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Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa
Terveydenhuoltolain mukaisesti (47§) vuoden 2014 alusta alkaen kansalaisen mahdollisuus valita
terveydenhuoltopalvelut lisääntyy. Perusterveydenhuollossa kansalaisella on oikeus valita
terveyskeskus, jossa häntä hoidetaan.
Potilas/asiakas valitsee hoitavan terveyskeskuksen vähintään vuodeksi ja hankkii kaikki
tarvitsemansa perusterveydenhuollon palvelut valitsemastaan terveyskeskuksesta. Uuden
terveysaseman valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua. Valinnan vapaus ei koske
kotisairaanhoitoa, kouluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa, joista vastaa kotikunta.
Miten käytännössä toimitaan?
Mikäli ulkopaikkakuntalainen potilas/asiakas haluaa valita Rantasalmen sosiaali- ja terveyspalvelut
omaksi palvelujen tuottajakseen, hän ilmoittaa siitä kirjallisesti alla olevalla lomakkeella.
Lomakkeesta löytyy osoite, johon lomake toimitetaan. Samalla lomakkeella voi ilmoittaa vaihdosta
myös entiseen omaan terveyskeskukseen
Tarvittavat potilastiedot tilataan potilaan/asiakkaan luvalla edellisestä hoitopaikasta.
Potilas/asiakas voi myös toimittaa tiedot itse.
Lisätietoja saa myös tarvittaessa puhelimitse numerosta 044 417 2652.
Perusterveydenhuollon palvelut
Rantasalmen sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteystiedot löydät www.rantasalmi.fi.
Kiireettömän vastaanottoajan saa alle kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnin
perusteella.
Virka-ajan ulkopuolella päivystyspotilaat hoidetaan Savonlinnan keskussairaalassa
yhteispäivystyksessä.
Potilaan hoidon tarpeen arvioi aina terveydenhuollon ammattihenkilö, joka yhdessä potilaan
kanssa pyrkii ratkaisemaan potilaan ongelman ja ohjaa potilaan häntä parhaiten palvelevan
terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle. Joskus voi myös pelkkä puhelinneuvonta riittää.
Asiakasmaksut
Potilas/asiakas maksaa käynneistään asiakasmaksun voimassa olevan taksan mukaisesti.
Matkakustannukset
Kela korvaa matkakustannukset pääsääntöisesti potilaan lähimmän terveysaseman mukaisesti.
Lisätietoja Kelan matkakorvauksista löytyy osoitteesta
www.kela.fi/matkakorvaukset
Lisätietoja terveysaseman valinnasta ja vaihdosta löytyy esimerkiksi Terveyden ja Hyvinvoinnin
laitoksen sivuilta
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/terveydenhuoltolaki/usein_kysyttya/valinnanvapaus
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TERVEYSKESKUKSEN VAIHTOILMOITUS (THL 48§)
Nimi _______________________________________________________
Henkilötunnus _______________________________________________
Osoite _____________________________________________________
Puhelinnumero ______________________________________________
Nykyinen terveyskeskus _______________________________________
Uusi terveyskeskus ___________________________________________
Syy terveyskeskuksen vaihtoon (vastaaminen vapaaehtoista)
___ terveyskeskuksen sijainti
___ pitkät jonot vastaanotoille
___muu, mikä ________________________________________________

Päiväys ja allekirjoitus __________________________________________

Henkilön on tehtävä kirjallinen ilmoitus valinnastaan sekä nykyiselle että tulevalle
terveyskeskukselle. Rantasalmea koskeva allekirjoitettu ilmoituslomake lähetetään
osoitteella
Rantasalmen sosaali- ja terveyspalvelut
Terveyskeskuksen vaihto
Ilveksentie 11
58900 Rantasalmi
Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.
Terveyskeskuksen vaihdon yhteydessä asiakkaan perusterveydenhuollon palvelut ja
hoitovastuu siirtyvät uudelle terveyskeskukselle kolmen viikon kuluessa.
Lomake vastaanotettu pvm: _________________________________________
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Valinnanvapaus erikoissairaanhoidossa
Vuoden 2014 alusta alkaen kansalainen voi valita entistä vapaammin myös erikoissairaanhoidon yksikön. Erikoissairaanhoitoon tarvitaan aina lääkärin tai hammaslääkärin lähete.
Käytännössä potilaan valinnanvapaus tarkoittaa sitä, että potilas voi itse valita
erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa yhteisymmärryksessä hoitavan lääkärin kanssa mistä
tahansa kyseistä erikoissairaanhoitoa antavasta yksiköstä. Vastuu erikoissairaanhoidon
kustannusten maksamisesta säilyy edelleen ja aina kansalaisen kotikunnalla.
Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä tutkimusta tai hoitoa. Jos valitulla
hoitopaikalla on jonoja, potilaat hoidetaan lähetteiden saapumisjärjestyksessä ja sen
perusteella, kuinka kiireellinen hoidon tarve on.
Äkillisissä sairastapauksissa jokainen saa kiireellistä hoitoa asuinkunnastaan riippumatta
lähimmässä sairaalassa, jossa on asiantuntemus ja valmius potilaan hoitamiseen.
Miten käytännössä toimitaan?
Lääkäri päättää mahdollisesta potilaan erikoissairaanhoidollisesta jatkotutkimuksen tai hoidon tarpeesta. Kun tarve on todettu, hoitava lääkäri voi kirjoittaa lähetteen
jatkotutkimuksiin tai -hoitoon. Lääkäri ja potilas voivat yhdessä katsoa, mihin hoitopaikkaan
potilas lähetetään. Samalla lääkäri varmistaa, että valittavassa hoitopaikassa on hoidon
edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus. Potilas on kuitenkin se henkilö, joka voi valita
erikoissairaanhoitoa koskevan hoitopaikkansa, jos hänen oireensa sitä edellyttävät.
Pidämme lain mukanaan tuomaa valinnanvapauden muutosta tärkeänä.
Valinnanvapauden myötä potilaan rooli korostuu. Potilas voi aikaisempaa paremmin
osallistua omaa hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Muutoksen myötä myös palvelujen
yhdenvertainen saatavuus paranee. Uudistuksen tarkoituksena on saada terveydenhuolto
vastaamaan paremmin hoidon haasteisiin ja potilaan tarpeisiin.
Jotta hoitopaikan voi valita, tarvitaan tietoa siitä, millaista hoitoa missäkin on tarjolla ja
millaisia jonotilanteet eri hoitopaikoissa ovat. Tietoa saa paitsi terveydenhuollon
ammattilaisilta, myös esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sairaanhoitopiirien
omilta verkkosivuilta.
THL:n vertailutietoja sosiaali- ja terveyspalveluista: www.palveluvaaka.fi

