
 
 

 

 

 

 

 

Etsimme sosiaali- ja   terveyspalveluiden erilaisiin tehtäviin 
työntekijöitä lyhytaikaisiin sijaisuuksiin ja keikkatyöhön jatkuvalla 
haulla. 

  

Tarjolla on mielenkiintoisia ja vaihtelevia tehtäviä sairaanhoitajille, lähihoitajille, 
sosiaalityöntekijöille, sosiaaliohjaajille, laitoshuoltajille ja näiden alojen opiskelijoille. 
Sijaisuudet voivat vaihdella muutaman tunnin vuoroista useamman päivän sijaisuuksiin. 

 
Työntekijän toiveet ja osaaminen otetaan huomioon kaikkia paikkoja täytettäessä. 

 

 

Keikkatyötä on tarjolla 
 

 kotihoidossa 

 tehostetussa palveluasumisyksikössä   

 terveyskeskusten osastoilla 

 lääkäri-hoitajavastaanotoilla 

 mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tehostetussa asumispalveluyksikössä 

 lapsiperheiden kotipalvelussa perhesosiaalityössä 

  
 

Työpisteet sijaitsevat Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan alueilla. 
 

Rekisteröidy sijaisrekisteriimme täyttämällä hakemus kuntarekry.fi:n kautta, hakusanalla Karviainen 
löydät Karviaisen avoimet työpaikat sekä sijaishakumme:  

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/sosiaali-ja-terveydenhuoltoalan-sijaisuuksia-
251838-2/ 
 
Rekisteröitymisen jälkeen otamme sinuun yhteyttä ja sovimme haastatteluajan.  
Tullessasi haastatteluun: 
   

 ota mukaan henkilötodistus, 
 alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset 
 opiskelijoita pyydämme ottamaan mukaan opintorekisteriotteen. 

 

 
  Tule meille töihin!                                  www.karviainen.fi 
 

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/sosiaali-ja-terveydenhuoltoalan-sijaisuuksia-251838-2/
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/sosiaali-ja-terveydenhuoltoalan-sijaisuuksia-251838-2/


Työyksiköiden yhteystiedot: 
 

Karkkilan kotihoito, Huhdintie 23-25, 03600 KARKKILA 
osastonhoitaja puh. +358505222681 
apulaisosastonhoitaja puh. +358505256443 
 

Vihdin kotihoito 1, Asemantie 10, 03100 Nummela 
osastonhoitaja puh. +358500818022 

 
Vihdin kotihoito 2, Kirkkojärventie 3, 03400 Vihti 

osastonhoitaja puh. +358505726395 
 

Tilapäinen kotihoito, Kirkkojärventie 3, 03400 Vihti 
osastonhoitaja puh. +358444675308 

 
Toivokoti (tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö) 

Nyhkäläntie 37, 03600 KARKKILA 
osastonhoitaja puh. 0445535227 
Hoitotyöntavoite on turvata asukkaalle mahdollisimman hyvä elämän laatu 
kodinomaisessa hoitopaikassa. Huoneita on 24. 

 
Karkkilan osasto, Huhdintie 23-25, 03600 KARKKILA 

osastonhoitaja puh. +358444496236 
Potilaspaikkoja on 20. Osasto on jaettu kolmeen soluun.  
Potilaat tulevat jatkohoitoon pääasiassa Lohjan sairaalasta. 

 
Nummelan osasto, Nummenselkä 2, 03100 NUMMELA 

osastonhoitaja puh. 050 3722285 
Potilaspaikkoja on 29. Tavoitteena on saada potilaan toimintakyky sellaiseksi, että hän 
pärjää kotona tai mahdollisessa jälkihoitopaikassa. 

 
Lääkäri-sairaanhoitajien vastaanotot 
Karkkilan terveysasema, Huhdintie 23-25, 03600 KARKKILA 
Nummelan terveysasema, Nummenselkä 2, 03100 NUMMELA 

osastonhoitaja puh. +358445533406 
apulaisosastonhoitaja puh. +358447510456 

 
Mielenterveys- ja päihdepalvelut yksikön asumispalvelut 

Tehostettu asumispalvelu Kompassi, Nyhkäläntie 43, 03600 KARKKILA 
asumispalveluiden osastonhoitaja puh. 050 466 1227 

 
Kompassi tarjoaa työikäisille asiakkaille ympärivuorokautista ja tehostettua asumispalvelua, 
jonka tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen mahdolli- simman itsenäiseen elämään.  

 
Perhesosiaalityö/Lapsiperheiden kotipalvelu 

Kymppi, Ojakkalantie 10, 03100 NUMMELA 
johtava sosiaalityöntekijä puh. 044 019 0547 tai 044 767 4846 

 
Lapsiperheiden kotipalvelu on lyhytaikaista perheiden kotona tapahtuvaa tukea ja apua 
lapsiperheille erilaisissa tilanteissa, kun perhettä kohtaa akuutti elämänkriisi.  


