Ilmoitus tehdään kaikista perheenjäsenistä erikseen ja lomake löytyy
osoitteessa www.ylasavonsote.fi » Asiointi ja ajanvaraus » Asiakkaan ja potilaan
oikeudet » Valinnanvapaus
Teidän tulee toimittaa ilmoitus sekä entiselle että uudelle terveysasemalle.
KIIREETTÖMÄN HOITOPAIKAN VALINTA Terveydenhuoltolaki 47–49 §




Henkilö voi valita 1.1.2014 alkaen perusterveydenhuollostaan vastaavan
terveyskeskuksen tai terveyskeskuksen terveysaseman Terveydenhuoltolain 2 ja 3
luvussa tarkoitettujen palvelujen saamiseksi haluamastaan kunnasta Suomessa.
Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon
kuluttua ilmoituksensaapumisesta.
Asiakas ei voi valita yhtä palvelua toisesta ja toista palvelua muusta
terveyskeskuksesta.

Kelan matkakorvaukset korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat
matkasta lähimpään terveyskeskukseen, josta kyseessä olevan palvelun voisi saada.

Asiakkaan nimi
Henkilötunnus
Osoite
Postitoimipaikka
Kotikunta
Nykyinen terveysasema
Terveysasema, johon
haluan vaihtaa
Olen tietoinen, että valintani koskee edellä lueteltuja Terveydenhuoltolain 2 ja 3 luvussa
mainittuja palveluitakokonaisuudessaan, ja että seuraavan valinnan voin tehdä aikaisintaan
tästä valinnastani vuoden kuluttua.
Olen lukenut terveyskeskuksen valintaa koskevat ohjeet (ks. kääntöpuoli).
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys
____ / ____ 20 ____

Alle 18-vuotiaan lapsen puolesta ilmoituksen allekirjoittaa huoltaja tai muu laillinen edustaja.
Lomake palautetaan sekä uudelle että vanhalle terveyskeskukselle.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle ilmoitus osoitteeseen: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä,
Kirjaamo, PL 4, 74101 Iisalmi.
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Terveyskeskuksen valintaa koskevat ohjeet
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Terveydenhuoltolaki mahdollistaa vuoden 2014 alusta oman terveysaseman/keskuksen valitsemisen kaikista Suomen terveysasemista/keskuksista.
Valinta koskee perusterveydenhuollon palveluita mukaan lukien neuvola- ja hammashuollon palvelut. Valinnan mahdollisuus ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuollon
palveluja, pitkäaikaista laitoshoitoa eikä kotihoitoa.
Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen.
Terveyskeskusta voi vaihtaa aina, kun edellisestä valinnasta on kulunut aikaa
vähintään vuosi. Lisäksi terveyskeskusta voi vaihtaa, kun muuttaa uuteen osoitteeseen
(osoitteen muuttuminen tarkistetaan väestörekisteritiedoista).
Terveyskeskuksen vaihtamisesta tehdään kirjallinen ilmoitus sekä uudelle että
vanhalle terveysasemalle.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle ilmoitus tehdään osoitteessa www.ylasavonsote.fi »
Asiointi ja ajanvaraus » Asiakkaan ja potilaan oikeudet » Valinnanvapaus –sivulta
löytyvän lomakkeen avulla. Lomake allekirjoitetaan ja lähetetään postissa
osoitteeseen: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 4, 74101 Iisalmi.
Lomakkeen voi palauttaa myös terveyskeskukseen ja kirjekuoreen tunnus
”Terveyskeskuksen vaihto”. Lomakkeen voi myös lähettää sähköisesti suomi.fipalvelun kautta ottamalla käyttöön kansalaisen asiointitilin. Tällöin tallenna
osoitteesta www.ylasavonsote.fi löytyvä lomake omiin tiedostoihin ja liitä lomake
asiointitiliisi. Lisätietoja palvelusta tarvittaessa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän
kirjaamosta puh. 040 350 2922.
Hoitovastuu siirtyy valittuun terveyskeskukseen kolmen viikon kuluessa ilmoituksen
saapumisesta.
Kirjallisella siirtymisilmoituksella sitoudutaan valittuun hoitopaikkaan vähintään
vuodeksi kerrallaan valinnan ilmoittamisajankohdasta lähtien eikä uutta
vaihtomahdollisuutta tänä aikana ole.
Kirjallisella siirtymisilmoituksella annetaan samalla suostumus sille, että valitulla
terveyskeskuksella on oikeus saada kotikunnan potilasrekisteriin merkityt tarpeelliset
tiedot.
Aiemmin varatut ajat eivät automaattisesti siirry uuteen terveyskeskukseen. Varatut
ajat on mahdollista käyttää ajanvarauksen mukaisessa terveyskeskuksessa.
Käyttämättömistä ja peruuttamattomista ajoista peritään maksu.
Kunnan asukkaan, joka haluaa jatkaa nykyisessä terveyskeskuksessaan, ei tarvitse
tehdä ilmoitusta.
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Kysymykset palvelujen kehittämistä varten
Jos haluatte antaa lisätietoja palvelujen kehittämistä varten, voitte vastata alla oleviin kysymyksiin.
Tietoa käsitellään luottamuksellisesti, eikä sitä liitetä henkilökohtaisiin potilastietoihin.
Mitkä asiat vaikuttivat terveyskeskuksen valintaanne? Merkitkää rastilla (x) 1-3 tärkeintä asiaa.
Olen tyytyväinen valitsemastani terveyskeskuksesta aiemmin saamaani palveluun
En ole ollut tyytyväinen aiemmin saamaani palveluun, joten vaihdoin terveyskeskusta.
Pitkät jonot vastaanotoille.
Tuttavani suositteli minulle valitsemaani terveyskeskusta.
Terveyskeskuksen palveluvalikoima samassa toimipisteessä on laaja (esim. laboratorio
sijaitsee samassa toimipisteessä).
Terveyskeskuksessa työskentelee henkilökuntaa, jolta olen kokenut saavani hyvää
palvelua.
Terveyskeskuksen sijainti on lähellä kotiani.
Terveyskeskuksen sijainti on lähellä työpaikkaani tai työmatkani varrella.
Terveyskeskuksen sijainti sopii muuhun asiointisuuntaani (esim. kauppa tai muut
käyttämäni palvelut ovat lähellä).
Julkiset liikenneyhteydet terveyskeskukseen sopivat minulle parhaiten.
Terveyskeskuksessa on helppo asioida omalla autolla.
Valitsivatko kaikki samassa taloudessanne asuvat saman terveyskeskuksen?
Kyllä
Ei
En tiedä
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