Ilmoitus terveysaseman tai hyvinvointikeskuksen valinnasta

Paperilomaketta käytettäessä jokaisesta perheenjäsenestä täytetään erillinen lomake.
Lomakkeen voi täyttää kaikista perheenjäsenistä verkossa: www.ouka.fi/valinnanvapaus
Henkilötiedot
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Kotiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Valitsemani terveysasema tai hyvinvointikeskus
Merkitse yhdellä rastilla (X)
Haukiputaan terveysasema

Kontinkankaan hyvinvointikeskus

Rajakylän terveysasema

Kaakkurin terveysasema

Myllyojan terveysasema

Tuiran terveysasema

Kaijonharjun terveysasema

Oulunsalon terveysasema

Osoitteen mukainen hyvinvointikeskus/

Kiimingin hyvinvointikeskus

terveysasema

Käytän sairastuessa ensisijaisesti työterveyshuollon palveluja. (Vastaus ei estä käyttämästä terveysaseman palveluja jatkossa. Käyttöä
kysytään resurssien oikein kohdistamiseksi.)

Päiväys ja allekirjoitukset
Olen lukenut valintaa koskevat ohjeet (ks. kääntöpuoli).
Paikka ja aika

Alle 18-vuotiaan lapsen puolesta ilmoituksen allekirjoittaa huoltaja.
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Lomakkeen voi jättää terveysasemalle tai hyvinvointikeskukseen tai toimittaa Oulu10-palvelupisteisiin:
Oulun keskusta Torikatu 10, Haukipudas Jokelantie 1 L 1, Kiiminki Lempiniementie 2, Ylikiiminki Harjutie 18, Yli-Ii Ukkoherrankuja
10 B ja Oulunsalo Karhuojantie 2.
Lomakkeen voi myös lähettää postitse osoitteeseen: Haukiputaan yhteispalvelupiste, PL 3, 90015 Oulun kaupunki.
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Ilmoitus terveysaseman tai hyvinvointikeskuksen valinnasta

Terveysaseman valintaa koskevat ohjeet

•
•
•

•
•
•
•

Kuntalainen voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveysaseman/hyvinvointikeskuksen.
Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveysasemaan/hyvinvointikeskukseen.
Terveysasema/hyvinvointikeskus on ajantasaisen osoitteen mukainen, jos ei ole koskaan ilmoittanut
valinnasta tai jos viimeisin valinta on ”osoitteen mukainen hyvinvointikeskus/terveysasema”.
Tällöin terveysasema/hyvinvointikeskus vaihtuu muuton yhteydessä automaattisesti.
Terveysasema/hyvinvointikeskus on valinnan mukainen, jos on joskus ilmoittanut valinnasta.
Tällöin terveysasema/hyvinvointikeskus ei vaihdu muuton yhteydessä automaattisesti.
Terveysaseman vaihtamisesta tehdään kirjallinen ilmoitus joko internetissä osoitteessa
www.ouka.fi/valinnanvapaus tai paperilomakkeella.
Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle internetissä ilmoitettaessa välittömästi ja paperilomakkeella
ilmoitettaessa kolmen viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta.
Aiemmin varatut ajat eivät automaattisesti siirry uudelle terveysasemalle. Ilmoituksen tekemisen jälkeen voit
halutessasi asioida aiemmin varattuna aikana ajanvarauksen mukaisella terveysasemalla.
Peruuttamattomista ajoista peritään maksu voimassaolevan hyvinvointilautakunnan asiakasmaksuja
koskevan päätöksen mukaisesti.

Kysymykset palvelujen kehittämistä varten

Jos haluatte antaa lisätietoja palvelujen kehittämistä varten, voitte vastata myös alla oleviin kysymyksiin. Tietoa käsitellään
luottamuksellisesti, eikä sitä liitetä henkilökohtaisiin potilastietoihin.
Mitkä asiat vaikuttivat terveysaseman valintaanne? Merkitkää rastilla (X) 1 - 3 tärkeintä asiaa.
Olen tyytyväinen valitsemaltani terveysasemalta aiemmin saamaani palveluun.
En ole ollut tyytyväinen aiemmin saamaani palveluun, joten vaihdoin terveysasemaa.
Tuttavani suositteli minulle valitsemaani terveysasemaa.
Terveysaseman palveluvalikoima samassa toimipisteessä on laaja (esim. laboratorio sijaitsee samassa toimipisteessä).
Terveysasemalla työskentelee henkilökuntaa, jolta olen kokenut saavani hyvää palvelua.
Terveysaseman sijainti on lähellä kotiani.
Terveysaseman sijainti on lähellä työpaikkaani tai työmatkani varrella.
Terveysaseman sijainti sopii muuhun asiointisuuntaani (esim. kauppa tai muut käyttämäni palvelut ovat lähellä).
Julkiset liikenneyhteydet terveysasemalle sopivat minulle parhaiten.
Terveysasemalla on helppo asioida omalla autolla.
Kilpailutuksesta johtuva terveysaseman vaihto
Valitsivatko kaikki samassa taloudessanne asuvat saman terveysaseman?
Kyllä
Ei
En tiedä
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