Tietoa kotihoidosta
Kunta
Virka-aika
Kuntakeskuksessa,
Enontekiö
sivukylillä ja käsivaressa

Ilta-aika
Kuntakeskuksessa ja
sivukylillä klo 21 asti

Yöaika
Asumispalveluyksikössä

Viikonloppu
Kuntakeskuksessa ja
sivukylillä 7–21

Rajoitukset
Käsivarren alueella tuotu
turvapuhelin pois, koska
ongelmia yhteyksissä /
asumispalveluyksikössä
ok

Inari

Kuntakeskuksessa (Ivalo)
ja sivukylillä (Inari,
Sevettijärvi ja Nellim)

Kuntakeskuksessa
kotihoito klo 20 asti

Kuntakeskuksessa
yöpartio ja tuettu
palveluasuminen

Kuntakeskuksessa 24h

Haja-asutusalueella
ei palveluita öisin tai
viikonloppuna

Kittilä

Kuntakeskuksessa ja
sivukylillä (1 työntekijä
per alue)

Kuntakeskuksessa 24h

Kuntakeskuksessa 24h

Kuntakeskuksesssa 24h

Haja-asutusalueella vain
virka-aikana 8–16

Kemi

Koko kunta

Koko kunta 24h

Koko kunta yöpartio

Ei rajoituksia

Keminmaa

Koko kunta

Koko kunta yöpartio:

Kemijärvi

Koko kunta. Tarvittaessa
kotiutustiimi auttaa

Koko kunta kotihoito klo
21:30 asti
Koko kunta 24h.
Tarvittaessa kotiutustiimi
auttaa klo 20:30 asti

Koko kunta kotihoito ja
yöpartio 24h
Kotihoito ja yöpartio 24h

Kolari

Keskusta ja hajaasutusalue

Kotihoito kuntakeskus klo Hälytykset
22 asti ja haja-asutusalue ympärivuorokautiseen
klo 21 asti
yksikköön tai
vuodeosastolle

Kuntakeskuksessa 6–22 ja
haja-asutusalueella 7–21

Sivukylillä kotihoidon
palvelujen saanti/
lisääminen haastavampaa
tai mahdotonta.

Muonio

Koko kunta

Koko kunta kotihoito klo
21 asti

Koko kunta 7–21 asti

Keskustassa palveluja voi
saaada useasti päivän
aikana. 20km päästä
keskustasta pari kertaa ja
50km päässä asuva voi
saada kerran kotihoidon
palveluja päiväaikaan.

Koko kunta yöpartio

Hälytykset tunturilapin
ensihoitonn

Koko kunta 24h.
Tarvittaessa kotiutustiimi
auttaa klo 20:30 asti

Ei rajoja. Kaikille
samanlaiset palvelut
Haja-asutusalueella
asukkaille pystytään
antamaan rajoitetusti
ilta- ja yöapua, (käytäntö
noin 15 km keskustasta).
Asukkaat halunneet myös
muuttaa palveluiden
perässä kuntakeskukseen.

Pelkosenniemi

Koko kunta

Koko kunta kotihoito klo
20 asti

Ei

Koko alue kotihoito
klo 8– 20

Pello

Kuntakeskus ja järvialue,
Turtola/Juoksenki,
Konttajärvi

Kuntakeskus ja järvialue
klo 21.00 asti,
Turtola/Juoksenki klo 18
asti ja Konttajärvi klo 20
asti

Ei

Posio

Kuntakeskus ja hajaasutusalue
Kuntakeskus ja hajaasutusalue, käytössä
myös kotisairaanhoitaja
60%

Kuntakeskuksessa 24h

Kuntakeskuksessa 24h

Pellon keskusta ja
Järvialue 07.00–21.00
Turtola/Juoksenki 07.00–
12.00 / 15.30–18.00
Konttajärvi: 07.00–11.00 /
15.00–19.30
Kuntakeskus 24h

Kuntakeskuksessa
kotihoito klo 22 asti

Vanhusten talolla
yöhoitaja ja tarvittaessa
käy ryhmäkodin yöhoitaja

Kuntakeskuksessa
klo 7–22, hajaasutusalueella aamuvuoro

Rovaniemi

Lähes koko kunta

Lähes koko kunta

Yöpartio

Lähes koko kunta

Salla

Kuntakeskus ja hajaasutusalue

Kuntakeskuksessa 24h

Kuntakeskuksessa,
palvelutalot 24h

Kuntakeskuksessa 24h

Ranua

Ei rajoituksia. Tarpeen
vaatiessa yhdistellään
kotisairaanhoidon kanssa
Eroja kunnan eri alueilla

Haja-asutusalueella virkaaikainen kotihoito
Haja-asutusalueella
asuvilla, kun ylittävät
tietyn hoidettavuuden,
kerran pv kotihoidon
käynnit eivät riitä ja
asiakkaat valitsevat
muuttaa
kuntakeskukseen.
Haja-asutusalueilla on
käyntejä harvoin 3
kertaa/vrk, yöpartio käy
noin 20 km päässä
keskustasta
Haja-asutusalueella virkaaikana 3 etäpistettä. Jos
tarvitsee paljon palveluita
niin ikäihmiset haluavat
muuttaa
kuntakeskukseen. Noin 7
km raja iltahoidon ja
viikonloppuhoidon
toteuttamiseen

Savukoski

Kuntakeskus ja hajaasutusalue

Ei

Ei

Kuntakeskuksessa
klo 8–16 ja akuuttihoidot
haja- asutusalueella

Simo

Koko kunta

Koko kunta kotihoito klo
22 asti

Koko kunnan alueella
klo 7– 22

Sodankylä

Koko kunta

Koko kunta 24h

Yöpartio päivystää
kehitysvammaisten
yksikössä
Koko kunta 24h

Tervola

Kuntakeskus ja lähialueet

Kuntakeskus ja lähialueet
klo 21 asti

Ei

Kuntakeskus ja lähialueet
klo 7–21

Tornio

Koko alue

Koko alue kotihoito 24h
ja kotisairaanhoito klo 21
asti

Koko alue 24h, yöpartio

Koko alue kotihoito 24h
ja kotisairaanhoito
klo 7–21 asti

Koko kunta 24h

Haja-asutusalueella
keskitetysti:
yhteensuuntaan monta
käyntiä samalla reissulla
(akuutit hoidetaan
tarvittaessa)
Ei

Haja-asutusalueet jaettu
vastuualueiksi esim
eteläinen alue. Näissä
vastuuhoitaja, joka virkaaikana koordinoi
palveluita. Näissä
käytetään omaishoitoa,
perhehoitoa, otetaan
osuuskunnalta jne.
Ei km-rajoitusta, mutta
käytännössä jos matkaaika yhteensuuntaan
kestää yli 30min, palvelua
ei pystytä järjestämään
iltaisin tai viikonloppuisin.
Haja-asutusalueille
kotipalvelu järjestyy 1–2
krt viikossa klo 7.00–
15:30.
Haja-asutusalueen 24/7
kotihoito on järjestetty
hajauttamalla
kotihoitopisteitä koko
kunnan alueella 8 eri
pisteeseen.

Utsjoki

Kuntakeskuksessa ja hajaasutusalueella
(Karigasniemi)

Kuntakeskuksessa
kotihoito klo 20 asti

Ei

Kuntakeskuksessa 7–20,
muina aikoina ja muualla
turvapuhelimen kautta

Keskustassa kotihoidon
palveluajat pidemmät
kuin Karigasniemellä

Ylitornio

Koko kunta

Koko kunta kotihoito klo
21 asti, tarvittaessa 22
asti

Yöpartio Coronarian
yksiköltä

Koko kunta 7–21,
yöpartio Coronarialta

Yöpartio kattaa keskustan
alueen. Syrjäkylistä
tulleisiin hälytyksiin
tarvittaessa Coronan
yksiköltä tehdään hälytys
112-vaihteen kautta.

