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Tiedote Inarin kunnan terveydenhuollon sähköisestä ajanvarauksesta  

Inarin kunnan eTerveyspalvelujen kautta voit varata ajan 

 laboratorioon 

 röntgentutkimukseen 

 spirometriatutkimukseen 

 sydänfilmiin 

 sairaanhoitajalle (esim. ompeleiden poistoa tai muita pieniä toimenpiteitä varten) 

 terveydenhoitajalle (esim. rokotukset, matkailuneuvonta ja kuulotutkimukset, 
ehkäisyneuvolan vastaanotto, ompeleiden poistot, injektiot ja korvahuuhtelut) 

 kouluterveydenhoitajan tarkastukseen (edellyttää puolesta asioinnin lupaa) 

 lastenneuvolan tarkastukseen (edellyttää puolesta asioinnin lupaa) 

Palveluun pääsee kirjautumaan Inarin kunnan www-sivuilla olevan ”Terveyspalveluiden sähköinen 
ajavaraus”-linkin kautta. Palveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 
Lapselle ajan varaaminen vaatii puolesta asioinnin suostumuksen. Suostumuksen voit täyttää 
asioidessasi terveyskeskuksessa, lisätietoja asiasta antaa terveyskeskuksen neuvonta, puh. 040 482 
5250 tai sähköpostitse: neuvonta.terveyskeskus@inari.fi. 

Lisäksi palvelussa voi päivittää henkilötietoja. Palvelun käyttö on asiakkaalle maksutonta. 

eTerveyspalveluita varten tarvitsee sähköisen asioinnin sopimuksen-/ suostumuksen. Tämän voi 
hoitaa ajanvarauspalvelussa, kohdassa ”Lomakkeet” tai asioimalla terveyskeskuksessa. Sähköistä 
ajanvarausta voi käyttää myös asioimalla Virtu-pisteillä. Palvelupisteet löytyvät Ivalon 
terveyskeskuksesta sekä Inarin Sajoksesta ja ne voi varata sähköisen kalenterin kautta, joka löytyy 
osoitteesta www.inari.fi. Lisätietoja palvelusta saa toimistosihteeri Jatta Kaivosojalta, puh. 040 162 
7891 ja sähköposti: neuvonta@terveyskeskus.fi. 

Mikäli sähköinen asiointi ei ole mahdollista, aikoja voi varata puhelimitse seuraavista numeroista: 

Laboratorio, röntgen, spirometria, sairaanhoitajan vastaanotto: 
  
ajanvaraus arkisin klo 8.15 – 10 ja 13 - 14  040 188 7400  

Terveydenhoitajien ajanvaraus arkisin klo 8.00 – 9.00 

Lastenneuvola: 040 841 7743 / Ivalo 
040 844 5628/ Pohjois-Inari 
040 846 3078/ Sevettijärvi  
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Aikuisten terveysneuvonta   040 849 6392 tai 040 520 9246/ Ivalo 
                                                                                                040 844 5628 tai 040 844 5482/ Pohjois-Inari
    040 846 3078/Sevettijärvi 

Rokotukset, matkailuneuvonta, kuuloasiat:  040 849 6392/ Ivalo 
040 844 5682 tai 040 844 5482/ Pohjois-Inari 

Kutsuntatarkastukset:   040 520 9246/ Ivalo 
 

Kouluterveydenhoitaja:   040 861 1873/ Ivalo 
    040 844 5628 tai 040 844 5482/ Pohjois-Inari 
    040 846 3078/ Sevettijärvi 

 
Huomioittehan, että sähköinen palvelu ei ole tarkoitettu kiireellistä asiointia varten. Tällöin ottakaa 
yhteyttä ajanvarausnumeroon 040 188 7400 arkisin kello 8.15 - 10.00 tai kello 13.00 - 14.00 välisenä 
aikana tai päivystävään sairaanhoitajaan 040 770 9187.  

Päivystävän sairaanhoitajan numero palvelee ympäri vuorokauden. Hätätapauksissa soittakaa 
hätänumeroon 112.   

 

 

 


