
Ensihoitaja 
(AMK)



Ensihoitaja hoitaa, ketä?

▪ Ensihoitaja (amk) on myös sairaanhoitaja

▪ Ensihoitaja ei ole nimikesuojattu, joten kuka vaan voi kutsua 
itseään ensihoitajaksi.

▪ Ensihoitajat voivat työskennellä täsmälleen samoissa paikoissa 
kuin sairaanhoitajatkin, mutta lisänä tulee vielä hoitotason 
ambulanssi

▪ Mikä hoitotason ambulanssi?



Kahden tason ambulansseja

▪ Perustason ambulanssi

▪ Ensihoitoon suuntautunut lähihoitaja

▪ Palomies-sairaankuljettaja

▪ Sairaanhoitaja

▪ Hoitotason ambulanssi

▪ Ensihoitaja AMK

▪ Sairaanhoitaja + 30op erikoistuminen



Ensihoidon opiskelu

▪ Ensihoitaja AMK-tutkinto kestää 4 vuotta. 

▪ Opinnot toki mahdollista suorittaa nopeammin, jos on ahkera.

▪ Suurin osa opinnoista on samoja kursseja, kuin 
sairaanhoitajillakin, mutta asioita katsotaan ensihoitajien 
näkökulmasta.

▪ Koulutusohjelmat vaihtelevat hiukan, eri koulut painottavat eri 
asioita.

▪ Käytännönläheistä.

▪ Ensin pitää osata perusteet, jotta voi päästä tekemään ”siistejä” 
temppuja. 



Ensihoidon opiskelu jatkuu…

▪ Vaatii hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa

▪ Ei välttämättä sovi herkille

▪ Vaatii paineensietokykyä

▪ Opintojen aikana mahdollisuus yleensä lähteä vaihtoon ulkomaille

▪ Ei mahdollista Jyväskylässä 

▪ Ensihoitoa mahdollista opiskella mm. Helsingissä, Turussa, 
Tampereella, Kotkassa, Oulussa, Kuopiossa…



Yleiset käsitykset ensihoidosta

▪ Ensihoitaja mielletään yleensä ambulanssissa työskenteleväksi, 
mutta ensihoitajat työskentelevät myös mm. 
päivystyspoliklinikoilla, teho-osastoilla ja leikkaussaleissa.

▪ Suurin osa tehtävistä ambulanssissa on kiireettömiä (ei ajeta pillit 
päällä).

▪ Syke-sarja ei anna realistista kuvaa ensihoitajan työstä, vaikka osa 
sarjan tapahtumista onkin täysin mahdollisia.



Työllistyminen?

▪ Koska ensihoitajat myös sairaanhoitajia, 
työskentelymahdollisuudet ovat hyvät. 

▪ Tällä hetkellä esim. Jyväskylässä ensihoidon työtehtäviin on 
enemmän hakijoita, kuin on työpaikkoja, mutta tilanne voi olla 
hyvin erilainen neljän vuoden päästä. Osassa Suomea on jo 
tilanne, että ensihdoidon tekijöistä on pulaa.

▪ Palkkauksen osalta ensihoitajat osuvat hyvin lähelle 
sairaanhoitajien palkkausta. Alueellisia eroja on.



Työ ensihoitajana

▪ Vaihtelevaa

▪ Ei kahta samanlaista työpäivää

▪ Työympäristönä voi olla lämmin sisätila, moottoritien varsi tai mikä vaan.

▪ Ajoittain henkisesti (ja fyysisesti) raskasta

▪ Kaikkia ei voi auttaa.

▪ Väkivallan riski on mahdollinen.

▪ Itsenäisempää, vrt. sairaanhoitaja

▪ Sairaalassa on enemmän apukäsiä ja tarvikkeita vrt. kentällä.

▪ Oikeudet ja velvollisuudet kasvavat käsi kädessä.

▪ Palkitsevaa

▪ Oman työn vaikutuksen näkee konkreettisesti



Sosiaalisen median tilejä

▪ @Sir_Aapo

▪ @Nurseiiro

▪ @finnem_ry

▪ @ensihoitoalan_liitto

▪ @ensihoitokeskisuomi


