteista nauttivaa 
työyhteisöämme. Tukenasi on oman työyhtei-
sön lisäksi hyvin toimiva Tunturi-Lapin sosiaali-
työntekijöiden välinen verkosto, joka kokoontuu 
säännöllisesti. Vastaava sosiaalityöntekijä toimii 
esimiehenä sosiaalityöntekijälle, sosiaaliohjaa-
jalle, perhetyöntekijöillemme ja yksilövalmen-
tajalle Työtehtävät painottuvat virkasuhteen al-
kaessa lastensuojeluun ja vammaispalveluihin. 
Tehtävänkuvaa voimme kuitenkin muokata osit-
tain osaamisesi ja kiinnostuksesi mukaan.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on ylempi kor-
keakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäk-
si on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 
vastaavat opinnot sosiaalityössä. Arvostamme 
laajaa näkemystä sosiaalityöstä, kokemusta esi-
miestehtävissä, henkilöstöjohtamisen taitoja, 
hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä ke-
hitysmyönteisyyttä. Viran hoitaminen edellyttää 
mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Viran täyttämisessä käytetään kuuden kuukau-
den koeaikaa. Valitun on esitettävä hyväksyttävä 
lääkärinlausunto terveydentilastaan 30 päivän 

kuluessa viran vastaanottamisesta sekä lasten 
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämi-
sestä annetun lain mukainen rekisteriote.

Palkkaus on KVTES mukainen, palkasta voi neu-
votella.

Hakemukset pyydämme jättämään 9.4.2021  
klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti 
kuntarekry.fi -sivuston kautta. Hakemuksen voi 
toimittaa myös paperisena osoitteeseen Kolarin 
kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Isopalontie 
2, 95900 Kolari.

Lisätietoja tehtävästä antaa
vt. perusturvajohtaja Johanna Kiili, 
p. 040 489 5350, johanna.kiili@kolari.fi

KOLARIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

KORONAROTUSTEN 
ETENEMINEN
Ajanvaraus ma–pe kello 8–15 
puh 040 845 1099

•  Viikolta 14 eteenpäin ((5.huhti-
kuuta alkaen) rokotetaan ensin 
74-vuotta täyttäneitä ja sitä mukaa 
kun saamme lisää rokotteita niin kaikki yli 
70-vuotiaat saavat rokotteen huhtikuun aika-
na.

•  Viikolla 15 (12. huhtikuuta alkaen) annetaan 
tämän hetken tiedon mukaan toinen an-
nos viikolla 3 ensimmäisen rokoteannoksen 
saaneille. Ajan voi varata ma–pe kello 8–15  
p. 040 845 1099. Yli 80-vuotiaille soitamme 
ajan. 

Lisätietoa antavat terveydenhoitajat: 
Pohjoinen alue:  Merja Vanha p. 040 769 1357
Kirkonkylä:  Tarja Kaplas p. 040 701 4907
Eteläinen alue:  Pirkko Kenttälehto 
 p. 040 093 2850

KOLARIN TERVEYSKESKUKSEN 
KIIREETTÖMÄN SAIRAAN
HOIDON JONOTIEDOTE 
1.12.2020:
•  Puhelinyhteys terveyskeskukseen: 
 Virka-aikana saman päivän aikana

•  Hoidon tarpeen määrittely: 
 Virka-aikana saman päivän aikana

•  Hammaslääkärin vastaanotto: Kiireelliset 
 hoidetaan päivystyksenä, muut 8 viikkoa

•  Lääkärin vastaanotto: 
 Virka-aikana saman päivän aikana

•  Laboratorio: 1 vrk

•  Röntgen: naapurikunnat Pello ja Muonio 
 palvelevat arkipäivisin

•  Sairaanhoitajan vastaanotto: 
 Virka-aikana saman päivän aikana

•  Terveydenhoitajan vastaanotto: 1– 3 vrk

KIRJASTO TIEDOTTAA
Kolarin kirjaston uudet palveluajat 
6.4– 4.6.2021
ma–to kello 11–18 ja pe kello 10–16

Omatoimiaika joka päivä kello 7–21


