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1  HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 

 

Tavoitteena on, että Saarenvireessä on osaava, motivoitunut, hyvinvoiva sekä työ-

hönsä sitoutunut henkilökunta, joka kykenee tarjoamaan laadukkaita palveluita  

asiakkailleen kilpailukykyiseen hintaan. Henkilöstön määrän mitoituksessa otetaan 

huomioon valtakunnalliset suositukset sekä Aluehallintoviranomaisen ohjeet. 

 

Tavoitteiden saavuttamiseksi työnantaja kiinnittää huomiota henkilöstön osaami-

sen tason ylläpitämiseen. Koulutus pohjautuu työntekijän ja työnantajan yhteisesti 

määrittelemään osaamistarpeeseen. 
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Henkilöstön turvallisuuteen kiinnitetään huomiota, Sairaskotisäätiön hallitus on 

hyväksynyt ohjeen ”Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnasta”. Työsuojelun 

toimintaohjelma on täydennetty tasa-arvosuunnitelmalla. 

 

Työpaikalla suoritetaan työilmapiirikysely kahden vuoden välein, viimeisin on teh-

ty syksyllä 2015. 

 

Tavoitteena on, että henkilöstö on oikein mitoitettu ja rakenteeltaan sopiva tavoit-

teisiin ja asiakaskuntaan nähden. 

 

Työntekijöiden palkkaus määritellään työtehtävien ja niiden vaativuuden perus-

teella sopimusten mukaisesti. 

 

Tavoitteena on vuorovaikutteinen johtaminen. Hyvä johtaminen edellyttää avointa, 

vastuullista ja jatkuvaa vuoropuhelua sekä viestintää. Se edellyttää ammattitaitoa 

ja ”ajan tasalla” pysymistä. Yksi hyvän johtamisen keino on vuosittain käytävät ke-

hityskeskustelut. 

 

1.1 Henkilöstömäärän mitoitus 

 

Henkilöstösuunnitelma tehdään lyhyellä aikavälillä toimintayksiköittäin. Pitkän ai-

kavälin henkilöstösuunnitelmassa tulee ottaa huomioon organisaation tavoitteet, 

kenelle palveluja tuotetaan, mitä tuotetaan ja minkälaista henkilöstörakennetta tu-

levaisuuden tavoitteet edellyttävät. Toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen 

yhteydessä arvioidaan ja päätetään ko. vuoden henkilöstöresursseista. Henkilös-

tömäärän mitoituksessa otetaan huomioon myös valtakunnalliset Ikäihmisten pal-

velujen laatusuositukset.  

 

 

1.2 Henkilöstön valintamenettely 

 

Toimien täyttämisestä ja sijaisten ottamisesta on määräykset työjärjestyksessä. 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa vuosittain tarkennetaan ohjeita. 

  

Kaikilla työntekijöillä tulee olla pätevyys toimen tai sijaisuuden hoitamiseen. 

 

Toiminimikkeiden muutoksista ja tehtävämuutoksista päätetään pääsääntöisesti 

seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä. 

 

 

2 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 

 

2.1 Tornion Sairaskotisäätiön organisaatiomalli 
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2.2 Henkilökuntarakenne   

 

Vakinaiset toimet ammattiryhmittäin       

                                               2013     2014    2015  

Lääkäri        1          1           1 

 ylilääkäri (osa-aikainen toimi) 

Hoitohenkilöstö                                      22         22        22 

 johtava hoitaja, vastaava sairaanhoi- 

taja, sairaanhoitaja 4, perushoitaja 12, 

vastaava hoitaja, hoitaja 2, kotiavustaja, 

Kuntoutushenkilöstö        9          9           9 

 fysioterapeutti 3, kuntohoitaja 2, 

toimintaterapeutti 2, jalkahoitaja  

(osa-aikainen toimi), osastonsihteeri 

Keittiöhenkilöstö        5          5           5 

 ravitsemistyönjohtaja, ravitsemistyöntekijä 4 

Kiinteistö- ja laitoshuoltohenkilöstö     5          5           5 

 laitoshuoltajat 4, laitostyöntekijä 

Hoitoa palveleva muu henkilöstö         3          3          3 

 sosiaaliohjaaja 2, virikeohjaaja 

Hallinto- ja toimistohenkilöstö       4          4          4 

 toimitusjohtaja, talouspäällikkö, 

toimistosihteeri 2  

YHTEENSÄ                                        49       49         49 

 

      

                Johtava hoitaja 
  

 
  

 

Laitoshoito 

- vastuuhenkilö 
Osa-aikainen laitoshoito 

Viriketoiminta 

 

Lääkäripalvelut 
    - ylilääkäri 

 

Toimitus- 
johtaja 

    
Talous- 

päällikkö 

    Tilintarkastajat 

 

Tornion Sairaskotisäätiön 

hallitus 

 

Kuntoutus 

Fysioterapia Toimintaterapia 
- vastuuhenkilö 

 

 

 

Saarenkoti 

 

 

Saarenhelmi 
- vastuuhenkilö 

 

 
Ravintopalvelut 

   -ravitsemistyönjohtaja 

 

 
Kiinteistön huolto 

- laitostyöntekijä 
 

 

Talousosasto 

 

Laitoshuolto 
- vastuuhenkilö 

 

 

Neuvontapalvelu 
- sosiaaliohjaajat 
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Määräaikaiset:                                             2013       2014    2015 

Hoitaja         3 4          5 

Fysioterapeutti        0 1          2 

Avustajatoiminta/Kotiavustajat      29          23        17 

Avustajatoiminta/Projektipäällikkö      1               1          1 

Avustajatoiminta/Alueohjaaja        3              2          2 

YHTEENSÄ                                        85          80        

76 

    

 

Vuoden 2015 lopussa vakinaisen henkilökunnan määrä oli 42 henkilöä, sillä päi-

väkeskustoiminnan kaksi hoitajaa olivat toimivapaalla, avoinna olivat vastaavan 

hoitajan toimi ja kolme perushoitajan tointa, sekä sosiaaliohjaajan toimi, joka oli 

määräaikaisesti täytettynä.  Eläkepäiviä jäivät viettämään perushoitaja ja osaston-

sihteeri.  

 

Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin vuoden 2015 aikana oli 71 henkilöä. Kes-

kimääräiseen henkilökunnan lukumäärään sisältyy sotiemme veteraanien avus-

tajatoimintaprojektin henkilöstö, joita oli vuoden 2015 aikana keskimäärin 20 

henkilöä, heistä hallinnon henkilöstöä oli kolme. 

 

  v. 2013  v. 2014  v. 2015 

Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet 46 44 43 

Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 78 73 71 

 

2.3 Vakinaisen henkilökunnan ikäjakauma 31.12.2015 

 

Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä oli vuoden lopussa 48 v 6 kk. Mikäli huomioi-

daan myös määräaikaisessa työsuhteessa olleet henkilöt, keski-ikä oli 43 v 11 kk. 

Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä on noussut 7 kk:lla vuoteen 2014 verrattuna. 

Lähivuosina henkilökuntaa jää eläkkeelle vuosittain. Avainta ry:n jäsenyhteisöjen 

henkilökunnan keski-ikä vuonna 2015 oli 45 v 9 kk. 

 

Vakinaisesta henkilökunnasta 76,2 % on yli 45-vuotiaita ja 14,3 % alle 35-vuoti-

asta. Naisten osuus henkilökunnasta on 85,7 %. 
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Kuva 1. Vakinaisen henkilökunnan lukumäärä ikäryhmittäin 

 

2.4  Vakinaisen henkilökunnan palveluksessa oloaika osastoittain 31.12.2015 

 

Vakinaisesta henkilökunnasta 57,1 % on ollut palveluksessa yli 10 vuotta, 16,7 % 

5-10 vuotta ja 26,2 % alle 5 vuotta. Kuntoutusosaston henkilökuntaan on laskettu  

 

kuuluvaksi myös toimintaterapeutit, jalkojenhoitaja ja osastonsihteeri. Ryhmään 

muut kuuluvat ylilääkäri, sosiaaliohjaajat ja hallinnon henkilökunta. Kokenut ja 

pitkään palveluksessa ollut henkilökunta mahdollistaa palvelujen pitkäjänteisen 

kehittämisen. Kaaviosta ilmenee vakinaisen henkilökunnan palveluksessa oloaika 

osastoittain. 

 

Vuosi 2015 oli talomme 25. toimintavuosi. Henkilökuntaan kuuluvasta ”alkupe-

räisväestöstä” seitsemällätoista täyttyi 25 vuoden yhtäjaksoinen työsuhde. 

 

 

 

 

Kuva 2. Vakinaisen henkilökunnan palveluksessa oloaika 
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2.5 Sairaspoissaolot keston mukaan työpäivinä 

 

Vuonna 2015 sairaspoissaoloja oli yhteensä 1072,5 päivää, mikä tarkoittaa sitä, 

että 4,25 työntekijää oli koko ajan sairaslomalla. Sairaspoissaolot vähenivät 244  

päivällä vuoteen 2014 verrattuna. Lyhyiden alle 3 päivää kestävien sairaslomien 

määrä lisääntyi 66,5 päivällä, 4-14 päivää kestäviä sairaspoissaoloja oli 29 päivää  

enemmän kuin vuonna 2014. Yli 14 päivää kestäviä sairaslomia oli 339,5 päivää 

vähemmän. Yli 14 päivää kestäneet sairaslomat johtuivat tavanomaisesta sairasta-

vuudesta ja tapaturmista. 

 

 

 

 

 

 Kuva 3. Sairaslomapäivät jaksoina vuosina 2013-2015 

 

Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan tulee ilmoittaa työntekijän sairaspois-

saolot työterveyshuoltoon viimeistään siinä vaiheessa, kun poissaolo on jatkunut 

kuukauden. Poissaolot voivat kertyä yhtäjaksoisesta poissaolosta tai useammasta 

lyhyestä poissaolosta. Tällaisia poissaoloja vuonna 2015 oli kahdeksalla henki-

löllä, vuonna 2014 neljällä henkilöllä ja vuonna 2013 kuudella henkilöllä. 

 

2.6 Varhaisen tukemisen mallin mukaiset keskustelut  

 

Varhaisen tukemisen mallin mukaisia keskusteluita käytiin vuonna 2015 seitse-

män työntekijän kanssa, vuonna 2014 kolmen työntekijän kanssa, vuonna 2013 

neljän työntekijän kanssa. 

 

Varhaisen tukemisen menetelmää käytetään mikäli sairauspoissaoloja ilmenee 

seuraavasti: ≥ 3 sairauspoissaoloa 3 kuukauden aikana, yksi ≥ 10 päivää yhtä-

jaksoisesti kestänyt sairauspoissaolo, puolen vuoden aikana kertynyt  ≥ 20 saira-

uspoissaolopäivää. Mallissa esimies ja työntekijä käyvät keskustelun poissaoloihin 

johtaneista syistä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä.  

 

2.7 Ylitöiden määrä  
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Vuoden 2015 aikana on tehty ylityötä 209,75 tuntia ja lisätyötä 1198,25 tuntia. 

Viikkotyöajaksi muutettuna vuoden aikana tehtiin ylitöitä ja lisätöitä yhteensä noin 

37 viikkoa. Edelliseen vuoteen verrattuna yli- ja lisätyöt lisääntyivät yhteensä noin 

12,5 viikkoa.  

 

Työvuorolistat laaditaan kuuden viikon tasoittumisjaksoittain. Tavoitteena on, että 

mahdolliset tehdyt yli- ja lisätyötunnit tasoittuisivat kuuden viikon tasoittumis-

jakson aikana. Vuonna 2015 tasoittumisjaksoa kohden on muodostunut ylitöitä 

keskimäärin 23,25 tuntia ja lisätöitä 133 tuntia. Seuraavalle listalle siirtyneitä tun-

teja oli yhteensä 210 tuntia ja 23,25 tuntia tasoittumisjaksoa kohden. Lisätyötä 

voi muodostua osa-aika työtä tekeville ja kokoaika työtä tekeville työntekijöille 

arkipyhäviikoilla. 

 

2.8 Määräaikaisen henkilökunnan käyttö 

 

Tavoitteena on resurssien järkevä hyödyntäminen taloudelliset seikat huomioiden. 

Sairaspoissaoloissa ja muissa lyhyemmissä poissaoloissa kartoitetaan aina ennen 

sijaisen palkkaamista selvitäänkö poissaolon ajan töitä uudelleen organisoimalla. 

 

Määräaikaista henkilökuntaa on palkattu vakinaisen henkilökunnan sairaspoissa-

olojen ja vuosilomien vuoksi. Määräaikaista henkilökuntaa on palkattu myös yli-

määräisten vapaapäivien (pääasiassa arkipyhät) ja toiminnallisten perusteiden (mi-

toituksen ylimenevä henkilökunta) vuoksi. Muut määräaikaisuudet aiheutuvat kou-

lutus-, äitiys-, opinto- ja vuorotteluvapaista. 

 

Määräaikaisen henkilökunnan määrä vuosina 2013 – 2015 kalenteripäivinä  

 

 

Kuva 4. Määräaikaisen henkilökunnan määrä vuosina 2013 – 2015 

 



                                              Tornion Sairaskotisäätiö sr                                                             8    

                                                                                                                                                                

 

                                                             

Vuosilomansijaisuudet vähenivät 0,5 henkilötyövuotta vuoteen 2014 verrattuna. 

Heinäkuussa toimittiin laitoskuntoutuksen osalta keskimääräistä alhaisemmalla 

paikkamäärällä  joulukuussa oli kuntoutuksen ja määräaikaisen laitoshuollon pa-

rin viikon sulku, joihinka keskitettiin vuosilomia.  

 

Toiminnassa on varauduttu asiakasmäärien vähenemiseen, jonka vuoksi kaikki 

hoitohenkilökunnan vakinaiset toimet eivät ole olleet täytettyinä, vakituinen hen-

kilöstö on mitoitettu tiukasti. Hoito- ja kuntoutushenkilöstön resursseja on kui-

tenkin tarvittu arvioitua enemmän johtuen asiakasmäärien nopeastakin vaihtelusta 

ja asiakkaiden vaihtelevasta hoitotarpeesta. Edellä mainituista seikoista johtuen 

tarvittaessa on käytetty toista yöhoitajaa ja lisäresursseja ylimenevän mitoituksen 

hoitamiseksi. 

 

Yli- ja lisätöillä on jouduttu hoitamaan nopeita resurssitarpeen muutoksia, sillä 

ennakointi on vaikeutunut vuosi vuodelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 HENKILÖSTÖKULUT 

 

3.1 Henkilöstötuloslaskelma 

 

 
2015 

   
2014 
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        LIIKEVAIHTO 3 569 265 
 

100 % 
 

3 634 781 
 

100 % 

        HENKILÖSTÖKULUT 
       Palkkakulut 2 252 435 

 
63,1 % 

 
2 318 163 

 
63,8 % 

Kk-palkat vakituiset 1 316 728 
   

1 278 733 
  Vuorotyölisät vakituiset 101 474 

   
98 412 

  Kk-palkat määräaikaiset  329 396 
   

350 185 
  Vuorotyölisät määräaikaiset  67 999 

   
57 053 

  Avustajatoiminta 432 464 
   

528 467 
  Palkkiot 4 376 

   
5 314 

  

 
2 252 435 

   
2 318 163 

  Palkkojen oikaisuerät -233 039 
 

-6,5 % 
 

-346 831 
 

-9,5 % 

Sairaus-, tapaturma- ja äitiyspv.rahapalautuk. -25 513 
   

-44 705 
  Palkkatuki -206 286 

   
-302 056 

  Oppisopimuskoulutus, yms. korvaukset -1 240 
   

-70 
  

        Ostopalvelut 36 905 
 

1,0 % 
 

43 824 
 

1,2 % 

        Muut henkilöstökulut 575 644 
 

16,1 % 
 

570 928 
 

15,7 % 

        Henkilöstön eläkekulut ja sosiaaliturvamaksut 
           Lakisääteiset eläkevakuutusmaksut 402 216 

   
406 662 

      Lisäeläke 19 138 
   

0 
      Sosiaaliturvamaksut 46 138 

   
48 908 

      Tapaturma, työttömyys ja ryhmähenkivak. 33 832 
   

32 996 
  

 
501 324 

 
14,0 % 

 
488 567 

 
13,4 % 

Henkilöstön kehittämiskulut 
           Työnohjaus 3 478 

   
818 

      Vapaa-ajan urheiluvakuutus 931 
   

695 
      Koulutukseen osallistumismaksut ja matkak. 21 050 

   
19 855 

      Avustajatoiminnan työmatkat ja kulukorv. 8 543 
   

13 645 
      Muut matkakulut 5 307 

   
4 565 

      Ammattikirjallisuus- ja lehdet 1 714 
   

1 532 
      Suojavaatetus 8 794 

   
10 089 

      Virkistys ja huomionosoitukset 8 756 
   

9 957 
      Liikunta- ja kulttuuriharrastusten tukeminen 3 330 

   
4 890 

      Tornio Golf osake  693 
   

640 
      Muut henkilöstökulut 1 428 

   
1 670 

      Työterveyshuolto I ennaltaehkäisevä 5 364 
   

13 934 
      - Kelan korvausarvio  -3 218 

   
-8 361 

  

 
66 170 

 
1,9 % 

 
73 929 

 
2,0 % 

Henkilöstön rasittumiskulut 
          Työterveyshuolto II korjaava toiminta 15 528 

   
16 865 

     - Kelan korvausarvio -7 378 
   

-8 433 
  

 
8 150 

 
0,23 % 

 
8 433 

 
0,23 % 

Henkilöstökulut yhteensä 2 631 945 
 

73,7 % 
 

2 586 085 
 

71,1 % 

 

 

Henkilöstökulut vuonna 2015 olivat yhteensä 2.631.945 euroa. Edelliseen vuoteen 

verrattuna henkilöstökulut nousivat kokonaisuutena 45.860 euroa (1,8 %), Saa-

renvireen osalta henkilöstökulut nousivat 73.733 euroa, mutta avustajatoiminnan 

henkilöstökulut laskivat 27.873 euroa.  Mikäli ei oteta huomioon avustajatoimin-

taprojektin osuutta, henkilöstökulut nousivat 3,1 %.  
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Palkat ja palkkojen oikaisuerät nousivat 48.064 euroa, eläke ja muut sosiaaliva-

kuusmaksut nousivat 12.757 euroa, henkilöstön kehittämiskulut laskivat 7.759 

euroa, henkilöstön rasittumiskulut laskivat 283 euroa ja ostopalveluiden osuus 

laski 6.919 euroa. 

Henkilöstökuluja on verrattu liikevaihtoon. Liikevaihtoon suhteutetut henkilöstö-

kulut ovat 73,7 %, vuoteen 2014 verrattuna henkilöstökulujen osuus nousi 2,6 %. 

Vuodesta 2013 vuoteen 2014 henkilöstökulujen osuus laski 4,6 %.  

 

 

4 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN 

 

Työelämän haasteisiin vastaaminen edellyttää jatkuvaa kouluttautumista, sekä tie-

tojen ja taitojen ylläpitämistä. Mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoa parantaa  

henkilöstön työkykyisyyttä. Tavoitteena on, että henkilöstö on halukas riittävän 

ammatillisen osaamisen tason ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 

 

Kouluttamisen ja perehdyttämisen avulla lisätään henkilökunnan pätevyyttä ja ky-

kyä selviytyä työtehtävistä. Riittävällä työhön opastuksella ja perehdyttämisellä 

varmistetaan ammatillinen osaaminen sekä työturvallisuus työpaikalla. 

 

Lokakuun lopulla aloitettiin yhteistyössä Ammattiopisto Lappian kanssa henkilö-

kunnan osaamiskartoituksen laatimiseksi. Vuoden 2015 aikana kartoitus eteni 

vasta ammattiryhmäkohtaisten osaamistarpeiden määrittelyyn. Kartoitusta on jat-

kettu vuonna 2016. 

 

4.1 Perehdytys 

 

Talossa on käytössä kirjallinen perehdytysohjelma, johon liittyy yksilöity prosessi-

kohtainen työhön opastus. Perehdytysohjelma tukee mm. uusien työntekijöiden ja 

pitkään poissaolleiden työntekijöiden perehtymistä työoloihin, työympäristöön ja 

työpaikan tavoitteisiin. Yksikön esimies vastaa perehdytyksen toteutumisesta 

kahden ensimmäisen viikon aikana.  

 

4.2 Koulutus 

 

4.2.1 Koulutuksessa noudatamme seuraavia yleisperiaatteita 

 

 koulutuksen tulee tukea Tornion Sairaskotisäätiön tavoitteiden saavutta-

mista sekä niihin liittyviä työntekijöiden henkilökohtaisia kehittymistavoit-

teita 

 koulutuspalaute tulee antaa noin kahden viikon sisällä koulutuksen päätty-

misestä ko. kohderyhmälle 

 koulutuksen vaikuttavuuden arviointia varten koulutukselle asetetaan henki-

lökohtainen tavoite ja koulutuksen jälkeen nimetään vähintään yksi kehitet-

tävä asia, joka otetaan työyksikössä käyttöön 

 työnantaja tukee omaehtoista, ammatillista koulutusta riippuen siitä, kuinka 

laajasti koulutus tukee työstä selviytymistä ja toiminnan tavoitteita 

 ammattitaidon ylläpitäminen on myös jokaisen henkilökohtainen asia 
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 sähköisessä muodossa olevasta koulutuskortistosta voidaan todeta mm. 

työntekijöiden erityisosaamisalueet, tukeeko koulutus tavoitteita ja pide-

täänkö kaikkien ammattitaitoa yllä. 

 

4.2.2 Koulutusteemat  

 

Koulutuksella on pyritty hakemaan osaamista tulevaisuuden kuntoutushaasteisiin.  

Vuoden 2015 koulutukseen on sisältynyt mm. saattohoitokoulutusta, GAS - me-

netelmäkoulutus, työehtosopimuskoulutusta, Sote-uudistusta, neuvontapalvelu- ja 

veljeskotipäivät, uroterapiaopinnot, tekonivelpotilaan hoito, jalkojenhoitajan päi-

vät, AMPS-menetelmä, vesihygienia, kirjanpito ja verotus, vanhustyön aluefoorumi 

ja johtajien päivät.  Lisäksi toimintaterapeutti, sairaanhoitaja, perushoitaja ja fy-

sioterapeutti perehtyivät 5 päivän jaksolla OYS:n vaativan kuntoutusosaston toi-

mintaan. Syksyllä järjestimme myös Marja-Liisa Mankan työhyvinvointiluennon Pe-

räpohjolan Opistolla. Talossa järjestettiin elvytys, trimmi, palo- ja pelastuskoulu-

tus sekä inr-koulutus, säätiölaki, katetrointi ja turvallisuuskoulutus. Avustajatoi-

minnan koulutuksia olivat mm. hygienia- ja puhdistuspalveluiden koulutus, avus-

tajien peruskurssi, elvytyskoulutus, ensiapu I ja johtamisen erikoisammattitutkin-

to. 

 

4.2.3 Koulutuskustannukset 

 

Koulutuspäiviä kertyi vuoden aikana yhteensä 218 päivää (sisältää myös avusta-

jatoiminnan koulutuksen 103 pv), joka on 4 päivää vähemmän kuin vuonna 2014.  

 

Vakinaisen henkilökunnan osalta koulutuspäiviä kertyi 2,55 pv/henkilö. Määräai-

kainen henkilöstö mukaan lukien koulutuspäiviä kertyi 3,07 päivää/henkilö. 

Vuonna 2014 vakinaisen henkilökunnan koulutuspäiviä kertyi 2,12 pv/henkilö ja 

vuonna 2013 2,62 pv/henkilö. Tavoitteena on keskimäärin kolme koulutuspäi-

vää/toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. 

 

Vuonna 2015 koulutukseen osallistui 40 vakinaista työntekijää, vuonna 2014 36 

vakinaista työntekijää. 

 

Koulutuskustannukset, joissa on huomioitu osallistumismaksut, matkakulut ja 

koulutukseen käytetty työaika, olivat yhteensä 40.133,28 euroa. Koulutuskustan- 

nusten osuus henkilöstökuluista oli 1,5 % (vuonna 2014 1,4 %) ja palkkakuluihin 

verrattuna 1,8 % (vuonna 2014 1,6 %). 

 

4.2.4 Koulutuskustannusvertailu 

 

Koulutuskustannukset 2013-2015 

 

 

Vuosi Koulutus- Palkka- Osallistumis- Yhteensä 

  päivät kustannukset maksut ja   

      matkakulut   

     Vuosi 2013 274,50 20 342,30 25 955,30 46 297,60 

Vuosi 2014 222,00 17 369,07 19 855,14 37 224,21 

Vuosi 2015 218,00 19 082,96 21 050,32 40 133,28 
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Kuva 5. Henkilökunnan koulutuskustannukset vuosina 2013-2015 

 

 

Keskimääräiset koulutuskustannukset työntekijää kohden olivat: 

   vuonna 2013   571,57 euroa 

   vuonna 2014            509,92 euroa 

   vuonna 2015  565,25 euroa 

 

Huomioitavaa on, että koulutuspäivien määrä on pysynyt lähes ennallaan, mutta 

kustannukset ovat nousseet edellisvuoteen verrattuna. Viime vuonna koulutus on 

painottunut talossa järjestettyyn koulutukseen.  

 

 

5  TYÖTERVEYSHUOLTO 

  

Työterveyshuollon tavoitteena on työkyvyn edistäminen ja muutosprosessissa tu-

keminen, ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kehittäminen, ylläpitäminen ja pa-

rantaminen sekä toimintarajoitteiden ennaltaehkäisy. Yhteistyössä työterveys-

huollon kanssa suunnitellaan ja toteutetaan työhyvinvoinnin tasoa selvittäviä ja 

parantavia toimenpiteitä. 

 

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaan työterveyshuolto tekee vuosit-

tain työpaikkakäynnin ja työpaikkaselvityksen yhteen työpisteeseen. Vuoden 2015 

työpaikkakäynti ja työpaikkaselvitys kohdistuivat hoito-osaston työskentelyolo-

suhteisiin ja työpisteisiin.  

 

Henkilöstön terveystarkastukset tehdään pääsääntöisesti 5 vuoden välein, tarvit-

taessa 1-5 vuoden välein iästä ja ammattiryhmästä riippuen. Määräaikaisille työn-

tekijöille tarkastus tehdään, jos työsuhde kestää yli 4 kuukautta.  

 

Tornion Sairaskotisäätiö on hankkinut henkilökunnalleen lakisääteisen työterveys-

huollon lisäksi yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja tutkimukset Tornion terveys-

keskuksen työterveysasemalta.  

 

5.1 Työterveyshuolto / Saarenvire 

 

 5.1.1 Kustannuksia vastaava toiminta / Saarenvire 
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Vuoden 2015 aikana ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon perustuvia lääkärin 

suorittamia määräaikaistarkastuksia tehtiin 6 kpl, terveydenhoitajan suorittamia 

tarkastuksia 9 kpl, fysioterapeutin tarkastuksia 11 kpl ja erilaisia tutkimuksia 89 

kappaletta. Sairaudenhoitoon liittyvissä asioissa käytiin lääkärin vastaanotolla 99  

 

kertaa, terveydenhoitajan vastaanotolla 45 kertaa ja erilaisia tutkimuksia tehtiin 

yhteensä 237 kappaletta. Lääkärin suorittamaa yksilöön kohdistuvaa neuvontaa ja 

ohjausta annettiin 2 kertaa.  

 

Vuoteen 2014 verrattuna sopimukseen perustuvia terveydenhoitajan ja lääkärin 

suorittamia määräaikaistarkastuksia tehtiin 4 kappaletta vähemmän, sairaanhoi-

toon liittyen terveydenhoitajan vastanottokäynnit lisääntyivät 1 käynnillä ja lääkä-

rin vastaanottokäynnit lisääntyivät 9 käynnillä. Määräaikaistarkastuksiin liittyviä 

laboratoriotutkimuksia tehtiin 196 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2014. 

 

 

    v. 2013     v. 2014     v. 2015   

Tutkimus 
Ennalta-  
ehkäisevä 

Sairaan-
hoito 

Ennalta-  
ehkäisevä 

Sairaan-
hoito 

Ennalta-  
ehkäisevä 

Sairaan-
hoito 

Lääkärintarkastukset 5 74 2 90 6 99 

Terveydenhoitajan tarkast. 13 43 17 44 9 45 

Fysioterapeutit 2 0 2 0 11 0 

Tutkimukset 274 202 285 174 89 237 

Neuvonta ja ohjaus 1 0 0 0 2 0 

Voimavarakysely 1 0 0 0 1 0 

 

 

5.1.2 Työterveyshuollon kustannukset /Saarenvire 

 

Saarenvireen varsinaisen henkilökunnan osalta työterveyshuollon kokonaiskustan-

nukset vuonna 2015 olivat yhteensä 15.241,30 euroa eli 282,25 euroa työntekijää 

kohden. Työterveyshuollon kokonaiskustannukset työntekijää kohden laskettuna 

laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 3,0 %, josta ennaltaehkäisevän työterveys-

huollon kustannukset laskivat 35,9 % ja sairaanhoidon kustannukset nousivat 

23,8 %. Pitkäaikainen työterveyshoitajamme jäi eläkkeelle alkuvuodesta 2015 Tor-

nion kaupungin palveluksesta, työterveysasemalla on ollut vuoden aikana useita 

henkilövaihdoksia eikä työterveyshuolto ole pystynyt tarjoamaan palveluita aikai-

sempien vuosien tapaan. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannusten lasku 

johtuu määräaikaistarkastusten pienemmästä määrästä, lisäksi vuoden 2015 työ-

paikkakäynti toteutettiin vasta tammikuussa 2016. Vastaanottokäyntien lisäksi 

työterveyshuoltoon maksettiin vuosittainen palvelumaksu, joka vuonna 2015 oli 

34 euroa / henkilö.  

 

 

 

Työterveyshuollon kustannukset työntekijää kohden olivat: 

  vuonna 2013 329,02 euroa 

  vuonna 2014 290,96 euroa 

  vuonna 2015 282,25 euroa  
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  Kuva 6. Saarenvireen työterveyshuollon kustannukset vuosina 2013-2015 

 

5.2 Työterveyshuolto / Avustajatoiminta 

 

5.2.1 Kustannuksia vastaava toiminta/Avustajatoiminta 

 

Vuoden 2015 aikana ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon perustuvia lääkärin 

suorittamia määräaikaistarkastuksia tehtiin 1kpl, terveydenhoitajan suorittamia 

tarkastuksia 1kpl, fysioterapeutin suorittamia tarkastuksia 1kpl ja erilaisia tutki-

muksia 10 kappaletta. Sairaudenhoitoon liittyvissä asioissa käytiin lääkärin vas-

taanotolla 44 kertaa, terveydenhoitajan vastaanotolla 34 kertaa ja erilaisia tutki-

muksia tehtiin yhteensä 34 kappaletta. 

 

Vuoteen 2015 verrattuna ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon liittyvät tarkas-

tukset vähenivät merkittävästi. Avustajatoiminnan ohjausryhmän päätöksen mu-

kaisesti avustajien ns. työhöntulotarkastuksista luovuttiin ja ennaltaehkäisevän 

työterveyshuollon tarkastukset tehdään saman aikataulun mukaisesti, kuin mui-

denkin Tornion Sairaskotisäätiön työntekijöiden. Sairaudenhoitoon liittyvät ter- 

 

veydenhoitajan vastaanottokäynnit vähenivät 27 käynnillä ja lääkärin vastaanotto-

käynnit 49 käynnillä. Määriin on vaikuttanut myös se, että avustajien määrä on 

vähentynyt aikaisemmista vuosista. 

 

 

  v. 2013 
 

v. 2014 
 

  v. 2015   

Tutkimus 
Ennalta-  
ehkäisevä 

Sairaan-
hoito 

Ennalta-  
ehkäisevä 

Sairaan-
hoito 

Ennalta-  
ehkäisevä 

Sairaan-
hoito 

Lääkärintarkastukset 5 74 10 93 1 44 

Terveydenhoitajan tarkast. 13 43 21 61 1 34 
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Fysioterapeutit 2 0 4 2 1 0 

Tutkimukset 274 202 221 92 10 34 

Neuvonta ja ohjaus 1 
 

7 0 1 0 

Voimavarakysely 1 
   

1 
  

5.2.2 Työterveyshuollon kustannukset / Avustajatoiminta 

 

Avustajatoiminnan henkilökunnan osalta työterveyshuollon kokonaiskustannukset 

vuonna 2015 olivat yhteensä 4.878,56 euroa eli 203,27 euroa työntekijää kohden. 

Työterveyshuollon kokonaiskustannukset työntekijää kohden laskettuna laskivat 

edelliseen vuoteen verrattuna 59,4 %, josta ennaltaehkäisevän työterveyshuollon 

kustannukset laskivat 84,5 % ja sairaanhoidon kustannukset 25,2 %. Vuonna 2014 

ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannusten nousu johtuu eri kuntien 

kanssa laadittujen työterveyshuollon toimintasuunnitelmien päivittämisestä sekä 

työpaikkakäynnin aiheuttamista kustannuksista. Aikaisempiin vuosiin verrattuna 

avustajat ovat olleet motivoituneempia ja sairastelu on vähentynyt, mikä näkyy 

sairaanhoitokulujen alenemisena. Vastaanotto käyntien lisäksi työterveysasemille 

maksettiin vuosittainen palvelumaksu, joka vaihtelee 20 eurosta 36 euroon / hen-

kilö. 

  

Työterveyshuollon kustannukset työntekijää kohden olivat: 

  vuonna 2013 344,90 euroa 

  vuonna 2014 500,20 euroa 

  vuonna 2015 203,27 euroa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 7 .Avustajatoiminnan työterveyshuollon kustannukset vuosina 2013-2015 



                                              Tornion Sairaskotisäätiö sr                                                             16    

                                                                                                                                                                

 

                                                             

 

5.3 Työkykyä ylläpitävä toiminta 

 

Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään työstä aiheutuvia 

ja muita ongelmia. Äkillisissä työkykyä uhkaavissa ongelmatilanteissa työntekijät  

voivat kääntyä työterveyshuollon puoleen. Työntekijät voivat käyttää talon omaa 

kuntosalia ja uima-allasta oman kunnon kohentamiseen. Tähän voi saada henkilö-

kohtaista ohjausta ja oman kunto-ohjelman. 

 

Henkilökunnalla on myös mahdollisuus käyttää 100 €/henkilö liikunnallisten ja 

kulttuuri harrastusten tukemiseen. Rahan voi käyttää esim. erilaisten liikuntaryh- 

mien osallistumismaksuihin. Vuonna 2015 liikunta- ja / tai kulttuurirahaa käytti 

33 työntekijää, 2014 vuonna 35 työntekijää ja 2013 vuonna 41 työntekijää.  

 

Vuoden 2015 aikana neljä työntekijää teki omasta pyynnöstään lyhennettyä työ-

aikaa. Työnantaja on tukenut työssä jaksamista myöntämällä osa-aikatyötä kaikille 

sitä halunneille. 

 

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaan henkilökunnalle tehdään kah-

den vuoden välein henkilöstökysely/työilmapiirikysely. Vuonna 2015 henkilökun-

nan hyvinvointikartoitus toteutettiin Op Pohjolan tarjoaman verkkopalvelun kautta 

syys-lokakuussa. Hyvinvointikartoituksen tuloksia käytiin läpi yhdessä henkilö-

kunnan kanssa Op Pohjolan työhyvinvointiasiantuntijan johdolla 21.10.2015.  
 

Vastaajien kokonaismäärä oli 58 henkilöä, mukaan luettuna avustajatoiminnan 

henkilöstö, vastausprosentti oli 81 %. Vuonna 2013 suoritetussa ParTy-kyselyssä 

vastausprosentti oli 78 %. Kartoitettavia asioita olivat terveys ja hyvinvointi, henki-

löstötuottavuus sekä työkyvyttömyysriskit. Kartoituksen kokonaistulos oli 79 %, 

mikä todettiin hyväksi, vertailuaineiston (palveluala noin 3689 työntekijää) tulos 

oli 73 %.  

Vahvuuksiksi koettiin vaikutusmahdollisuus työpaikan asioihin ja työmotivaatio. 

Työnantajan koettiin välittävän henkilöstön hyvinvoinnista sekä useimmat suosit-

telisivat työpaikkaansa tuttavilleen. Keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat hen-

kilöstön yleinen terveydentila, elämäntavat (uni ja palautuminen, liikunta, ravitse-

mus, tupakka ja alkoholi) sekä työn kuormitus. Tuloksista ilmenee, että noin 30 

henkilöllä on korkea tai kohonnut työkyvyttömyysriski.   

Tulosten esittelyn jälkeen käytiin keskustelua tulosten perusteella käynnistettä-

vistä toimenpiteistä. Työkyvyttömyysriskin osalta sovittiin, että Op Pohjolan yh-

teyshenkilö toimittaa työterveyshuoltoon tietoja niiden työntekijöiden osalta, joilla 

on todettu korkea tai kohonnut työkyvyttömyysriski (mikäli työntekijä on kyselyyn 
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vastatessaan antanut luvan) ja työterveyshoitaja suunnittelee toimenpiteitä miten 

heidän tilannettaan voisi selvittää ja parantaa. 

Muiden toimenpiteiden osalta asiaa lähdettiin viemään eteenpäin pohtimalla yksi-

köittäin erilaisia vaihtoehtoja, joilla työhyvinvointia saadaan kehitettyä parempaan 

suuntaan. Asiasta keskusteltiin yhdessä henkilökuntakokouksessa ja päätettiin 

käynnistää vapaaehtoinen työkykyä tukeva liikunta- ja ravitsemusryhmä. Tulosten 

pohjalta henkilökunnasta valittiin työryhmä päivittämään työhyvinvointisuunni-

telma. 

 

Jokainen työntekijä sai vastaustensa pohjalta myös oman hyvinvointiraportin, jon-

ka tarkoituksena on auttaa henkilöä itseään löytämään ja kehittämään hänelle tär-

keitä osa-alueita.  

 

6  TYÖSUOJELU 

 

Työsuojelun tavoitteena on tukea henkilöstön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hy-

vinvointia sekä poistaa työolojen haittoja. Työsuojelu on koko henkilöstön yh- 

 

teinen asia. Työsuojelussa noudatetaan Tornion Sairaskotisäätiön työsuojelun 

toimintaohjelmaa sekä työsuojelu- ja työturvallisuuslakeja ja asetuksia.  

 

6.1 Työsuojeluorganisaatio 

 

Työsuojelupäällikkö  Pekka Ruuskanen, ylilääkäri, varalla Virpi Kuu-

   kasjärvi, vastaava fysioterapeutti 

Työsuojeluvaltuutettu  Minna Hietala, laitoshuoltaja 

I varavaltuutettu  Soile Storlöpare, laitoshuoltaja 

II varavaltuutettu  Veikko Lindgren, ravitsemistyöntekijä 

 

Työsuojelutoimikunnan muodostavat työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja 

varavaltuutetut. Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 

 

 

6.2 Työtapaturmat ja läheltä piti tilanteet 

 

   2013 2014 2015 

 

Hoito-osasto  4 kpl 3 kpl 1 kpl 

Kuntoutusosasto  2 kpl  3 kpl   

Keittiö   3 kpl 1 kpl   

Piha-alue   1 kpl 1 kpl     

Avustajatoiminta  2 kpl 3 kpl 0 kpl 

Työmatkalla  1 kp 2 kpl 2 kpl 

Yhteensä                  13 kpl        10 kpl        6 kpl  
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Vuoden 2015 aikana tapahtui yhteensä 6 työtapaturmaa tai läheltä piti tilannetta, 

tapaturmien määrä on viime vuosina hieman vähentynyt. Tapaturmat johtuivat 

mm. asiakastilanteissa tapahtuneista jalan venähdyksestä, varpaan haavasta, al-

laspelastuskoulutuksen harjoituksissa kyljen ja käden loukkaamisesta sekä työ-

matkalla tapahtuneesta liukastumisesta ja pyörällä kaatumisista. Vuonna 2015 

työtapaturmista aiheutui 16 poissaolopäivää. 

 

6.3 Työnohjaus 

 

Työnohjauksen tavoitteena on jaksamisen ja työyhteisön kehittämisen tukeminen. 

Työnohjausta järjestetään tarpeen mukaan joko yksilö- tai ryhmäohjauksena.   

 

Aloitteen työnohjaustarpeesta voi tehdä työnantaja, työntekijä tai työterveys-

huolto. Kelan sopimuksen mukaan terapeuteille on järjestettävä mahdollisuus 

osallistua ryhmäohjaukseen kolme kertaa vuodessa. Vuonna 2015 osallistui 3 

työntekijää yksilöohjaukseen ja 11 työntekijää ryhmäohjaukseen, ryhmäohjaus-

kertoja oli kaikkiaan 6 kappaletta. Vuonna 2014 osallistui yksi työntekijä yksilö-

ohjaukseen, vuonna 2013 osallistui yksi työntekijä yksilöohjaukseen ja 17 työnte-

kijää ryhmäohjaukseen. 

 

6.4 Palkitseminen ja motivointi  

 

Palkkauksen perustana on työehtosopimukseen pohjautuva työtehtävien, ammatti-

taidon ja työsuorituksen arviointi.  Koko henkilöstön osalta ko. arviointi on suori-

tettu viimeksi helmikuussa 2013, sillä Avainta ry:n työehtosopimus vuosille 2014 

– 2017 ei sisällä paikallista järjestelyerää. 

 

Henkilöstöpolitiikan toteuttamisen yhtenä kriittisenä menestystekijänä on kilpai-

lukykyinen palkkaus.  Tavoitteena on suorittaa palkkavertailu kahden vuoden vä-

lein, mutta vuosina 2014 ja 2015 ei ole saatu vertailutietoja alueen kunnilta. Palk-

kavertailuja suoritetaan kuitenkin ammattiryhmien osalta aina, kun saadaan tietoa 

mahdollisesta palkkojen jälkeenjääneisyydestä.   

 

Ammattiryhmäkohtaisia palkkoja on verrattu myös Avainta ry:n jäsenyhteisöjen 

keskipalkkoihin. Vertailusta ilmenee, että valtakunnallisesti palkkataso on lähes 

kaikissa ammattiryhmissä korkeampi. 

 

Henkilökunnan on mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen mm. teke-

mällä aloitteita. Aloitteen tekijät palkitaan pienellä kannustepalkkiolla. Vuoden 

2015 aikana henkilökunta teki 16 uutta aloitetta, vuonna 2014 vain yhden aloit-

teen ja vuonna 2013 yhdeksän aloitetta. Kaikki tehdyt aloitteet on käsitelty ja ne 

on otettu käyttöön. 

 

Henkilöstöetuuksina olivat myös joulupaketit, merkkipäivien muistamiset ja päivä-

kahvit asiakkaiden kanssa.  

 

6.5 Työpaikkaruokailu 

 

Henkilökunnalla on mahdollisuus ruokailla työpaikalla edulliseen aterian verotus-

arvoon perustuvaan hintaan. Suoritteiksi muutettuna henkilöstöruokailusta kertyi  
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vuoden aikana yhteensä 3560 suoritetta. Vuoteen 2014 verrattuna suoritteet li-

sääntyivät 24 suoritteella, lisäys on 0,7 %.  

 

 

7  YHTEISTOIMINTA 

 

Henkilökuntakokous pidetään kuukausittain pääsääntöisesti kuukauden ensim-

mäisenä keskiviikkona. Henkilökuntakokouksessa käsitellään myös tavanomaiset 

YT – menettelyä edellyttävät asiat, tarvittaessa voidaan kutsua myös erillinen YT – 

kokous koolle. Henkilökuntakokouksia oli vuoden aikana yhteensä 11, keskimää-

räinen osallistujamäärä oli 17 henkilöä. 

 

Vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä henkilö-

kunnan kanssa on käyty Tornion Sairaskotisäätiön historian ensimmäiset yhteis-

toimintalain 8 §:n mukaiset neuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä 

talouden tasapainottamiseksi. Yt-neuvottelut käytiin osastoittain eri ammattiryh-

mien kanssa. Neuvottelujen tuloksena merkittävimmät säästöt saatiin poistamalla 

tukipalveluiden vuosilomansijaismäärärahat. 

 

7.1 Osastokokoukset ja moniammatillinen tiimi 

 

Kaikki osastot pitivät myös omia osastokokouksia, joissa käsiteltiin mm. koko or-

ganisaatiota koskevia asioita, osaston sisäisiä asioita ja suunniteltiin tulevaa toi-

mintaa. Kokouksia pidettiin osastosta riippuen kerran viikossa tai kerran kuukau-

dessa. 

 

Eri ammattiryhmien edustajista muodostettu moniammatillinen tiimi kokoontui 

viikoittain käsittelemään asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseen ja hyvinvointiin 

liittyviä asioita. Laadunhallintaan ja -arviointiin liittyviä asioita käsiteltiin myös mo-

niammatillisesti.  

 

7.2  Kehityskeskustelut 

 

Vuosittaiset kehityskeskustelut käytiin kevään ja alkukesän aikana joko ryhmä- tai 

yksilökeskusteluina. Keskustelut käytiin ryhmäkeskusteluina hoito-osastolla, fy-

sioterapiassa, keittiössä ja talousosastolla, mutta kuitenkin halutessaan kaikilla oli 

mahdollisuus käydä myös yksilökeskustelu. Yksilökeskustelu käytiin kahdentoista 

henkilön kanssa, joista osa on vastuuhenkilöitä tai esimiehiä. Tavoitteena on käy-  

 

 

dä kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa, keskustelut käytiin 98 pro-

senttisesti.  

 

Käydyistä keskusteluista esimiehet laativat osastokohtaisen yhteenvedon. Suurin 

osa esille nousseista kehittämiskohteista on yksikkökohtaisia tai henkilökohtaisia. 

Yhteisinä kehitettävinä asioina esille nostettiin mm. työilmapiirin parantaminen, 

talon sisäisen yhteistyön parantaminen, johdolta toivottiin tukea ja ymmärrystä 

ajankäytön suhteen. 

 

7.3 Tiedottaminen 
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Tiedottaminen tapahtuu mm. kokousten, kokouspöytäkirjojen, kokousmuistioi-

den, intranetin, tiedotteiden ja ilmoitustaulujen avulla kirjallisen tiedotus- ja vies-

tintäohjeen mukaan. 

 

 

8 VIRKISTYS  JA VAPAA-AJAN TOIMINTA   

 

Virkistystoiminnan tavoitteena on henkilökunnan yhteen kokoontuminen ja yhteis-

hengen luominen.  

 

Vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelmassa ei ollut varattu henkilökunnan 

virkistykseen ja yhteisesti järjestävään tyky-toimintaan määrärahoja. Sosiaalioh-

jaajista ja talousosaston henkilökunnasta muodostettu virkistystoimikunta järjesti 

vuoden aikana henkilökunnalle toimintaa asiakkailta saaduin lahjoitusvaroin. 

 

Talon tiloissa järjestettiin Oriflamen kauneusilta, Jaana Kotkansalon luento tervey-

destä ja hyvinvoinnista sekä sportti-ilta kävelylenkin, zumban, suolahoidon ja al-

lasjumpan merkeissä. 

 

Elokuussa osallistuimme Venetsialaisillallisiin Torandassa ja marraskuussa vie-

timme pikkujoulua Juha Tapion konsertissa. 

 

Henkilökunnan aloitteesta 50 % oppilaitosten opiskelijoiden ohjauksesta maksa-

mista korvauksista on annettu ohjaavan osaston henkilökunnan käyttöön, vuonna 

2015 summa oli 957,49 euroa ja yhteiseen tykytoimintaan 383,00 euroa. 

 

 

 

 

9 HALLINTO 

 

9.1 Laatupolitiikka 

 

Saarenvireessä noudatetaan Tornion Sairaskotisäätiön hallituksen hyväksymää laa-

tupolitiikkaa ja laatuohjelmaa, laadunhallinnan menetelmät ovat pääsääntöisesti 

samat, kuin mitä ne olivat laaduntunnustuksen voimassa ollessa. 

 

Torniossa 30.6.2016 

 

 

Tuomo Hokkinen  Anneli Lampinen 

Tuomo Hokkinen  Anneli Lampinen 

Toimitusjohtaja  Talouspäällikkö 

 

 


