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Laboratoriohoitajan/bioanalyytikon toimi 

  

Oletko kiinnostunut tekemään töitä ISLABissa? Tarjoamme monipuolista ja mielekästä työtä sekä näytteenotossa että analytii-

kan eri saroilla. Tule meille töihin ja pääset tärkeäksi osaksi potilaan laadukasta hoitoketjua! 

 

Haemme työntekijää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ISLABin Pohjois-Savon aluelaboratorioon vaihtoehtoisesti 

joko Heinäveden tai Varkauden laboratorioon 1.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Kelpoisuus tehtävään on laboratorio-

hoitajan / bioanalyytikon tutkinto. Huomioimme myös valmistuvat bioanalyytikko opiskelijat. 

 

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§ edellyttämää rokotussuojaa ja tehtävään valitun on ennen toimen vastaanotta-

mista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävään kuuluu neljän (4) kuukauden koeaika. Palkkaus 

määräytyy Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimuksen) mukaan. Sähköinen hakemus pyy-

detään lähettämään 25.10.2021 mennessä www.kuntarekry.fi -sivuston kautta. 

 

Heinävedellä työ on päivätyötä sisältäen näytteenoton lisäksi pienimuotoista analytiikkaa. Laboratoriossa työskennellään yksin, 

joten pääset itse kehittämään ja vaikuttamaan työpaikkasi toimintamalleihin. Laboratorio on avoinna neljänä päivänä viikossa 

ainakin toistaiseksi, joten halutessasi on mahdollista tehdä myös osa-aikatyötä. Yhteistyö terveysaseman muun henkilökunnan 

kanssa on tiivistä ja moniammatillista. Täällä pääset osaksi asiakkaan kokonaisvaltaista hoitoa. 

Bonuksena pääset nauttimaan vapaa-ajalla luonnonkauniista ympäristöstä. www.heinävesi.fi 

 

Varkaudessa työ on kaksivuorotyötä, mikä takaa sinulle vaihtelevan ja mielenkiintoisen työympäristön niin asiakkaiden kuin 

analysaattoreidenkin parissa. Pääset tekemään töitä näytteenotossa tai usealla eri erikoisalalla kattavan perehdytyksen ja työ-

yhteisön tuen siivittämänä. Yhteisöllisen työvuorosuunnittelun ansiosta pääset vaikuttamaan oman työ- ja vapaa-aikasi tasa-

painottamiseen.  

Varkauden laboratorio toimii uudessa viime keväänä käyttöön otetussa Aalto Hyvinvointikeskuksessa. 

  

Työhyvinvointisi on meille tärkeää, ISLAB tarjoaa työntekijöilleen hyvinvointiedun (ePassi), jota voi käyttää vapaavalintaisesti 

erilaisiin liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluihin.   

  

Tietoja antaa osastonhoitaja Aila Argillander,  044  7178661 aila.argillander@islab.fi tai henkilöstöjohtaja Jaana Lyhykäinen 

  jaana.lyhykäinen@islab.fi  Lisätietoja www.islab.fi 

 

Työnantajakuvaus 

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (www(at)islab.fi) järjestää laboratoriopalvelut Itä- ja Pohjois-Savon 

sairaanhoitopiirien kuntayhtymien, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän, Siun sote - Pohjois-Karjalan so-

siaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän sekä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella. Aluelaboratorioita ovat Pohjois-Savon, 

Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon laboratoriot. Henkilökuntaa on noin 600 terveydenhuollon ammattilaista ja toimipaikkoja noin 

70. 
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