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Tanan kunta toivottaa suomalaiset hoitoalan ammattilaiset tervetulleeksi  

Meillä Tanan kunnassa on jo useita vuosia ollut suomalaisia sairaanhoitajia töissä. Nämä am-

mattilaiset ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että kunnassamme on hyvät terveyspalvelut ja 

voimme tarjota turvallista hoitoa sekä laitoksissamme että kotihoidossa.  

 

Haluamme pitää hyvää huolta muista maista tulevista työntekijöistämme, ja erityistä vastuuta 

tunnemme suomalaisista työntekijöistä, sillä onhan Suomi rajanaapurimme.  

 

Tämä informaatiopaketti on osa opinnäytetyötä, jonka on tehnyt kunnassamme työskennellyt 

suomalainen sairaanhoitajaopiskelija. Olemme erittäin tyytyväisiä oppaaseen ja siksi tulem-

mekin käyttämään sitä informoidaksemme hoitoalan ammattilaisille, jotka voisivat olla mah-

dollisia työntekijöitämme.  

 

Tana on monikulttuurinen kunta, jossa kautta historian on asunut sekä norjalaisia, saamelai-

sia että suomalaisia. Viime vuosina asukkaita on tullut myös muista maista. Toivotamme hei-

dät kaikki tervetulleeksi ja pyrimme huolehtimaan siitä, että he tuntevat itsensä osaksi niin 

työyhteisöä kuin yhteiskuntaakin. Jo useiden vuosien ajan hoitohenkilökunnan, erityisesti sai-

raanhoitajien, rekrytointi Tanaan on ollut haasteellista. Siksi hyvin koulutetut ja kokeneet suo-

malaiset sairaanhoitajat ovat olleet meille suuri apu. Siksi aiomme jatkossakin kääntyä suo-

malaisten naapureidemme puoleen turvataksemme terveyden- ja sairaanhoidon palvelujem-

me hyvän laadun.  
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 Suomalaisten sairaanhoitajien kokemuksia Tanan kunnassa  

työskentelystä  

Tanan kunnassa syksyllä 2009 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan kunnassa työskentelevät suo-

malaiset sairaanhoitajat kokevat, että...  

… hoitotyö on kevyempää kuin Suomessa  

… henkilökuntaa on enemmän, joten potilaille on enemmän aikaa  

… palkka on parempi kuin Suomessa  

… työhön on mahdollista saada vaihtelua työskentelemällä kunnan eri hoitolaitoksissa  

… työhön on mahdollista saada joustoa erikokoisilla viroilla  

… palkasta on mahdollista neuvotella  

… Tanan kunta on reilu työnantaja  

 

 



Tanan kunta  

Tanan kunta sijaitsee Pohjois- Nor-

jassa, Finnmarkin läänin itäosassa. 

Asukkaita Tanan kunnassa on n. 

3000. Kuntakeskus Tanabrun muo-

dostavat kolme vierekkäistä kylää 

Tanabru, Seida ja Skippagurra. Kun-

takeskuksen alueella asuu n. 1200 

henkilöä. Tanan kunta rajoittuu poh-

joisessa Jäämereen ja etelässä raja-

joki Tenoon, joka erottaa Tanan kun-

nan suomalaisesta Utsjoen kunnasta. 

Norjalaiset rajanaapurit ovat Gamvikin, Berlevågin, Vadsøn (Vesisaari), Nessebyn, Lebesbyn, 

Porsangerin ja Karasjoen kunnat.  

 

 

Metsästyksestä, kalastuksesta ja luonnossa liikkumi-

sesta pitävälle Tanan kunnan alue tarjoaa rajattomat 

mahdollisuudet. Lisää tietoa löydät osoitteesta 

www.inatur.no.  

 

 

 

 

Tanassa on kaksi virallista kieltä, saame ja norja, mutta myös 

muita kieliä, kuten suomea ja venäjää puhutaan jonkin ver-

ran. Oman viihtyvyytesi ja hoitotyön laadun takaamiseksi nor-

jan (tai hyvä ruotsin) kielen taito on edellytys sairaanhoitaja-

na toimimiselle kunnassamme. Suosittelemme sinua hakeu-

tumaan norjan kielen kurssille ennen töiden aloittamista. 

Pohjoisnorjalainen ja saamelainen kulttuuri näyttäytyvät Ta-

nan kunnassa vahvoina. Sinulla olisikin hyvä olla hieman pe-

rustietoa alueen kulttuureista.  



Hoitotyö Tanan kunnassa  

Tanan kunnassa hoidon ja huolenpidon palvelut on jaettu kolmeen maantieteelliseen aluee-

seen: Tanabru, Austertana ja Polmak.  

 

Tanabrun alue: Kuntakeskus Tanabrussa sijaitsevassa terveyskeskuksessa toimii terveys-

keskuksen vuodeosasto sekä kunnan asiakasmäärältään suurin kotisairaanhoito.  

 

Vuodeosastolla on 16 pitkäaikaispaikkaa, kaksi intervallipaikkaa, yksi kuntoutuspaikka sekä 

kaksi akuuttipaikkaa äkillisesti sairastuneiden potilaiden hoitoon. Vastuuvuorossa oleva sai-

raanhoitaja vastaa akuuttipotilaiden hoidosta. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin vastuusairaan-

hoitaja ottaa vastaan kaikki päivystykseen tulevat yhteydenotot, suorittaa hoidon tarpeen arvi-

ointia ja konsultoi tar-vittaessa päivystävää lääkäriä. Vuodeosaston osastonhoitajana toimii 

Anu Saari, email: anu.saari@tana.kommune.no.  

 

Kotisairaanhoidon toimisto sijaitsee 

terveyskeskuksen välittömässä lä-

heisyydessä. Kotisairaanhoito tarjo-

aa palveluja ympärivuorokautisesti. 

Se huolehtii myös terveyskeskuksen 

vieressä sijaitsevien palveluasunto-

jen palveluista. Kotisairaanhoidon 

osastonhoitajana toimii Liv-Berit 

Johnsen, email:  

liv-berit.johnsen@tana.kommune.no.  

 

Austertanan alue: Austertanan alueella toimii kotisairaanhoito päiväsaikaan. Austertanan ky-

lässä sijaitsee myös kunnan vanhainkoti. Vanhainkodin välittömässä läheisyydessä on yksi 

palveluasunto. Vanhainkodissa on kahdeksan pitkäaikaispaikkaa ja kaksi intervallipaikkaa. 

Austertanan alueen johtaja on Sigrun Pedersen, email: sigrun.pedersen@tana.kommune.no.  

 

Pulmangin (Polmak) alue: Pulmangin kylä sijaitsee Suomen rajalla. Siellä toimii kunnan sul-

jettu dementiaosasto sekä kotisairaanhoito päiväsaikaan. Dementiaosastolla on kahdeksan 

pitkäaikaispaikkaa ja kaksi intervallipaikkaa. Pulmangin alueen johtaja on Anu Saari, email: 

anu.saari@tana.kommune.no.  



Asuminen ja verotus Norjan  ja Suomen rajalla 

Tanan kunnassa työskentelevälle tarjoutuu ainutlaatuinen tilaisuus valita asumismaansa. Lä-

himmästä Utsjoen kunnan kylästä, Nuorgamista, on matkaa kuntakeskus Tanabruhun vain 26 

km. Utsjoen kunnan yhteystiedot löydät osoitteesta www.utsjoki.fi. Mikäli asut rajakunnassa 

Suomen puolella ja työskentelet rajakunnassa Norjassa, maksat verosi Suomeen rajankä-

vijälain mukaan. Lisätietoja rajankävijän verotuksesta antaa Pohjois-Lapin verotoimisto, puh. 

016-3676500. Tietoa löydät myös internetistä osoitteesta www.vero.fi.  

 

Mikäli haluat asua Norjassa, Tanan kunta avustaa työntekijöitään asunnon hankinnassa. Ta-

nan kunnan asunnoista löydät lisätietoa sivulta: www.tana.kommune.no/kommunale-

boliger.4495952-108322.html tai sähköpostitse tke@tana.kommune.no. Kun asut ja työsken-

telet Norjassa, maksat verot Norjaan. Tässä tapauksessa sinun on hankittava itsellesi norja-

lainen verokortti. Lisätietoja verotuksesta Norjassa saat Skatt Nordista 

( www.skatteetaten.no) , puh. +4780080000).  

 

Muuttaessasi Norjaan sinun on huomioitava myös tullisäädökset koskien maahan muuttoa 

(esim. auton ja muun irtaimen omaisuuden maahantuontia. Lisätietoa löydät osoitteesta 

www.toll.no/templates_TAD/MainSubject.aspx?id=18&epslanguage=NO. 

  

Tietoa Norjaan muuttamisesta löydät osoitteesta www.hallonorden.org.  

 

 

 



Asiat, jotka sinun tulee hoitaa ennen kuin voit toimia sairaanhoitajana Ta-

nassa: 

Autorisointi. Autorisoinnilla tarkoitetaan lupaa harjoittaa sairaanhoitajan ammattia Norjassa. 

Autorisoinnin hakemisesta löydät lisätietoa ja hakemuslomakkeen osoitteesta www.safh.no. 

Käytännössä hakeminen tapahtuu niin, että toimitat hakemuksen oikeaksi todistettuine liittei-

neen em. nettisivuilta löytyvään osoitteeseen. Huomaa, että todistusten tulee olla joko ruot-

siksi tai norjaksi, virallisen kielenkääntäjän kääntäminä! Kun hakemuksesi saapuu perille, si-

nulle toimitetaan maksulomake. Autorisoinnin käsittelymaksu on n. 1000 Kr. Kun olet suoritta-

nut maksun, asian käsittely alkaa. Autorisoinnin saamisessa saattaa kestää parikin kuukaut-

ta, joten ole ajoissa liikkeellä.  

 

Norjalainen henkilötunnus. Ilman norjalaista henkilötunnusta sinulle ei voida maksaa palk-

kaa, joten tämä asia kannattaa hoitaa heti! Norjalaista henkilötunnusta voit hakea Skatt Nor-

dista (verotoimistosta), jonka lähin toimisto sijaitsee Vadsøssä, Vesisaaressa. Lisätietoa 

osoitteessa www.skatteetaten.no/no/Alt-om/Folkeregistrering/ tai puhelimitse numerosta 

+4780080000.  

 

Norjalainen pankkitili. Hankittuasi norjalaisen henkilötunnuksen, voit hankkia itsellesi pank-

kitilin Norjassa. Palkan maksaminen onnistuu vain norjalaiselle tilille. Lähin pankkikonttori 

(Sparebanken) sijaitsee kuntakeskus Tana Brussa, lisätietoa osoitteessa www.snn.no. 

Vadsøstä löytyy useampiakin pankkeja, esim. Nordea (www.nordea.no), Den norske Banken 

(www.dnbnor.no) sekä Postbanken (www.postbanken.no). Lisäksi löytyy useita nettipankkeja, 

esimerkiksi Skandiabanken (www.skandiabanken.no).  

 

Pankkitilin avaamista ja norjalaisen henkilötunnuksen hakemista varten sinulla pitää olla voi-

massa oleva Suomen passi.  

 


