Paikallinen kumppani

Imatran Työterveys on huolehtinut paikallisten
työterveydestä jo vuodesta 1976. Meillä on
monikymmenvuotinen kokemus imatralaisista
yrityksistä ja olosuhteista. Olemme kehittyneet
asiakasyritystemme mukana ja vastaamme
heidän toiveisiinsa ja tarpeisiinsa nykyaikaisilla
palveluilla.
Valtakunnallisen Suomen Työterveys ry:n jäsenyys
ja tiivis yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa
pitävät meidät ajan hermolla. Kumppanuussopimuksemme hyödyttävät asiakkaitamme, ja esimerkiksi Imatralla työskentelevä mutta Lappeenrannassa asuva asiakkaamme voi käyttää myös
Lappeenrannan Työterveyden palveluja.

Toimintatavoistamme näkyvin on läheisyys.
Imatran keskustassa sijaitsevaan uuteen
toimipisteeseemme on helppoa tulla, minkä
lisäksi meidät tavoittaa nopeasti puhelimella.
Meillä puhelimeen vastaa joka kerta Imatran
Työterveyden ystävällinen ammattilainen.

Uudet tilavat toimitilamme on
suunniteltu alusta asti meidän
käyttöömme. Korkealaatuiset ja
tarkoituksenmukaiset tilat auttavat
meitä palvelemaan asiakkaitamme
parhaalla mahdollisella tavalla.

VUONNA 2019 IMATRAN
TYÖTERVEYDESTÄ tuli osakeyhtiö.
Arvomme ovat kuitenkin ennallaan,
ja tulevaisuudessa olemme entistäkin
lähempänä asiakastamme.
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Tervetuloa!

Työterveyshuollon merkitys
Imatran Työterveys on ketterän kokoinen toimija. Olemme tarpeeksi suuri, jotta kykenemme
tarjoamaan kokonaisvaltaista palvelua, ja sopivan pieni, jotta päätöksentekomme on nopeaa
ja ammattilaisemme asiakasta lähellä. Paras
työterveyshuolto syntyy läheisen kumppanuusyhteistyön tuloksena.
Työterveyshuolto lähtee aina yrityksen ja sen
työntekijöiden tarpeista. Työterveyshuolto on
pitkälle kantava investointi, jonka tuoma hyöty
näkyy terveinä ja osaavina työntekijöinä, jotka
jaksavat työssään hyvin.
Toimintamme keskeisenä tarkoituksena on tukea
asiakasyritystemme organisaatiota ja työntekijöitä
työn, työympäristön ja työyhteisön kehittämisessä.

Työmme tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö,
työhön liittyvien sairauksien ennaltaehkäisy
sekä työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen koko työuran ajan.
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Sähköyhtiö sinuu varten.
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Ystävällistä ja
asiantuntevaa palvelua
Teemme yrityksesi tai yhteisösi kanssa kirjallisen
sopimuksen ja toimintasuunnitelman, josta ilmenevät työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä
palvelujen sisältö ja laajuus.
Jokaiselle yritykselle nimetään oma työterveyshoitajan ja -lääkärin muodostama työpari, jonka
luona on helppoa ja turvallista asioida. Tarvittaessa palvelua täydentävät muut terveysalan
ammattilaisemme, kuten työfysioterapeutti,
työterveyspsykologi, ravitsemusterapeutti ja
työkykykoordinaattori. Oma laboratoriomme
tuottaa nopeaa ja korkealaatuista palvelua.
Kuvantamispalvelut, työterveyspsykologin palvelut sekä erikoislääkärin konsultaatiot saa joustavasti kumppaniverkostomme kautta.

Laboratoriomme laajojen aukioloaikojen ansiosta kokeisiin
pääsee helposti ja tulokset
saa nopeasti.

Korkealaatuinen ensiapukoulutus on tärkeä osa ennaltaehkäisevää toimintaamme.

•
•
•
•

työpaikkaselvitykset
työterveystarkastukset
tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus
työssä selviytymisen seuranta ja varhainen
tukeminen sekä kuntoutukseen ohjaaminen
• työkykyä ylläpitävä toiminta, suunnittelu
ja kehittäminen

• työtapaturmien, ammattitautien ja
työperäisten sairauksien ehkäiseminen
ja hoito
• ensiapukoulutukset
• työterveyspainotteinen sairaanhoito
• laboratoriopalvelut

IMATRAN TYÖTERVEYS
Einonkatu 6
55100 Imatra
Ajanvaraus 05 630 9600
Käytössämme on myös sähköinen ajanvaraus.
www.imatrantyoterveys.fi

Simpeleen toimipiste
MetsäBoard
Kenraalintie 1
56800 Simpele
Ovakon toimipiste
Nauhakuusenkatu 5
55610 Imatra

• www.jssuomi.fi
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