Terveydenhuoltolaki – kansalaisen valinnanvapaus laajenee 1.1.2014
Terveydenhuoltolaki laajentaa asteittain kansalaisen vapautta valita hoitopaikkansa julkisessa
terveydenhuollossa:
1.5.2011 oikeus valita terveysasema oman kunnan sisällä,
oikeus valita erikoissairaanhoidon yksikkö erityisvastuualueen sisällä
1.1.2014 oikeus valita terveysasema kaikista Suomen terveysasemista,
oikeus valita erikoissairaanhoidon yksikkö valtakunnallisesti

Mitä kansalaisen tulee tietää?
Vuodesta 2014 alkaen kansalainen voi valita oman terveysasemansa kaikista Suomen julkisista
terveysasemista. Vaihto koskee kaikkia kiireettömiä lääkäreiden, hoitajien ja hammaslääkäreiden
palveluita, myös reseptien uusimisia sekä fysioterapiapalveluita. Valinnanvapaus ei koske
kouluterveydenhuoltoa, opiskelijaterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kiireellisissä tapauksissa
kansalainen voi edelleen käyttää minkä tahansa paikkakunnan terveyspalveluja.
Kun kansalainen on vaihtanut terveysaseman, hän pysyy sen asiakkaana, kunnes ilmoittaa uudesta
vaihdosta. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella kerran vuodessa.
Pidempiä aikoja kotikuntansa ulkopuolella, esimerkiksi kesämökillä, oleskelevat henkilöt voivat saada
hoitosuunnitelmansa mukaista hoitoa myös väliaikaisen asuinkuntansa terveysasemalla. Tätä varten
tarvitaan omalla terveysasemalla laadittu hoitosuunnitelma ja kirjallinen ilmoitus sekä vakituisen että
oleskelupaikkakunnan terveysasemille.
Jos haluat vaihtaa oman terveysasemasi:
Toimita kirjallinen tai sähköinen ilmoitus terveysasemasi pysyvästä vaihtamisesta sekä nykyiselle
että tulevalle terveysasemalle vähintään kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiä.
Jos vaihdat terveysasemaa Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella, voit tehdä ilmoituksen
sähköisesti Medinet-palvelussa. Jos valitset terveysaseman sairaanhoitopiirin ulkopuolelta, sinun
täytyy lähettää ilmoitus postitse sekä nykyiselle että tulevalle terveysasemallesi. Lomakkeen
terveysaseman vaihtoon voit tulostaa asuinkuntasi www-sivuilta. Kaikista perheenjäsenistä on
laadittava erilliset ilmoitukset. Ilmoituksen alaikäisten lasten terveysaseman vaihdosta voi tehdä
vain paperisena, postitettavana versiona.
Voit vaihtaa terveysasemaa kerran vuodessa. Terveysaseman vaihto perustuu kansalaisen omaan
ilmoitukseen eikä siitä ei tehdä erikseen viranomaispäätöstä. Valitsemasi terveysasema kuittaa
ilmoituksesi vastaanotetuksi joko kirjeitse tai tekstiviestillä.
Jos tarvitset väliaikaisesti hoitoa vakituisen asuinkuntasi ulkopuolella:
Tarvitset vakituisen asuinkuntasi terveysasemalla laaditun hoitosuunnitelman. Vastuu sairauden
kokonaishoidosta säilyy vakituisella terveysasemallasi.
Toimita kirjallinen ilmoitus terveysaseman tilapäisestä vaihtamisesta sekä vakituisen että oleskelupaikkakuntasi terveysasemille vähintään kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiä.

Valinnanvapaus erikoissairaanhoidossa
Vuodesta 2014 lähtien kansalainen voi valita entistä vapaammin myös erikoissairaanhoidon yksikön.
Erikoissairaanhoito tarkoittaa sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta tai hoitoa.
Erikoissairaanhoitoon tarvitaan aina lääkärin tai hammaslääkärin lähete. Hoitopaikka valitaan
yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.
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