Elämän erikoisosaaja

Ihmislähtöistä
ja monipuolista työtä

Vahvasti mukana elämässä
KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus tarjoaa palveluita henkilöille, joilla on vammaisuudesta johtuvia erityistarpeita.
Kuntoutuskeskuksessamme painottuvat kehitysvammalääketieteellinen ja neuropsykiatrinen tutkimus ja kuntoutus. Asumispalvelumme ovat vahvasti tuettua erityisasumista.
KTO:n yksiköissä eri puolilla Varsinais-Suomea työskentelevät
sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tekevät vaativaa ohjaus- ja
hoitotyötä, neuropsykiatrista hoito- ja kuntoutustyötä sekä autismikuntoutukseen keskittyvää työtä.

Paimiossa kaukolämpö on lähilämpöä.
www.plk.fi

KTO
• Tuki- ja osaamiskeskus
• Asumispalvelut
• Työ- ja päivätoimintapalvelut
• Valmentava koulutus

Ruokapalvelu Siivouspalvelu Toimitilapalvelu
Kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalvelu
SIIVOUS- KIINTEISTÖNHOITO-, KUNNOSSAPITO-, RUOKA- JA TOIMITILAPALVELUT

”Tekemisen ilo lähtee asiakkaista”
Tule meille töihin!
KTO:lla on yli 20 yksikköä eri puolilla Varsinais-Suomea. Yhteystiedot
löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.kto-vs.fi. Noudatamme
KTO:ssa kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.
Meillä suhtaudutaan myönteisesti henkilöstön kouluttautumiseen ja
kannustetaan työntekijöitä kehittymään työssään. Henkilöstön taitoja vahvistetaan sisäisillä koulutuksilla, ja myös henkilöstön toiveita
koulutuksista kuunnellaan.
Yksi vahvuuksistamme on oma, laajennettu työterveyshuolto, joka
tuntee työn sisällön ja haasteet. Työterveyshuollossa on esimerkiksi
laajennetut laboratoriopalvelut, sairausvastaanotot ja oma työfysioterapeutti.

Suomen Hälytys-Siirto Oy

Olen hoitajana Naskarlan asumisyksikössä, mutta olen aloittanut
urani KTO:n palveluksessa jo vuonna 2005. Olen palvellut useassa eri yksikössä ja koen KTO:n reiluna työantajana. Työni ohella
olen kartuttanut osaamistani ja ammattiaitoani sekä sosiaali- ja
terveysalan oppilaitoksissa että KTO:n tukemana oppisopimuskoulutuksella. Haluan oppia jatkuvasti uutta. Opiskelu työn ohessa on
tuntunut hyvältä, ja työnantajani on kannustanut minua siihen.
Työn tekemisen ilo lähtee asiakkaista. KTO:n asiakkaat ovat aitoja
ja helposti lähestyttäviä. Palaute on välitöntä. Pidän työnkuvastani
ja viihdyn työyhteisössäni. Tunnustuksena työstäni minut valittiin vuonna 2015 JHL:n vuoden hoitajaksi. Tällaiset tunnustukset
tuovat hyvän mielen ja tiedon siitä, että ympärillä olevat ovat
huomioineet työni merkityksen.
Heli Kaleva

Huolehdimme asiakkaittemme turvajärjestelmien
Huolehdimme asiakkaittemme
keskeytyksettömästä
toiminnasta ja varmistamme,
turvajärjestelmien
keskeytyksettömästä toiminnasta ja
että niiden
antamat
hälytykset menevät perille – aina!
varmistamme,
että niiden
antamat
hälytykset menevät perille – aina!
www.shsoy.fi

www.shsoy.fi

KTO – KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS
VARSINAIS-SUOMEN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ
Postiosoite Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
Käyntiosoite Naskarlanraitti 3 A, 21520 Naskarla
Puh. 0400 929 220 (vaihde), ma–pe klo 8.00–15.00
erityishuoltopiiri@kto-vs.fi

KTO Varsinais-Suomen
Erityishuoltopiiri ky

www.kto-vs.fi

