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Toivakan kunnassa on avoinna  

PERUSTURVAJOHTAJAN VIRKA  

Persoonallinen, sosiaalinen, luonnon ystävä. Tulevaisuuteen suuntaava ja elä-

mänmyönteinen. Sellainen on Toivakka. Siksi Toivakka tuntuu hyvältä. 

 

Haemme perusturvajohtajaa toistaiseksi voimassaolevaan virkasuhtee-

seen. Viran hakuaika on 21.1.2020-11.2.2020. 

 

Etsimme Toivakan perusturvaan ihmisläheistä johtajaa ja uudistavaa edelläkävi-

jää rakentamaan Toivakan kunnan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluita.  

 

Perusturvan vastuulle kuuluvat kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut. Perusturvan 

tehtävänä on järjestää toiminta-alueen lakisääteiset ja kuntien päättämät sosiaali- 

ja terveyspalvelut sekä näihin palveluihin liittyvät tuki- ja kehittämispalvelut sekä 

palvelujen valvonta ja ohjaus.   

 

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista 817/2015 §:n 3 ja §:n 10 mukainen pätevyys. Arvostamme 

lisäksi taloudellista ja toiminnallista osaamista, kehittämismyönteisyyttä, muutoksiin 

sopeutumista, kokemusta esimiestehtävistä sekä valmiutta monialaiseen yhteistyö-

hön. Hakijalta toivomme kykyä luovaan ja strategiseen ajatteluun sekä työhyvin-

voinnin kehittämiseen. Kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi.  

 

Perusturvajohtaja vastaa oman toimialansa toiminnasta, johtamisesta ja kehittämi-

sestä. Perusturvajohtaja on toimialansa esimies ja päättää toimialaa koskevista so-

pimuksista, toimien myös kunnan edustajana neuvotteluissa. Perusturvajohtaja toi-

mii lisäksi johtavana sosiaalityöntekijänä ja lastenvalvojana.  

 

Perusturvajohtaja toimii kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan alaisuudessa. Perus-

turvan toimialalla on toimintaa ohjaava lautakunta, jonka esittelijänä 
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perusturvajohtaja toimii. Perusturvajohtaja vastaa lautakunnan asioiden valmiste-

lusta, täytäntöönpanosta ja raportoinnista, kuuluen myös Toivakan kunnan johto-

ryhmään. 

 
Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan 

KVTES:n mukaisesti.  

Virka täytetään 1.3.2020 tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuu-

kauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä nähtä-

väksi hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukai-

nen rikosrekisteriote. Virassa edellytetään huumausainetestiä koskevan todistuk-

sen esittämistä. Huumausainetesti tehdään työhöntulotarkastuksen yhteydessä 

Toivakan kunnan työterveyshuollossa. 

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen  

kirjaamo@toivakka.fi.  Hakemuksia ei palauteta. 

 

Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset ja työtodistukset tulee esittää 

mahdollisen haastattelun yhteydessä. 

 

Toivakan kunta on savuton työpaikka. 

 

Lisätietoja tehtävästä antaa vs. kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen, 

 p. 050 307 6114. 

 

 

Toivakka 20.1.2020 

 

Kunnanhallitus 
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