
 

Terveydenhuoltolain mukainen hoitopaikan valinta/vaihto 

PERUSTERVEYDENHUOLLON HOITOYKSIKÖN VALINTA 

 Terveydenhuoltolain 48 §:n mukaan henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen 
2 ja 3 luvussa tarkoitettuja palveluiden saamiseksi koko maan terveyskeskuksista/-asemista. 

 Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskes-
kukselle. 

 Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumi-
sesta. 

 Henkilön valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen/-asemaan. 

 Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. 

 Hoitovastuu siirtyy kokonaan: uudelta terveyskeskukselta/-asemalta saa kaikki palvelut (mm. lääkärin vastaan-
otto, neuvola, hammashuolto, mielenterveystyö, seulonnat). 

 Valintaoikeus ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. 

 Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolella. 

 Jos koko perhe vaihtaa hoitopaikkaa, ilmoitus on tehtävä jokaisesta perheenjäsenestä erikseen (lapset eivät 
siirry automaattisesti vanhempiensa mukana). 

PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUT HOITOSUUNNITELMAN MUKAISESTI, SÄÄNNÖNMUKAISESTI JA 
PIDEMPIAIKAISESTI TOISELLA PAIKKAKUNNALLA OLEVALLE 

 Jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiske-
lun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyt-
tää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon (koskee yleensä pitkäaikaissairauksia) toteuttamiseen myös muun 
kuin kuntansa perusterveydenhuollon palveluita hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta. 

 Henkilön on tehtävä ilmoitus tilapäisen oleskelupaikkakunnan terveyskeskukseen palveluiden tarpeesta vähin-
tään kolme viikkoa ennen käyntiä. 

 Henkilö on tuotava mukanaan omalta terveysasemaltaan hänelle tehty hoitosuunnitelma, jonka perusteella pal-
veluita hänelle tarjotaan, esimerkiksi:  

 Rovaniemeläinen henkilö viettää kesää mökillä Virroilla. Hänellä on hoitosuunnitelman mukaan 
Marevan-hoito ja sitä pitää kontrolloida kesälläkin. Rovaniemeläinen haluaa asioida kesäajan 
mökkikunnassaan Virroilla. 

 Potilas ilmoittaa kotikuntansa ja mökkikuntansa (vähintään 3 viikkoa etukäteen) terveyskeskuksel-
le, pääsee mökkikunnassa laboratoriokokeisiin ja saa tiedon tuloksista ja jatkohoito-ohjeet terveys-
keskuslääkäriltä. 

 Mökkikunta laskuttaa hoidosta aiheutuneista kustannuksista kotikuntaa terveydenhuoltolain 58 §:n 
perusteella ilman maksusitoumusta. 

HOITAVAN LÄÄKÄRIN VALINTA 

 Potilaalla on mahdollisuus valita terveydenhuollon yksikössä häntä hoitava laillistettu terveydenhuollon ammat-
tihenkilö toimintayksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa. 

 Potilaan jatkohoito on toteutettava siten, että hänet ohjataan häntä aiemmin hoitaneen lääkärin tai hammaslää-
kärin hoitoon aina, kun se hoidon asianmukaisen järjestämisen kannalta on mahdollista. 

KIIREELLINEN HOITO 

 Kiireellistä hoitoa on annettava henkilölle hänen asuinkunnastaan tai hoitopaikan vaihdoksesta huolimatta! 

ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOYKSIKÖN VALINTA 

 Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että henkilö tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluita, henkilö voi valita 
hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön. 

 Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin kanssa. 


