Mitä jos lähtisit
elämänmakuiselle matkalle
aivan uudelle alalle?
Sote- ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualoilla on töitä tarjolla
runsaasti. Näillä aloilla on hyvä mahdollisuus päästä heti
kiinni töihin ja suorittaa samalla alan opintoja.

Tutustu
uratarinoihin
ja avoimiin
työpaikkoihin
seuraavilla
sivuilla!

Ensihoitaja
(AMK)

Sosio- Sairaanhoitaja
nomi
(AMK)
(AMK)

Erikoisammattitutkinnot
Lähihoitaja

Hoivaavustaja

Terveydenhoitaja (AMK)

YAMKtutkinnot

Yliopisto

Tradenomi
(AMK)

Jopa korkeakouluopintoja voi tehdä
työn ohessa.

Erikoisammattitutkinnon avulla
voit erikoistua tai edetä
esimerkiksi alasi johtotehtäviin.

Perus-, ammatti- ja
erikoisammattitutkinnot voit
suorittaa Edukossa tai Ekamissa
oppilaitoksessa tai oppisopimuksella. Opintojen suoritustapaa voi
myös vaihtaa opintojen aikana.
Opintoihin voit hakea heti!

Haluatko auttaa
ihmisiä? Sosiaali- ja
terveysalalla pääset
työskentelemään
ihmisten ja
hyvinvoinnin parissa.

Insinööri
(AMK)

Restonomi
(AMK)

Erikoisammattitutkinnot
Laitoshuoltaja
Kodinhuoltaja

Etsi polulta itsellesi sopiva piste!
Matkan voit aloittaa koulusta tai
työpaikalta: opintoja voit tehdä
myös töiden ohessa!

Puhtaus- ja
kiinteistöpalv
elualan perustai ammattitutkinto

Toimitilahuoltaja
Kiinteistönhoitaja

Haluatko pitää huolta
ympäristön siisteydestä tai
toimivuudesta? Puhtausja kiinteistöpalvelualoilla
pääset keskittymään tilojen
puhtaana- ja ylläpitoon.

Sote-alalla on auki useita paikkoja! Olisiko joku näistä sopiva itsellesi?
Attendo – Kouvola
•

•
•

Geronomeja (2 henkilöä)
Määräaikainen työsuhde 2023 loppuun asti ja toistaiseksi
voimassa oleva, molemmat tehtävät pääsääntöisesti
arkeen sijoittuvaa päivätyötä
lähihoitaja
toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, 3-vuorotyötä
sairaanhoitaja
toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, arkeen sijoittuvaa
päivätyötä

”Työsuhde-etuna mm. liikuntaa ja kulttuurin harrastamista
mahdollistava ePassi.”
Hae geronomiksi Kankaronmäelle tästä!
Lisätietoja tehtävästä: Hoivakodin johtaja Maarit Aalto p. 044
494 3870, maarit.aalto@attendo.fi
Hae geronomiksi Kankaroon tästä!
Hae lähihoitajaksi Kankaroon tästä!
Hae sairaanhoitajaksi Kankaroon tästä!
Lisätietoja tehtävistä: Hoivakodin johtaja Mari Pynnönen p.
044 494 4590, mari.pynnonen@attendo.fi

Attendo - Porvoo
•
•

lähihoitajia
toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, 3-vuorotyötä
sairaanhoitajia
toistaiseksi voimassa oleva, arkeen sijoittuvaa päivätyötä

Hae lähihoitajaksi Fredrikanhoviin tästä!
Hae sairaanhoitajaksi Fredrikanhoviin tästä!
Lisätietoja tehtävistä: Hoivakodin johtaja Kati Lehtomäki p.
044 494 2790, kati.lehtomaki@attendo.fi
Hae lähihoitajaksi Laamanniin tästä!
Hae sairaanhoitajaksi Laamanniin tästä!
Lisätietoja tehtävistä: Hoivakodin johtaja Petra Ranta p. 040
486 9179, petra.ranta@attendo.fi

Ravimäkipalvelut Oy - Hamina
•

sairaanhoitajia, lähihoitajia, sosionomeja
eri mittaisia sijaisuuksia. Myös harjoittelupaikkoja alan
opiskelijoille!

TukiTeko Oy – Hamina, Kotka

”TukiTeko Oy on ajan hengessä elävä sosiaali- ja hyvinvointipalveluja
tuottava yritys. Tuemme ja autamme ikääntyneitä ja vaikeavammaisia
ihmisiä heidän kodeisssaan Hamina-Kotka alueella. Toimintamme
peruskiviä ovat ihmisläheisyys, laaja-alaisuus, terveyden ja
toimintakyvyn edistäminen, luotettavuus, välittäminen, sujuvuus,
tehokkuus, taloudellisuus, sekä henkilöstön viihtyvyys ja hyvinvointi.
Kehitämme palveluvalikoimaamme ja toimintaamme jatkuvasti.
Meillä voi työskennellä kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti, räätälöimme
jokaisen työt yksilöllisen osaamisen ja elämäntilanteen mukaan.”
Lisätietoja ja haku sähköpostilla Maaritille (045 78312051,
maarit@tukiteko.fi) tai Soilelle (040 7000973, soile@tukiteko.fi). Voit
ottaa yhteyttä myös yhteydenottolomakkeella.

Valkealan Iltatähti - Valkeala

Lisätietoja tehtävistä ja hakemus: Palvelupäällikkö Sanna
Uski-Pekala sanna.uskipekala@ravimaki.fi tai p. 050 394 777
Avoimet harjoittelupaikat löytyvät joko Jobiilista tai Tiituksesta

lähihoitajaopiskelijoita (3 oppisopimuspaikkaa)
1.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan myöhemmin
Lähihoitajia
Työhön haetaan jatkuvasti lähihoitajia ja sairaanhoitajia

•
•

”Valkealan Iltatähti ry on vuonna 1971 perustettu yhdistys, jonka
tavoitteena on tuottaa laadukkaita vanhuspalveluita. Valkealan
Iltatähti tarjoaa tehostettua palveluasumista ja palveluasumista sekä
senioriasumista.
Henkilöstöetuina tällä hetkellä Kouvolan kaupungin
uimahalli/kuntosali 1x/viikko työnantajan kustantamana.
Iltatähden oma kuntosali on työntekijöiden käytössä
iltapäivisin, iltoina ja viikonloppuina. Henkilökunnan työterveyshuolto
sisältää lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi myös sairaanhoidon”
Lisätietoja ja hakemukset toiminnanjohtaja Arja Kaitainen,
arja.kaitainen@valkealaniltatahti.fi, puh. 0447035610 (ti-pe)

Kiinnostaisivatko puhtauspalvelualan
tehtävät? Tutustu näihin työpaikkoihin!
Kotkan kaupunki
•

” Ravimäkipalvelut Oy tuottaa asumispalveluja, tukipalveluja ja
osallisuutta tukevia palveluja sekä kehitysvammaisille että
vammaisille henkilöille, tukipalveluja vanhusasiakkaille,
veteraanipalveluja sekä ravintolapalveluja. Toiminnan
lähtökohtana on asiakaskeskeinen palvelutoiminta.
Vakituisissa toimissa ja pitkissä määräaikaisissa
sijaisuuksissa kattavat henkilöstöedut: laaja työterveyshuolto,
hoitoturvavakuutus sekä ePassi.”

lähihoitajia ja hoiva-avustajia
Työtä kesäksi 2022, mahdollisuus myös pitempiin työsuhteisiin.
Sopivan henkilön kohdalla oppisopimus voi olla mahdollinen. Myös
harjoittelijat ovat tervetulleita!

•

Sijaisuudet Puhtauspalveluissa
Eri pituisia sijaisuuksia laitoshuoltajan tehtävissä.
Asiakaskohteina ovat esimerkiksi virastot,
liikuntapaikat, koulut ja päiväkodit. Laitoshuoltajan
tehtäviin kuuluvat palvelukuvauksen mukaiset ylläpito- ja
perussiivoustyöt sekä ateriapalvelut.

Tutustu työnantajaan ja hae tästä. Lisätietoja tehtävistä antaa
puhtauspalvelupäällikkö Maiju Ala-jääski, P. 040 131 8949

Pyhtään kunta
•

Sijaisia siivouspalveluihin
siivouskohteina koulut ja päiväkodit. Ilmianna itsesi
sijaisrekisteriin!

Lisätietoja ja haku sijaisrekisteriin: Tiina Saarinen,
tiina.saarinen@pyhtaa.fi, p. 044 357 5501

Tämän ilmoituksen tuotti ETUKENO – nopea työllistyminen Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille -hanke

Harkitsetko hoito- tai puhtauspalvelualaa?
Tutustu alalla työskentelevien tarinoihin!
Antilla monta vuotta meni kesälomaa
odotellessa ennen hoitoalalle vaihtamista
Ensihoitajana työskentelevä Antti ei osannut vielä lapsena
haaveilla hoitoalan töistä. Ensimaistiaisia alaan hän sai
varusmiespalveluksessa toimiessaan lääkintämiehenä ja
hoitajaopinnoissa. Silloin opintojen eteneminen jäi
kuitenkin kesken, eikä hän kokenut olleensa vielä valmis
hoitamaan muita ihmisiä.
Seuraavat kymmenen vuotta menivät myyntityön
parissa. Kun alanvaihto myöhemmin tuli ajankohtaiseksi,
hän koki, että juuri hoitajan työ on ainoa oikea
vaihtoehto. Vaikka ensimmäisellä hakukerralla opintojen
ovet eivät auenneet, valmistui hän vain kolme vuotta myöhemmin perustason ensihoitajaksi. Siitä lähtien
Antti on työskennellyt hoitoalalla. Osaamistaan hän päivittää itsenäisesti sekä työnantajan tarjoamien
koulutusten kautta. Antti suoritti työn ohessa myös ensihoitajan AMK-tutkinnon. ”Seuraavaksi olisi tarkoitus
hakea simulaatio-ohjaajan kurssille”.
Nyt ensihoidossa ja ambulanssissa työskennellessään hän kokee olevansa ammatillisesti oikeassa paikassa.
Työ ja iloa työpäivään tuovat myös onnistumiset ja hyvä työyhteisö. Alaa vaihtoehtona pohtivia hän
rohkaisee: ”Ehdottomasti kannattaa kokeilla alaa. Kaikille löytyy paikka: työllistymisvaihtoehtoja on paljon ja
ihmisten auttaminen on merkityksellistä.”

Heli ei halunnut äitinsä tapaan hoitoalalle, mutta kuinkas kävikään!
Heli lähti ylioppilastutkinnon jälkeen miettimään, mitä haluaisi opiskella. Ei ainakaan hoitoalaa, jolla äiti
työskenteli. Lapsuudessa mielessä oli eläinlääkärin ammatti, mutta myös vaatetusala vaikutti kivalta.
Vaatetusalan kokeilemisen jälkeen Heli kuitenkin valmistui
sisätautikirurgiseksi sairaanhoitajaksi.
Työt alalla alkoivat pitkistä sijaisuuksista. Ensimmäisen vakituisen työn
jälkeen työpaikka on vaihtunut pari kertaa ja nyt Heli on edennyt
urallaan hoitokodin johtajaksi. Osaamistaan hän on päivittänyt työn
ohessa erilaisilla koulutuksilla kivunhoidosta lääkehoitoon. Johtamisen
erikoisammattitutkinnonkin sai suoritettua työn ohessa. Työ opettaa
joka päivä ja johtajana hän haluaa mahdollistaa myös henkilöstölle
jatkuvan oppimisen. Hän itse haluaisi seuraavaksi oppia mm.
taloushallintoon liittyviä asioita.
Helin päivään iloa tuovat ihanat asukkaat ja se, kun henkilöstön kanssa
pystytään tuomaan asukkaiden elämään iloa arjen pienillä teoilla.
Työhön saa voimaa juurikin asukkailta ja omalta työyhteisöltä:
työkaverin tukevat toinen toisiaan.
Alalle tulemista miettiville hänen sanomansa on: ”Kun tykkäät tehdä
ihmisten kanssa merkityksellistä työtä, on hoitotyö hyvä vaihtoehto”

Timolle työ tehtaalla oli aikanaan itsestäänselvyys,
mutta sen loputtua mielenterveystyö tuntui
kutsuvalta
Ura paperitehtaalla ei johtanutkaan Timolla odotetusti eläkkeeseen,
vaan 27 vuoden jälkeen tehdas suljettiin. Timolle oli nopeasti kuitenkin
selvää, että hoitoala on hänen juttunsa. Mielenterveystyö oli käynyt
mielessä jo kymmenen vuotta aiemmin, mutta silloin ei vielä tullut
hakeuduttua hoitoalalle.
Lähihoitajaopintojen aikana Timo pääsi kokemaan monipuolisesti työtä
erilaisissa työyksiköissä, mutta työ mielenterveyden parissa oli oma
valinta. Työn palkitsevuus, ihmisten aitous ja työkavereiden tuki
auttavat jaksamaan rankempinakin päivinä. Työssä jokaista ihmistä
arvostetaan ja työhön iloa tuo kokemus siitä, että pystyy auttamaan.
Asukkaat arvostavat sitä, että autetaan ja työssä tietää
onnistuneensa, kun asukkaat ilmaisevat oman luottamuksensa
hoitajaan.
Työyhteisö toimii hyvänä tukena, eikä työyhteisössä ketään jätetä yksin. Joka päivä oppii jotakin ja pitkään
työtä tehneiltä kollegoilta voi oppia tosi paljon. ”En ole päivääkään katunut alalle lähtemistä. Työ on
haastavaa ja erittäin mielenkiintoista. Työyhteisö ja työn mielekkyys ratkaisevat.”

Ilonalle siistijän työ oli vihoviimeinen ammatti – mutta lopulta juuri sopiva
Ilona ei olisi nuorempana voinut kuvitellakaan työskentelevänsä myöhemmin siivousalalla. Siistijän työ oli
vaihtoehtolistalla vihoviimeinen ammatti. ”Olen myöhemmin nähnyt, etten
tiennyt, mitä se edes on. Ihmiset ei taida tietää, miten vaihtelevaa ja kivaa
se on.”
Puhtauspalvelualalle Ilona ajautui ensin työn kautta. Työn ohessa hän opiskeli
samalla laitoshuoltajan opintoja itsenäisesti. Työ matkailualalla oli monipuolista,
mutta korona-aika toi eteen lomautukset. Uusi työ löytyikin nopeasti
paikallisesta sairaalasta ja nyt Ilona pääsi työskentelemään oppisopimuksella
laitoshuoltajan ammattitutkinnon valmiiksi.
Laitoshuoltajana työskenteleminen vaatii Ilonan mukaan laaja-alaista
osaamista. Päivät kuluvat nopeasti ja työ on innostavaa. Reserviläisenä voi
joutua monenlaisiin paikkoihin, mutta samalla pääsee tutustumaan uusiin
työyksiköihin ja ihmisiin. Ammatillinen kasvu jatkuu koko ajan. Ilona kokee,
että sairaalamaailmassa on vielä paljon oppimista ja uusia asioita tulee
vastaan päivittäin.
Sairaalassa iloa työhön tuo mahdollisuus ilahduttaa asiakkaita pienilläkin
eleillä, kuten hymyllä, tai kuulla heidän ajatuksiaan ja kertomuksiaan. Koneajo
I-mopilla potilashuoneessa on monelle ihan oma ohjelmanumeronsa. Se
herättää kiinnostusta ja ihailua, sekä monenlaisia kysymyksiä koneesta.
Alalle hakeutuvia hän kannustaa: ”Ei koskaan ole liian myöhäistä lähteä
uuteen. Rohkeasti ottamaan yhteyttä kiinnostavaan työnantajaan!”

