
ILMOITUS TERVEYSASEMAN VALINNASTA
Voitte tulostaa lomakkeen ja täyttää sen käsin. Voitte 
myös täyttää lomakkeen sähköisesti. Muistakaa 
kuitenkin lisätä tulostamisen jälkeen omakätinen alle- 
kirjoituksenne sille varattuun tilaan.

Ilmoitus toimitetaan sekä nykyiselle että uudelle 
valitulle terveysasemalle joko henkilökohtaisesti tai 
postitse. Osoitteet löytyvät tältä sivulta. Tietoturvasyistä 
hakemusta ei saa lähettää sähköpostitse.

OLEN LUKENUT VALINTAA KOSKEVAT OHJEET (Katsokaa seuraava sivu.)
Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys

Alle 18-vuotiaan puolesta ilmoituksen allekirjoittaa huoltaja.

Haluan vaihtaa hoitovastuussa olevaa 
terveysasemaa.

Haluan saada hoitosuunnitelmani mukaisia pal-
veluja myös toissijaisen asuinpaikkani terveys-
asemalta. (Katsokaa toisen sivun ohjeet hoito-
suunnitelmasta.)

Sukunimi Etunimet

Osoite

Henkilötunnus Puhelinnumero

Postinumero Postitoimipaikka

Nykyinen terveysasema
Ii          Kuivaniemi          Pudasjärvi          Simo          Utajärvi          Vaala          Muu, mikä?

HENKILÖTIEDOT

LISÄTIETOJA (Esim. hoitavan lääkärin yhteystiedot ensisijaisella terveysasemalla.)

Simon terveysasema 
Varkkermontie 1 A, 95200 Simo

Utajärven terveysasema 
Kirkkotie 38, 91600 Utajärvi

Vaalan terveysasema 
Kolehmaisentie 5, 91700 Vaala

Iin terveysasema 
Asematie 169, 91100 Ii

Kuivaniemen terveysasema 
Maivakuja 4, 95100 Kuivaniemi

Pudasjärven terveysasema 
Juhontie 8, 93100 Pudasjärvi

Muu, mikä?

VALITSEMANI TERVEYSASEMA (Lisätkää rasti yhteen ruutuun.)

Käytän sairastuessani ensisijaisesti työterveyshuollon palveluja. (Vastaus ei estä käyttämästä terveys-
aseman palveluja jatkossa. Käyttöä kysytään, jotta resurssit voidaan kohdistaa mahdollisimman oikein.)



Terveysaseman valinnassa tulee huomioida monia asioita

Toukokuun alusta voimaan tulleen uuden terveydenhuoltolain mukaan kuntalaiset voivat vapaasti vali-
ta kunnan tai yhteistoiminta-alueen sisältä terveysaseman, jossa asioivat.

Oulunkaaren kuntayhtymän alueella laki ei tuo käytännön muutoksia. Oulunkaaren kuntayhtymän 
yhteistoiminta-alue on ollut toiminnassa vuoden 2010 alusta, ja kuntalaisilla jatkuu oikeus valita terve-
ysasemansa Oulunkaaren alueen sisältä.

Yleisen käytännön mukaan terveysasema on 1. toukokuuta 2011 voimassa olleiden väestötietojen 
mukainen eli perustuu asuinpaikkaan. Jos terveysasemaa ei halua vaihtaa, mitään toimenpiteitä ei 
tarvitse tehdä.

Puhuttaessa terveysaseman valinnasta tarkoitetaan kiireettömän hoidon hoitopaikkaa. Valinta tar-
koittaa kaikkia terveysaseman palveluja ja sisältää muun muassa vastaanotto- ja laboratoriopalvelut 
(lääkäri, sairaanhoitaja), kuntoutuspalvelut (fysioterapeutti, puheterapeutti), mielenterveystyön (psy-
kiatrinen sairaanhoitaja, psykiatri), suun terveydenhuollon (hammaslääkäri, hammashoitaja) ja neuvola- 
palvelut (terveydenhoitaja).

Valinta voi kohdistua kerrallaan vain yhteen terveysasemaan ja on voimassa vähintään yhden vuoden. 
Terveysasemaa voi vaihtaa myös muuttaessaan. 

Terveysaseman vaihdosta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä omalle että valitulle terveysasemalle. 
Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumi-
sesta. Varatut ajat eivät siirry automaattisesti uudelle terveysasemalle. Käyttämättömistä ja peruutta-
mattomista ajoista peritään maksu.

Simon terveysasemalla on eri potilastietojärjestelmä kuin Iissä ja muissa Oulunkaaren kunnissa. Sai-
rauskertomustietojen puute vaikeuttaa hyvän hoidon antamista. Iiläisten sairauskertomustiedot saa-
daan syksyllä käyttöön myös Simon terveysasemalla, jonne rakennetaan tietoverkkoyhteydet Iistä.

Jos viettää pitempiä aikoja esimerkiksi mökillä tai opiskelupaikkakunnalla, voi ilmoituksen tehtyään käyttää 
toistakin terveysasemaa ja silti säilyttää vakituisen terveysasemansa. Toissijaisella paikkakunnalla voi saa-
da kuitenkin vain henkilökohtaisen hoitosuunnitelman mukaisia palveluja, ja hoitovastuu säilyy kotikunnan 
terveyskeskuksessa. Päivystysluonteista välttämätöntä hoitoa saa aina paikkakunnasta riippumatta.

Hoitosuunnitelma on ensisijaisella terveysasemalla laadittu kirjallinen yhteenveto niistä terveyspalveluista, 
joita asiakas tarvitsee esimerkiksi mökkikunnassaan tai opiskelupaikkakunnallaan. Asiakkaan on pyydettä-
vä hoitosuunnitelma omalta terveysasemaltaan ja toimitettava se valitsemalleen toissijaiselle terveysase-
malle vähintään kolme viikkoa ennen kuin hän tarvitsee kyseisen terveysaseman palveluja. 

Lisätietoa uudesta terveydenhuoltolaista saa sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuilta osoitteesta 
www.stm.fi. Oulunkaaren kuntayhtymässä lisätietoa terveysaseman valinnasta antaa vs. terveyspalve-
lujohtaja Matti Vähäkuopus, 0400 187 684, matti.vahakuopus@oulunkaari.com.
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