Opiskeletko sairaanhoitajaksi,
terveydenhoitajaksi, kätilöksi tai
sosionomiksi?

Tule meille töihin!

Miksi meille töihin?
o Sinulla on mahdollisuus työskennellä oman
toiveesi mukaisesti joko kokoaikaisesti tai
osa-aikaisesti
o Koulutusmahdollisuudet ovat hyvät, ja
työnantaja tukee sekä sisäistä että ulkoista
koulutusta
o Takaamme työhön perehdyttämisen
o Teemme jatkuvaa kehittämistyötä

Miksi meille töihin?
o Henkilöstön viihtyvyys on hyvä, samoin yksikköjen sisäinen ja
niiden välinen yhteistyö
• Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstön hyvinvointitutkimus 2017
(975 vastaajaa): 83,0 % voi ajatella jatkavansa samassa
työpaikassa eläkeikään saakka

o Voimme tarjota työkiertoa tai poolityötä, jotta voit tutustua
eri paikkoihin
o Meillä on hyvää TYHY-toimintaa, jonka avulla pyritään
parantamaan työntekijöiden työelämän laatua
• Esim. etusetelit eri liikuntalajeja varten ja TYHY-virkistyspäivät

o Henkilöyhdistyksemme järjestää säännöllisesti ohjelmaa ja
matkoja

Missä kunnassa haluat työskennellä?

Pietarsaari

Luoto

Uusikaarlepyy

Pedersören
kunta

Mistä alasta olet kiinnostunut?
Vuodeosastot

Mielenterveys- ja riippuvuushoito

Päivystys ja tk-vastaanotot

Kotihoito ja kotona asumisen tuki

Lapset, nuoret ja perheet

Ikäihmisten asuminen

Poliklinikat ja kotisairaala

Sosiaalihuolto

Vuodeosastot –
aikuiset ja
ikäihmiset
Sairaanhoitajat,
terveydenhoitajat

o Osasto 2 – vaativa kuntoutus
•

•

Potilaille, joiden toimintakyky on heikentynyt ja joilla on vaativan
kuntoutuksen tarve sairauden tai trauman, kuten aivovamman
vuoksi
Myös geriatrista kuntoutusta ikäihmisille

o Osasto 6 - yleislääketiede
•

•

Potilaat tulevat päivystyksen kautta tai muusta sairaalasta
jatkoselvittelyä ja –hoitoa varten
Osaston erityissuuntauksena on palliatiivinen hoito

o Osasto 7 – yleislääketiede, sisätaudit ja keuhkosairaudet
•
•

Potilaat tulevat päivystyksen kautta, muusta sairaalasta tai
poliklinikoilta jatkoselvittelyä ja –hoitoa varten
Osaston erityissuuntauksena on sydän- ja keuhkopotilaiden hoito

Vuodeosastot –
aikuiset ja
ikäihmiset
Sairaanhoitajat,
terveydenhoitajat

o Osasto 8 - yleislääketiede
•
•

Osastolle otetaan potilaita säännöllisille, kuntouttaville
vuorohoitojaksoille
Osa potilaista odottaa toista hoitopaikkaa, muutamia paikkoja
sairaalajakson jälkeistä jatkohoitoa varten

o Uudenkaarlepyyn hoito-osasto
•

Potilaille, jotka tarvitsevat jatkohoitopaikan sairaalajakson
jälkeen, lyhytaikaista osastohoitoa tai vuorohoitoa tai jotka
odottavat jatkopaikkaa asumisyksikköön

Päivä- ja kotisairaala
Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat

• Päivä- ja kotisairaalassa hoidetaan potilaita, jotka
tarvitsevat lääkehoitoa erilaisiin pitkä- tai lyhytaikaisiin
sairauksiin
• Kotisairaalassa potilasta voidaan hoitaa osastolta
uloskirjaamisen jälkeen kotona tai asumisyksikössä
• Päiväsairaalaan tulee potilaita mm. lääkehoitoja,
solunsalpaajahoitoja, pleurapunktioita ja erilaisia
infuusioita varten

Päivystys- ja tk-vastaanotot
Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat

Päivystys, Pietarsaari
• Päivystykseen otetaan yhteys
henkeä uhkaavissa ja kiireellisissä
tilanteissa

Tk-vastaanotot
• Vastaanottoon kuuluvat mm. lääkärinvastaanotto,
sairaanhoidon vastaanotto, elintapaneuvonta ja
diabetesvastaanotto

• Päivystys toimii ilman ajanvarausta • Muita perustehtäviä ovat esim. puhelinneuvonta ja
vuorokauden ympäri
lääkärin avustaminen
• Päivystyksessä hoidetaan potilaita, • Malmin tk-vastaanotto on tarkoitettu Pietarsaaressa,
joilla on akuutteja sairauksia ja
Luodossa ja Pedersören kunnassa asuville
infektioita, vatsakipua, ahdistusta,
• Uudenkaarlepyyn tk-vastaanotto on tarkoitettu
vanhuksia joiden yleistila on
Uudessakaarlepyyssä, Jepualla ja Munsalassa asuville
heikentynyt sekä pienehköissä
onnettomuuksissa olleita potilaita • Luodossa on hyvinvointiasema ja Pedersören
kunnassa kaksi tk-vastaanottoa

Lapset, nuoret ja perheet
Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat

Lasten ja nuorten osasto
o Hoitaa lapsia, joilla esim. infektio,
pitkäaikaissairaus, syöpä tai erityisdiagnoosi
o Vastasyntyneiden valohoito ja
antibioottihoito
o Vuoro- ja yöhoito, unikoulu ym.

o Osa hoidosta annetaan lasten ja nuorten
kotisairaalan kautta
• Esim. suonensisäinen antibioottihoito tai
seuranta lastenlääkärin määräyksen mukaisesti

Lasten-, äitiys- ja ehkäisyneuvola
Terveydenhoitajat, kätilöt

Lastenneuvola
• 0-6-vuotiaden lasten kasvun ja kehityksen seuranta
• Tukee koko perhettä lapsen kehityksen ja kasvun
turvaamiseksi

Äitiysneuvola
• Raskauden, lapsen syntymän ja vauvan hoidon
seuranta sekä perhesuhteiden tukeminen
Ehkäisyneuvola
• Tukee ja neuvoo esim. terveyteen, suhteisiin,
seksuaalisuuteen, sukupuolitauteihin,
ehkäisyvälineisiin ja aborttiin liittyvissä asioissa

Vastaanotot:
Pietarsaari
Luoto
Uusikaarlepyy
Pedersöre

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
Terveydenhoitajat

• Tarkoitettu peruskoulun oppilaille ja toisen tai
kolmannen asteen koulutuksessa opiskeleville

• Tekee ehkäisevää työtä terveyden edistämiseksi sekä
sairauksien ja päihde- ja riippuvuusongelmien
ehkäisemiseksi
• Tekee esim. terveystarkastuksia ja yksinkertaisia
sairaanhoitotoimenpiteitä, antaa rokotuksia sekä neuvoja
esim. ehkäisyvälineistä
• Voi pitää oppitunteja, järjestää ryhmätoimintaa ja
osallistua vanhempainiltoihin
• Yhteistyötä opettajien, koulupsykologin,
koulukuraattorin ja koulun muun henkilöstön kanssa

Pietarsaari
Luoto
Uusikaarlepyy
Pedersöre

Poliklinikat

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat

• Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat voivat tehdä myös
päivätyötä poliklinikalla, toimenpideyksikössä tai
erikoissairaanhoidon vastaanotolla
• Yleensä tarvitaan alan lisäkoulutusta

• Lisäksi on hyvä olla jonkin verran työkokemusta
• Poliklinikkojamme ja erikoissairaanhoidon
vastaanottojamme ovat esim. diabetesvastaanotto,
tähystysyksikkö, keuhko- ja astmayksikkö, fysiatrian
poliklinikka, sisätautien poliklinikka ja dialyysi,
kirurgian poliklinikka, naistentautien ja
äitiyspoliklinikka (kätilöt) sekä reumapoliklinikka

Mielenterveys- ja riippuvuushoito
Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, sosionomit

• Mielenterveys- ja riippuvuushoidossa työskentely
vaatii psykiatrisen hoidon erityisosaamista
• Mielenterveyshuoltoa ja eri tukimuotoja tarjotaan,
kun psyykkinen vointi ja toimintakyky ovat
heikentyneet eivätkä arjen rutiinit suju, tai kun
henkilö on joutunut kriisitilanteeseen
• Riippuvuushoitoa ja päihdehuoltoa tarjotaan, kun
henkilöä huolestuttaa oma tai läheisen
päihteidenkäyttö tai jokin muu riippuvuuden muoto

Kotona asumisen tuki
Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, sosionomit

o Palveluohjaus Helmi
• Haluaa mahdollistaa ikääntyneen asumisen omassa kodissa
• Tarjoaa tietoa ja opastusta ikääntyneille tarkoitetuista palveluista,
esim. ruokapalvelusta, kotipalvelusta ja turvapuhelimesta
• Kartoituksen avulla laaditaan yhdessä hoito- ja palvelusuunnitelma
o Muistineuvonta
• Muistineuvontaan voi ottaa yhteyden, jos on huolestunut oman
muistinsa tai omaisen muistin heikentymisestä
• Yhdessä henkilöstön kanssa tehdään kartoitus ja muistitestejä sekä
varataan aika geriatrin vastaanotolle
o Tällä alalla työskentely vaatii lisäkoulutusta ja työkokemusta

Kotihoito/kotisairaanhoito
Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, sosionomit

• Tukee asiakasta ja hänen mahdollisuuksiaan asua
kotona ja selviytyä arjesta sairauksistaan ja
toimintakykynsä heikentymisestä huolimatta
• Auttaa vahvistamaan omia voimavaroja ja
omatoimisuutta kotona
• Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja huolehtii mm.
verikokeista, pistoksista, haavanhoidosta,
lääkityksestä ja sen seurannasta sekä saattohoidosta
yhdessä syöpähoitajan kanssa

Ikäihmisten
asuminen
Sairaanhoitajat,
terveydenhoitajat

o Vuorohoito
• Kun avohoidon palvelut ovat
riittämättömiä tai
omaishoitaja tarvitsee lepoa
• Lilla Fridolf, Pännäinen
• Frans, Pietarsaari

o Tehostettu palveluasuminen
• Paljon apua, hoitoa ja
valvontaa tarvitseville
•
•
•
•
•
•

Koivurinne, Pietarsaari
Esselunden, Ähtävä
Hakalehto, Uusikaarlepyy
Sandlunden, Luoto
Selma, Pännäinen
Purmohemmet, Purmo

o Psykogeriatrinen hoito
• Asiakkaille, joilla on psykiatrinen
diagnoosi ja jotka tarvitsevat
psyykkistä tukea
• Ida & Emil, Pietarsaari

o Dementia-asuminen
• Henkilöille, joilla on
muistisairaus ja jotka tarvitsevat
ympärivuorokautista hoitoa
• Alina, Pännäinen
• Roslunden, Luoto
• Aurinkorinne, Pietarsaari

o Pitkäaikaishoito
• Jatkuvaa hoitoa tarvitseville
• Frida, Pietarsaari (Pännäinen)

Perhepalvelukeskus
Sosionomit

Perhetyö
• Painopisteenä lapsiperheiden
varhainen tuki
• Perheen kokonaistilanteen
selvittäminen, vanhempien
voimavarojen ja
palvelutarpeen arviointi
• Tarjoaa tukea
vanhemmuuteen,
arkirutiineihin ja
lastenkasvatukseen
perheiden kodissa

Lastensuojelu
• Tukee perheitä siten, että
lapset voivat kasvaa ja kehittyä
turvallisessa ympäristössä, joka
edistää heidän kehittymistään
ja vastaa heidän tarpeitaan
• Tekee yhteistyötä eri
viranomaisten kanssa
tukeakseen lapsen kasvua
• Toiminta käsittää esim.
sijoitukset, jälkihuollon,
perhehoidon, huostaanotot ja
avohuollon

Sosiaalihuolto
Sosionomit

Aikuissosiaalityö
• Auttaa asiakkaita elämän
vaikeuksissa
• Auttaa työllistymisessä,
toimeentulossa ja
äkillisissä kriisitilanteissa
• Antaa neuvoja
sosiaalipalveluista ja
-etuuksista, hoidosta ja
kuntoutuksesta
• Tavoitteena on ylläpitää ja
edistää yksilöiden ja
perheiden turvallisuutta ja
itsenäistä suoriutumista

Vammaishuolto
• Neuvoja ja ohjausta eri
elämäntilanteissa vammaisille lapsille
ja aikuisille sekä heidän omaisilleen
• Stella tuettu asuminen, Pietarsaari
• Kaksikielinen asumisyksikkö, jossa
omat asunnot
• Henkilöille, joilla on jokin vamma,
kehitysvamma tai alentunut
fyysinen toimintakyky

Kiitos!

