Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana
AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISIIN PALVELUIHIN PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN VAKITUINEN TOIMI
1.3.2022 alkaen tai sopimuksen mukaisesti.
Haemme psykiatrista sairaanhoitajaa Järvi-Pohjanmaan perhekeskuksen aikuisten palveluihin. Psykiatrisena
sairaanhoitajana olet osa aikuisten psykososiaalisten palveluiden tiimiä, johon kuuluu 1.2.2022 alkaen lisäksesi
palveluohjaaja, kaksi psykiatrisista sairaanhoitajaa, lähihoitaja ja päihdetyöntekijä. Aikuisten palveluihin kuuluu
myös aikuissosiaalityön tiimi. Yhteistyö perhekeskuksen sekä ikäpalveluiden muiden tiimien ja verkostojen välillä on
tiivistä.
Psykiatrisena sairaanhoitajana työhösi kuuluu itsenäinen ja tavoitteellinen potilasvastaanotto (mm. lievä tai
keskivaikea masennus, ahdistuneisuushäiriö, elämäntilannekriisi), eri yhteistyötahojen konsultaatiot sekä yhteistyö
eri toimijoiden kanssa. Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa tarjottava palvelu on suunnitelmallista ja
lyhytkestoista yksilö- ja ryhmähoitoa.
Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä, asiakaslähtöistä työotetta sekä
rohkeutta löytää ratkaisuja vaihtuvissa tilanteissa yhteistyössä tiimin jäsenten ja yhteistyötahojen kanssa.
Arvostamme lyhytterapeuttista työskentelyotetta. Työ vaatii sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, että valmiuksia
tiimi- ja parityöhön. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön.
Kelpoisuusehtona on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen
kelpoisuus tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukainen
tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Tehtävä
edellyttää monipuolista ja vahvaa mielenterveystyön osaamista ja työkokemusta. Katsomme eduksi
sairaanhoitajakoulutuksen suuntautumisvaihtoehtona psykiatrinen sairaanhoitaja tai mielenterveys- ja päihdetyön
suuntautumisvaihtoehdon.
Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen työtehtävän. Työssäsi saat työyhteisön ja johdon tuen sekä
perehdytyksen. Työvälineet ovat ajanmukaiset ja suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen. Työntekijällä on
mahdollisuus osallistua työnohjaukseen. Liikunta- ja kulttuurisetelit sekä edulliset lounassetelit ovat osa
henkilöstöetuja.
Toimi täytetään 1.3.2022 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Toimen sijoituspaikka
perhekeskus, Alajärvi. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Tehtävässä sovelletaan
kuuden kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta.
Tiedusteluihin vastaa: aikuis- ja vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Merja Mäkitalo
merja.makitalo(at)jarvi-pohjanmaa.fi, p. 044 2970 231 tai sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari
sirpa.tuomela-jaskari(at)jarvi-pohjanmaa.fi, p. 044 297 0254.
Hakemukset toimitettava 7.2.2022 klo 9.00 mennessä sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja
työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin ja Lappajärven kunnista
(väestöpohja noin 15 500). Aikuisten palvelut ovat osa perhekeskusta, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on
tukea asiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa.
Alajärvi 14.1.2022 perusturvalautakunta
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