Sodankylä
Lapin tähtikunta

Hyvinvointikeskus

SOPUKKA

HYVINVOINTIKESKUS SOPUKKA
Kaikki palvelut saman katon alta

Yhteistyötä ja avoimia tiloja

Hyvinvointikeskus Sopukkaan on koottu miltei
kaikki Sodankylän sosiaali- ja terveydenhuollon
vastaanotto-, tutkimus- ja osastopalvelut.
Saman katon alta löytyy myös
Kelan toimipiste.
Kaiken kaikkiaan Sopukassa työskentelee yli
130 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä tukipalvelujen ammattilaista.

Sopukassa sosiaali- ja terveyspalvelut tekevät
läheistä yhteistyötä. Myös alueen järjestöt,
seurakunta, yrittäjät sekä kunnan eri toimialat ja
erikoissairaanhoito ovat mukana yhteistyössä.
Sopukassa on kaikille kuntalaisille avoimia
tiloja kuten kahvila, itsehoitopisteitä ja Kelan
asiakaspääte. Lounasruokala toimii arkisin.

Samoissa tiloissa toimiminen mahdollistaa
palveluiden yhteensovittamisen sekä eri
toimijoiden tiiviin yhteistyön. Mikä tärkeintä, se
tekee Sopukan asiakkaille asioinnista ja palvelusta
toiseen siirtymisestä helppoa ja sujuvaa.
Sopukan
sisääntulo- ja
odotusauloja
koristavat
kuvataiteilija
Kaija Kiurun
luontoaiheiset
taideteokset.

Hyvinvointikeskuksen moderneja kokous- ja
neuvottelutiloja vuokrataan myös ulkopuolisille
käyttäjille. Potilashotelli tarjoaa potilaan
läheiselle tai pitkämatkalaiselle mahdollisuuden
jäädä yöksi.

Terveenä ja toimintakykyisenä arjessa
Hyvinvointikeskus Sopukassa toimivat kaikki Sodankylän
kunnan terveydenhuollon vastaanotto-, tutkimusja osastopalvelut. Kiireettömään hoitoon pääsee
joustavasti hoidon tarpeen
arvioinnin kautta.
Monipuolisten palveluiden lisäksi saman katon
alla sijaitsevat röntgen- ja laboratoriopalvelut sekä
työterveyshuollon palveluja tarjoavia toimijoita.











Akuuttivastaanotto
Akuutti- ja kuntoutusosasto
Apuvälinepalvelut
Hoitotarvikejakelu
Kiireetön vastaanotto
(mm. muisti-, diabetes- ja astmavastaanotot)
Kotisairaala
Kuntoutuspalvelut (fysio- ja toimintaterapia)
Röntgen
Seurantaosasto
Suunterveydenhuolto

Perhekeskus palvelee eri elämäntilanteissa
Sopukan perhekeskus tarjoaa monipuolisia palveluita: hyvinvointia,
terveyttä, kasvua ja kehitystä edistäviä, varhaisen tuen ja hoidon
palveluita sekä myös intensiivistä tukea.
Palvelut on tarkoitettu erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille
tai yksinasuville; lapsille, nuorille, työikäisille ja varttuneemmille.
Perhekeskus sijaitsee Sopukan toisessa kerroksessa ja palvelee
asiakkaita myös chatissa, puhelimitse, sähköpostitse sekä sähköisten
lomakkeiden avulla.
Sosiaalipäivystys, kriisipalvelut ja palveluohjaus
Seksuaaliterveysneuvola
Lapsiperheiden palvelut
Työikäisten palvelut
 Aikuissosiaalityö ja
 Äitiys- ja lastenneuvola
-ohjaus
 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
 Kuntouttava työtoiminta
 Kasvatus- ja perheneuvonta
 Täydentävä ja ehkäisevä
 Puheterapia
toimeentulotuki
 Ehkäisevä ja tehostettu perhetyö
 Maahanmuuttajatyö
 Lapsiperheiden kotipalvelu
Päihdepalvelut
 Perhesosiaalityö
Mielenterveyspalvelut
 Perheoikeudelliset palvelut
Vammaisten palvelut
 Lastensuojelun palvelut

KIINTEISTÖAUTOMAATIO-, SÄÄTÖLAITE- JA SÄHKÖTYÖT

040 562 7816
www.automaatiopalvelu.fi

www.napapiirinkuljetus.fi

SOPUKKA RAKENNUKSENA
Hyvinvointikeskus Sopukka on Suomen ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettu sote-rakennus. Elinkaarimalli tarkoittaa,
että palveluntuottaja vastaa rakentamisen jälkeen kiinteistön
kokonaisvaltaisesta ylläpidosta ja kiinteistönhoidosta, käyttäjäpalveluista sekä tietyistä perusparannusinvestoinneista.
Elinkaarimalli takaa kiinteistön arvon säilymisen parhaalla
mahdollisella tavalla, sillä palveluntuottaja on sitoutunut
kiinteistöön ja sen ylläpitoon pitkäksi aikaa.
Sopukka on maailman kuudes LEED for Healthcare -ympäristösertifioitu sote-kiinteistö. Sertifikaatti todentaa, että rakennus
on suunniteltu ja rakennettu tiukkojen ympäristötavoitteiden
mukaisesti ja käytössä on työkalut rakennuksen kestävään
ylläpitoon ja säästöihin energiankulutuksessa.
Hyvinvointikeskuksen pinta-ala on noin 6 800m2.
Rakennustyöt kestivät noin kaksi
vuotta ja Hyvinvointikeskus
otettiin käyttöön 13.1.2020.

Sodankylä – Lapin tähtikunta
Sodankylän kunta luo hyvän elämän edellytykset
alueen asukkaille. Kunnan perusturvapalveluiden
toimiala tuottaa asiakaslähtöisiä sosiaali- ja
terveyspalveluita kunnan reilulle 8000 asukkaalle
sekä muun muassa Jääkäriprikaatille, alueen
yrittäjille ja matkailijoille. Toiminnan tavoitteena
on edistää ja ylläpitää kuntalaisten terveyttä,
hyvinvointia ja toimintakykyä kaikissa
elämänvaiheissa.

Hyvinvointikeskus
Sopukka

TERVEYSPALVELUIDEN
neuvonta ja ajanvaraus
Akuuttivastaanotto

p. 020 692 881

Akuutti- ja kuntoutusosasto

p. 020 692 883

Apuvälinepalvelut

p. 040 728 7455

Karistamontie 4
99600 Sodankylä

Hoitotarvikejakelu
p. 040 356 4755
(ma-to klo 9–11) tai hoitotarvikejakelu@sodankyla.fi

PERHEKESKUKSEN
neuvonta, ajanvaraus ja palveluohjaus

Kiireetön vastaanotto

p. 020 692 884

p. 040 678 9566

Kuntoutuspalvelut
(fysio- ja toimintaterapia)

Mielenterveyspalvelut
(ma–to klo 8–11)

p. 040 728 7455

Sosiaalipalvelut, palveluohjaus
(klo 9–11.30)

p. 040 069 4024

Terveysneuvonta
(ma–to klo 8–15, pe klo 8–12)

p. 040 583 5744

Potilashotelli

p. 020 692 883 tai
020 692 884

Suunterveydenhuolto arkisin
p. 040 528 0382
(viikonloppuisin sekä arkipyhinä kiireellisissä särky- ja
tapaturmatilanteissa klo 9.30–12, p. 010 633 8330)

wwww.sodankyla.fi/terveyspalvelut

Sosiaalipäivystys (ma–pe klo 8–16) p. 040 675 1340
(muina aikoina)
p. 040 865 2269

www.sodankyla.fi/perhekeskus

Raikkaan puhtaat asusteet,
apu- ja suojavälineet sekä tilat lisäävät
käyttäjän ja ympäristön mukavuutta.
Lisätietoja
www.elozo.fi
Petri Hakomäki
0400 762 167

Elozo-tuotteiden edut:
Tavanomaisia puhdistusmenetelmiä
kestämättömien kohteiden käsittely
Epämiellyttävien tuoksujen tehokas poistaminen
hankalista kohteista kustannustehokkaasti
Ympäristöystävällinen puhdistaminen ja
desinfiointi ilman vettä ja kemikaaleja
Kustannusten leikkaaminen lisäämällä
käsiteltävien tuotteiden käyttöikää

• www.jssuomi.fi

Suomalainen innovaatio työviihtyvyyden ja hygienian parantamiseksi

