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Palvelupisteiden poikkeavat aukioloajat vuonna 2021 
Ennakoimattomien tilanteiden mukaan vastuualuejohtajalla on oikeus poiketa alkuperäisestä poikkeavien aukioloaikojen 

suunnitelmasta. Toimintayksiköt tiedottavat asiakkailleen mahdollisista muista poikkeavista aukioloista liittyen esimer-

kiksi yksikön koulutuspäiviin. 

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut 

Vastaanottopalvelut 

Vastaanottotoiminta Kokkola ja Kruunupyy 
Koivuhaan vastaanotto 01.03.-07.03.21 suljettu 

 14.05.21 suljettu 

 28.06.-25.07.21 suljettu 

   

Kälviän vastaanotto 14.05.21 suljettu 

   

Lohtajan vastaanotto 28.06.-25.07.21 suljettu 

 Pyritään etäpalveluilla mahdollistamaan Lohtajalle yksittäisiä päiviä 
myös kesäsulun ajaksi. Huomioiden koronatilanne ja siihen vaadittava 
resurssi. 

   

Ullavan vastaanotto 01.03.-07.03.21 suljettu 

 05.07.-10.08.21 suljettu 

 18.10.-24.10.21 suljettu 

   

Alavetelin vastaanotto 01.03.-07.03.21    suljettu 

 06.04.-11.04.21 suljettu 

 28.06.-30.07.21 suljettu 

 18.10.-24.10.21 suljettu 

 22.12.21-02.01.22 suljettu 

   

Kruunupyyn vastaanotto 21.06.-18.07.21   suljettu 

 22.12.21-02.01.22 suljettu 

   

Teerijärven vastaanotto 01.03.-07.03.21    suljettu 

 06.04.-11.04.21   suljettu 

 19.07.-15.08.21 suljettu 

 18.10.-24.10.21 suljettu 

 

Vastaanottotoiminta Lestijokilaakso ja Perhonjokilaakso 
Lestijärven vastaanotto 01.03.-07.03.21 suljettu 

 06.04.-11.04.21 suljettu 

 28.06.-30.07.21 suljettu 

 18.10.-24.10.21 suljettu 

 22.12.21-02.01.22 suljettu 
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Toholammin vastaanotto 01.03.-07.03.21 suljettu 

 06.04.-11.04.21 suljettu 

 28.06.-30.07.21 hoitajavastaanotto  + etälääkäripal-

velut mahdollisuuksien mukaan 

 18.10.-24.10.21 hoitajavastaanotto (+ etälääkäri ?) 

 22.12.21-02.01.22 hoitajavastaanotto (+ etälääkäri ?) 

   

Halsuan aamuvastaanotto 01.03.-05.03.21 suljettu (hiihtoloma) 

 14.06.-06.08.21 avoinna 1 aamupv/vk 

 18.10.-22.10.21 suljettu (syysloma) 

 23.12.21-06.01.22 suljettu (joulu+uusivuosi) 

   

Perhon vastaanotto 04.03.-05.03.21 suljettu (hiihtoloma) 

 01.06.-06.08.21 avoinna klo 8-14  

 01.07.-02.07.21 suljettu 

 08.07.-09.07.21 suljettu 

 15.07.-16.07.21 suljettu 

 22.07.-23.07.21 suljettu 

 29.07.-30.07.21 suljettu 

 05.08.-06.08.21 suljettu 

 21.10.-22.10.21 suljettu (syysloma) 

 23.12.21 avoinna klo 8-14 (labra auki) 

 31.12.21-05.01.22 avoinna klo 8-14 (labra auki) 

 

Suun terveydenhuolto 

Suun terveydenhuolto Kokkola ja Kruunupyy 
Koivuhaan hammashoitola 28.06.-08.08.21 suljettu 

 24.12.21-03.01.22 suljettu 

   

Kokkolan terveyskeskuksen hammashoitola koko kesän auki ei sulkuja 

 koko joulunajan auki ei sulkuja 

   

Kälviän, Lohtajan ja Ullavan  hammashoitola 28.06.-08.08.21 suljettu 

 24.12.21-03.01.22 suljettu 

   

Torkinmäen hammashoitola 26.07.- 08.08.21 suljettu 

 24.12.21-03.01.22 suljettu 

   

Kruunupyyn hammashoitola 28.06.-08.08.21 suljettu 

 24.12.21-03.01.22 suljettu 

Teerijärven hammashoitola 21.06.-08.08.21 suljettu 

 24.12.21-03.01.22 ei sulkua 

 

Suun terveydenhuolto Lestijokilaakso ja Perhonjokilaakso 
Lestijärven hammashoitola heinäkuu suljettu 

   

Perhon hammashoitola 05.07.-30.07.21 suljettu 

   

Halsuan hammashoitola  toimintaa satunnaisesti 

 

Hammas- ja suusairaudet sekä päivystys 
Hammas- ja suusairauksien poliklinikka 05.07.-01.08.21 suljettu 
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Päivystys- ja sairaanhoidolliset palvelut 

Radiologia 
Isotooppi 28.06.-11.07.21 suljettu 

 19.07.-01.08.21 suljettu 

 20.12.-26.12.21 suljettu 

 

Välinehuolto 
Välinehuoltokeskus (K-PKS) Välinehuoltokeskuksen ylimääräiset aukiolopäivät 2021: 04.04.21 su 

(pääsiäinen), 26.06.21 la (juhannus), 05.12.21 su (itsenäisyyspäivä), 

25.12.21 la (joulu) 

 

Laboratorio Nordlab 
Nordlab Lohtaja vko 9 ajat suljettu 

   

Nordlab Ullava vko 9 ajat suljettu 

 vko 13 vko 13 suljettu 

   

Nordlab Alaveteli vko 9 ja vko 14 ajat suljettu 

 vko 26-30 ajat suljettu 

 vko 42 (18.-24.10.21) ajat suljettu 

 vko 51 suljettu ke-su (22.-

26.12.21) 

ajat suljettu 

 vklo 52 suljettu ma-su 

(27.12.21-02.01.22) 

ajat suljettu 

   

Nordlab Kruunupyy vko 25-28 (21.06.-18.07.21) ajat suljettu 

 vko 51 suljettu ke-su (22.12.-

26.12.21) 

ajat suljettu 

 vko 52 suljettu ma-su 

(27.12.21-02.01.22) 

ajat suljettu 

   

Nordlab Teerijärvi vko 9 ja vko 14 ajat suljettu 

 vko 29-32 suljettu (19.07.-

15.08.21) 

ajat suljettu 

 vklo 42 suljettu ? ajat suljettu 

   

Nordlab Lestijärvi vko 9 ajat suljettu 

 vko 13 ? ajat suljettu 

   

Nordlab Toholampi viikolla 9 suljettu pe 05.03.21, 

ma, ti ja to auki 

ajat perjantailta suljettu 

 viikolla 13 avoinna ma, ti ja to 

(pe pyhä) 

 

 vko 14 suljettu ?  

   

Nordlab Halsua vko 9 suljettu ajat suljettu 

 suljettu 01.03.21 alkaen tois-
taiseksi  

ajat suljettu 

   

Nordlab Perho suljettu to 28.01.21 ajat suljettu 

 suljettu to 18.02.21 ajat suljettu 

 vkolla 9 suljettu to 04.03.21 ajat suljettu 
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Somatiikka 

Aistiklinikka 
Ihotautien poliklinikka 06.04.-09.04.21 suljettu 

 14.05.21 suljettu 

 05.07.-01.08.21 suljettu 

   

Silmäpoliklinikka 14.05.21 suljettu 

 05.07.-01.08.21 suljettu 

   

Silmäleikkausali 28.06.-08.08.21 suljettu 

   

Korvapoliklinikka 14.05.21 suljettu 

 05.07.-01.08.21 suljettu 

 

Anestesia, leikkaus, teho ja dialyysi  
Leikkaussali 01.03.-07.03.21 4+1 ryhmää, ei herkoa 

 06.04.-11.04.21 4+1 ryhmää, ei herkoa 

 14.5.21 vain päivystykset 

 07.06.-29.08.21  3+1 ryhmää, ei herkoa 

 18.10.-24.10.21 4+1 ryhmää, ei herkoa 

 

Kirurgia ja onkologia 
Kirurgian poliklinikka 14.05.21 suljettu 

 28.06.-15.08.21 osasulku, 3-4 polia 

 

Syöpätautien ja hematologian poliklinikka 
Syöpätautien ja hematologian poliklinikka 13.05.-14.05.21 suljettu 

 

Sydänpoliklinikka 
Sydänpoliklinikka 2 viikkoa heinäkuussa ? suljettu 

 

Osasto 7 
Osasto 7 05.07.-22.08.21 20 (28) potilaspaikkaa 

8 paikan vähennys 

 

Kuntoutuksen ja  neurologian palvelualue 

Neurologia 
Neurologian poliklinikka   ei sulkuja 

 

Fysiatria ja krooninen kipu 
Kipupoliklinikka ei lähetteiden käsittelyä eikä konsultaatiovastauksia saatavilla alusta-

vasti ajoilla 31.05.-13.06.21 ja 27.07.-08.08.21 

 

Fysioterapia ja apuvälinetoiminta 
Perho fysioterapia ja apuvälinelai-

naamo 01.03.-07.03.21 

suljettu 

Toholampi fysioterapia ja apuvälinelai-

naamo 01.03.-07.03.21 

suljettu 

Kokkolan tk (fysioterapia, kuntoutus) Hagströmin kulman lasten pu-

heterapia 05.07.-01.08.21 

suljettu 
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Hoito ja hoiva 

Asiakasohjaus ja avopalvelut 

Ikääntyneiden kuntouttavat päivätoiminnat  heinäkuu suljettu (alustava tieto) 

 

Vammaispalvelut 

Kehityspoliklinikka ja vammaispalveluiden sosiaalityö 

Kehityspoliklinikka 28.06.-01.08.21 kesäloma 

 23.12.21-02.01.22 joululoma 

   

Vammaispalvelutoimisto  ei sulkuaikoja 

 

Vammaispalvelujen asumispalvelut ja päiväaikaisen toiminnan palvelut 

Lestijokilaakson toimintakeskus 01.03.-02.03.21 suljettu 

 01.07.-01.08.21 kesäloma 

 18.10.-19.10.21 syysloma (ma-ti) 

 23.12.21-02.01.22 joululoma 

   

Perhon toimintakeskus 03.03.-07.03.21 talviloma 

 06.04.-07.04.21 suljettu 

 13.05.-14.05.21 helatorstai (+perjantai) 

 05.07.-08.08.21 kesäloma 

 21.10.-24.10.21 syysloma 

 23.12.21.-02.01.22 joululoma 

   

Regnbågen 01.03.-07.03.21 talviloma 

 01.04.21 suljettu 

 13.05.-14.05.21 helatorstai (+perjantai) 

 05.07.-08.08.21 kesäloma 

 21.10.-22.10.21 syysloma 

 23.12.21-02.01.22 joululoma 

   

Kaustisen toimintakeskus 01.03.-07.03.21 talviloma 

 01.07.-02.08.21 kesäloma 

 21.10.-24.10.21 syysloma 

 27.12.21-02.01.22 joululoma 

   

EKE-tuote 05.07.-02.08.21 kesäloma 

 21.10.-24.10.21 syysloma 

 27.12.21-02.01.22 joululoma 

   

Halsuan työtupa 01.03. -07.03.21 talviloma 

 02.04.-05.04.21 pääsiäinen 

 01.07.-01.08.21 kesäloma 

 18.10.-24.10.21 syysloma 

 23.12.21-02.01.22 joululoma 

   

Toimintakeskus Kompassi 04.03.-05.03.21 talviloma 

 02.04.-05.04.21 pääsiäinen 

 13.05.-14.05.21 helatorstai (+perjantai) 

 28.05.21 henkilökunnan kehittämispäivä 
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 25.06.21 juhannusaatto 

 05.07.-02.08.21 kesäloma 

 18.10.-19.10.21 syysloma (ma-ti) 

 06.12.21 itsenäisyyspäivä 

 23.12.21-01.01.22 joululoma 

 

Perheiden palvelut 

Perhekeskuspalvelut 

Neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 
Mariankadun neuvola 03.03.-07.03.21 suljettu 

 05.07.-31.07.21 suljettu 

   

Koivuhaan neuvola 01.03.-07.03.21 suljettu 

 05.07.-31.07.21 suljettu 

 18.10.-24.10.21 suljettu 

   

Torkinmäen neuvola 05.07.-31.07.21 suljettu 

   

Kälviän neuvola 05.07.-31.07.21 suljettu 

   

Lohtajan neuvola 01.03.-07.03.21 suljettu 

 28.06.-01.08.21 suljettu 

 18.10.-24.10.21 suljettu 

 27.12.21-02.01.22 suljettu 

   

Ullavan neuvola 01.03.-07.03.21 suljettu 

 28.06.-01.08.21 suljettu 

 18.10.-24.10.21 suljettu 

 20.12.21-02.01.22 suljettu 

   

Alavetelin neuvola 23.12.21 suljettu 

 31.12.21 suljettu 

   

Lestijärven neuvola 01.03.-07.03.21 suljettu 

 21.06.-01.08.21 suljettu 

 18.10.-24.10.21 suljettu 

 20.12.21-02.01.22 suljettu 

   

Toholammin neuvola 01.03.-07.03.21 suljettu 

 18.10.-24.10.21 suljettu 

 20.12.-26.12.21 suljettu 

   

Perhon neuvola 04.03.-07.03.21 suljettu 

 28.06.-25.07.21 suljettu 

 18.10.-24.10.21 suljettu 

 20.12.-26.12.21 suljettu 

   

Halsuan neuvola 20.06.-31.08.21 suljettu 

 18.10.-24.10.21 suljettu 

 20.12.21-02.01.22 suljettu 
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Lasten ja nuorten erityispalvelut 

Lasten ja nuorten somaattiset sairaudet 
Lasten ja  nuorten poliklinikka 05.07.-01.08.21 supistettu toiminta 

 

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut 
Lastenpsykiatrian osasto 05.07.-01.08.21 suljettu 

 23.12.21-01.01.22 suljettu 

   

Lastenpsykiatrian poliklinikka ja Vavu 14.05.21 suljettu 

 05.07.-01.08.21 supistettu toiminta 

 18.10.-24.10.21 supistettu/sulku 

 23.12.21-02.01.22 suljettu 

   

Verson päiväosasto 01.03.-07.03.21 suljettu 

 18.10.-24.10.21 suljettu 

 23.12.21-02.01.22 suljettu 

   

Nuorisopsykiatrian poliklinikka 14.05.21 suljettu 

 05.07.-01.08.21 supistettu toiminta 

 23.12.21-02.01.22 suljettu 

   

Lasten ja nuorten terapiapoliklinikka 14.05.21 suljettu 

 05.07.-01.08.21 suljettu 

 18.10.-24.10.21 supistettu toiminta 

 23.12.21-02.01.22 suljettu 

 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

Aikuispsykiatrian osastohoito 
15/Avoyksikkö 23.12. klo 15-27.12.21 klo 08 suljettu 

   

 

Aikuispsykiatrian avohoito 
Lestijokilaakson työryhmä 05.07.-01.08.21 suljettu 

 24.12.21-02.01.22 suljettu 

   

Perhonjokilaakson työryhmä 05.07.-01.08.21 suljettu 

 24.12.21-02.01.22 suljettu 

   

Aikuispsykiatrian avohoito, Kokkola 05.07.-01.08.21 työryhmissä pienempi miehitys ko. 

 24.12.21-02.01.22 aikana, pakolliset toiminnot pyörivät 

   

Akuuttityöryhmä 05.07.-01.08.21 toiminta pienemmällä miehityksellä 

 24.12.21-02.01.22 toiminta pienemmällä miehityksellä 

   

Arviointityöryhmä 05.07.-01.08.21 suljettu 

 27.12.21-02.01.22 suljettu 

   

Kriisi- ja lähipalvelutyöryhmä 05.07.-01.08.21 toiminta pienemmällä miehityksellä 

 27.12.21-02.01.22 toiminta pienemmällä miehityksellä 

   

Lyhytterapiatyöryhmä 05.07.-01.08.21 suljettu 

 27.12.21-02.01.22 suljettu 
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Kuntoutustyöryhmä 05.07.-01.08.21 toiminta pienemmällä miehityksellä 

 27.12.21-02.01.22 toiminta pienemmällä miehityksellä 

 

Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalvelut 
MieKu-päätöksentekotiimi 21.06.-15.08.21 supistettua toimintaa 

 20.12.21-02.01.22 supistettua toimintaa 

   

Siilinpesän avokuntoutus 21.06.-15.08.21 supistettua toimintaa 

 20.12.21-02.01.22 supistettua toimintaa 

   

Puolivälinkoti 21.06.-15.08.21 supistettua toimintaa 

 20.12.21-02.01.22 supistettua toimintaa 

 

Päihde- ja riippuvuuspalvelut 
Jokilaaksojen vastaanotot 01.03.-08.03.21 suljettu 

 01.07.-31.07.21 suljettu 

 18.10.-22.10.21 suljettu 

 24.12.-31.12.21 suljettu 

 

Aikuisten sosiaalipalvelut 

Koivutupa 06.04.-09.04.21 suljettu 

 28.06.-08.08.21 suljettu 

 20.12.21-09.01.22 suljettu  

Muutoin aikuissosiaalityö ja kotopalvelut normaalisti auki mutta Koronan vuoksi ei ajanvarauksetonta vastaanottoa vaan 
kaikki ajanvarauksella. Terveyssosiaalityö ja sosiaalipäivystys myös normaalisti auki. 

 

 


