Raaheen
Lääkäriksi !

Ota yhteyttä!
- Avohoito: tulosyksikköjohtaja Janne Jounila, puh. 040 135 7837, janne.jounila@
ras.fi tai vs. avohoidon ylilääkäri Helena Ristolainen, puh. 040-1358279,
helena.ristolainen@ras.fi tai palveluesimies Paula Niemelä, puh. 044 439 4610,
paula.niemela@ras.fi
- Osastot: ylilääkäri Marja-Liisa Karjula, puh. 044 439 4660, maisa.karjula@ras.fi
tai hoitotyön johtaja Minna Alatalo, puh. 044 439 4900, minna.alatalo@ras.fi
- Radiologia: tulosyksikköjohtaja Anna Laulumaa, puh. 040 135 8301,
anna.laulumaa@ras.fi
- Psykiatria: tulosyksikköjohtaja Jyrki Seppä, puh. 044 439 4440,
jyrki.seppa@ras.fi
tai psykiatrian ylilääkäri Pirjo Katajisto, puh. 040 135 8158, pirjo.katajisto@ras.fi
- Johtava lääkäri: Susanna Halonen, puh. 040 135 8510, susanna.halonen@ras.fi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin, Pyhäjoen ja Siikajoen
kuntien yhteensä 33.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

• Kuntayhtymässä työskentelee noin 60 lääkäriä, joista puolet
erikoislääkäreitä
• Erikoisalat laajasti edustettuina: yleislääketiede, sisätaudit, kirurgia, naistentaudit, korva-, nenä-ja kurkkutaudit, 		
lastentaudit, geriatria, radiologia, kivunhoito sekä psykiatria
• NordLabin laboratorio kuntayhtymän tiloissa ja oma 			
radiologian yksikkö tarjoavat monipuoliset tutkimusmah-		
dollisuudet
• Mahdollisuus tehdä työtä virka-aikana ja myös päivystää
• Mahdollisuus työskennellä sekä perusterveydenhuollossa
että erikoissairaanhoidossa säilyttäen työsuhde-edut
• Joustavat työaikajärjestelyt mm. lyhennetty työaika ja 		
osittainen etätyömahdollisuus
• Lyhyt etäisyys Oulusta ja mahdollisuus kimppakyyteihin
• Ystävällinen ja ammattitaitoinen henkilökunta

Työsuhde-edut:
• Kuntosalin käyttö veloituksetta
• Kuntayhtymän loma-asunnot Vuokatissa ja Raahessa
• Smartum liikunta - ja kulttuurisetelit

Raahe:
• Suurimmat työllistäjät ovat terästehdas SSAB alihankkijoineen,
Raahen kaupunki ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
• Raahen seudulla on upeat puitteet asumiseen ja rakentamiseen merenrannalla
• Merenkulun kulta-ajoilta periytyy myös Raahen puutalo keskusta eli puu-Raahe. Parhaiten säilynyt Pekkatori on osa kauneinta
puu-Raahea. Kansainvälisesti arvokas kohde edustaa italialaisen
renessanssin ihanteita. Noin 150:stä vanhasta asuintalosta ja
noin 200:sta talousrakennuksesta koostuva Wanha Raahe ei ole
museoalue, vaan elävä kaupunginosa.
• Raahen edustan saaristo soveltuu hienosti retkeilyyn. Vuonna
2016 saaristo voitti valtakunnallisen Vuoden retkikohde -kilpailun.
• Useita tapahtumia vuosittain esimerkiksi Raahen meripäivät,
Pekanpäivät ja rantajatsit
• Raahe on vireä urheilukaupunki, missä voi harrastaa ja kilpailla useissa eri liikuntalajeissa. Raahessa on paljon myös lapsille
suunnattua, ohjattua harrastustoimintaa ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet kaiken ikäisille.

