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Vuorotyö

Tehtävän kuvaus
Haemme toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin
ENSIHOITAJIA, vaativa hoitotaso (4)
Päijät-Hämeen ensihoitokeskukseen
Päijät-Hämeen ensihoitokeskus vastaa koko Päijät-Hämeen maakunnan ensihoitopalveluiden
järjestämisestä vuoden 2013 alusta alkaen. Ensihoitokeskus tuottaa itse kenttäjohtamistoiminnan
(kenttäjohtoyksikkö), vaativan hoitotason yksiköt (3 kpl) sekä osan hoitotason (H+P) yksiköistä (2
kpl). Näiden lisäksi ensihoitokeskus tuottaa itse siirtokuljetustoiminnan neljällä yksiköllä. Näitä
tehtäviä varten haemme töihin ensihoitokeskukseen aktiivisia itseään ja omaa ammattiaan kehittäviä
ensihoidon ammattilaisia.
Vaativan hoitotason ensihoitoyksikkö liitetään kaikkiin korkeariskisiin ensihoitotehtäviin. Vaativan
hoitotason ensihoitajan toimenkuvaan kuuluu ensihoidon vaativien hoitotoimenpiteiden ja
lääkehoitojen toteuttaminen omalla toimialueellaan. Lisäksi toimivat vuorollaan työvuorossa oman
toimialueensa vastaavina ensihoitajina vastaten toimialueensa ensihoitotehtävien johtamisesta
kenttäjohtajan ollessa estyneenä. Heidän lähiesimiehenä toimii ensihoidon kenttäjohtaja. Työnkuvaan
kuuluu työnkierto keskussairaalan eri yksiköissä.
Yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi hakijalta edellytetään ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoa tai
sairaanhoitajan pätevyyttä, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen
laillistus ja ensihoitoon suuntaavaa vähintään 30 opintopisteen laajuista koulutusta, joka voidaan
suorittaa työn ohessa valinnan jälkeen. Lisäksi edellytämme voimassa olevaa hoitotason

hoitovelvoitetta ennen toimen vastaanottamista sekä hyvää ensihoidon toimintaympäristön ja
yhteistyöviranomaisten toiminnan tuntemusta sekä riittävää työkokemusta kiireellisestä hoitotason
ensihoidosta. Tehtävässä vaaditaan BC - luokan ajokortti. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja,
hyvän asiakaspalvelun merkityksen ymmärtämistä, kykyä hallita nopeasti vaihtuvia tilanteita,
paineensietokykyä, yhteistyötaitoja ja ensihoidon koulutuskokemusta.
Ennen toimeen valitsemista tulee fyysisen toimintakyvyn arviointi suorittaa hyväksytysti.
Pätevien hakijoiden puuttuessa, tehtävään voidaan valita henkilö joka täyttää ensihoitopalvelua
koskevan asetuksen pykälän 11§ mukaiset siirtymäsäännökset hoitotason kelpoisuuden osalta ja on
valmistumassa ensihoitajaksi (AMK) 1 vuoden sisällä valinnasta.
Noudatamme soveltuvaa kunta-alan virka- ja työehtosopimusta.
Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella, johon pääset sivun alalaidassa
olevan linkin kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös lähettämällä hakemuksesi osoitteeseen
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Kirjaamo, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti.
Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee tällöin mainita tehtävän PHSOTEY- työavain.
Työ alkaa1.1.2013
Palkkaus Soveltuva kunta-alan virka ja työehtosopimus
Työavain PHSOTEY-07-27-12

Työnantajakuvaus
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä työskentelee noin 4000 eri ammattialan osaajaa
erikoissairaanhoidossa Lahdessa, Lahden ympäristökunnissa perusterveydenhuollossa
Peruspalvelukeskus Aavassa ja Päijät-Hämeen Ensihoitokeskuksessa. Liity joukkoon!

Yhteystiedot
ensihoidon ylilääkäri Timo Jama, puh. 044 440 6639
ensihoitopäällikkö Sami Rive, puh. 044 440 6139
www.phsotey.fi
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