TIETOPAKETTI KOSKIEN HÄMEENLINNAN VALINNANVAPAUSKOKEILUA
KEITÄ KOKEILU KOSKEE?
Kokeilussa ovat mukana kaikki hämeenlinnalaiset, jotka asuvat Jukolan ja LammiTuuloksen alueilla. Kokeiluun pääsevät osallistumaan ne kuntalaiset, jotka ovat asuneet
näillä alueilla 31.12.2016. Kokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista.
MITÄ PALVELUITA ASIAKAS SAA VALITA?
Kokeilun aikana asiakas saa valita seuraavat palvelut:
• yleislääkärin vastaanotto
• sairaanhoitajan vastaanotto
• psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto
• näihin vastaanottoihin liittyvät laboratoriotutkimukset ja röntgentutkimukset
Lisäksi hänelle kuuluvat sosiaaliohjaajan ohjaus- ja neuvontapalvelut.
MITÄ PALVELUITA HÄN EI VOI VALITA?
Seuraavat palvelut eivät kuulu valinnanvapauskokeiluun, niitä ei voi valita:
• jatkotutkimukset; hänet ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin kunnan terveyskeskukseen
• keskussairaalan palvelut
• suun terveydenhuollon palvelut
• neuvolapalvelut
• koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
• hoitotarvikejakelu
Palvelut, jotka eivät kuulu kokeiluun, hoidetaan julkisessa terveydenhuollossa kuten
ennenkin. Asiakas voi hankkia ne myös yksityiseltä palveluntuottajalta, tällöin hän maksaa
palvelun hinnan kokonaan itse. Ympärivuorokautinen päivystys toimii edelleen KantaHämeen keskussairaalassa.
MISTÄ ASIAKAS VOI VALITA PALVELUT?
Kokeilun aikana asiakas saa valita omat lääkäri- ja hoitajapalvelut kunnalta tai yksityisiltä
palveluntuottajilta, jotka ovat mukana kokeilussa. Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus valita
kaikista mukana olevista palveluntuottajista.
Tähän mennessä kokeiluun ovat ilmoittautuneet seuraavat palveluntuottajat:
Ilveskodin terveysasema, Veteraanipolku 3, 13600 Hämeenlinna, puh. 03 570 6100,
www.ilveskoti.fi
Juho Nummenmaa / Mainiemen Vastaanotot, Mainiementie 12, 16900 Lammi, puh. 040
555 6957, www.mainiemi.net
Jukolan terveysasema, Eeronkuja 6, 13500 Hämeenlinna, puh. 03 621 9150,
www.hameenlinna.fi/jukolanterveysasema
Lammi-Tuuloksen terveysasema, Evontie 33, 16900 Lammi, Lammi /pohjoinen puh.
03 621 9130, Lammi /eteläinen puh. 03 621 9120, Tuulos puh. 03 621 9110,
www.hameenlinna.fi/lamminterveysasema
Linnan Klinikka Oy, Tuulosen toimipiste, Tuulosentie 1, 14810 Tuulos, puh. 03 625 7536,
www.linnanklinikka.fi

Mehiläisen Oma Lääkärisi Hämeenlinna, 2. kerros, Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna,
puh. 040 7092 888, http://hameenlinna.omalaakarisi.fi/
Terveystalo Hämeenlinna, Hallituskatu 9, 13100 Hämeenlinna, puh. 030 633 9652
www.terveystalo.fi
Lisää aiheesta voitte lukea nettisivuilta osoitteesta www.hameenlinna.fi/valinnanvapaus.
MITEN VALINTA TAPAHTUU?
Palveluntuottajan voi valita sähköisesti osoitteessa valinta.hameenlinna.fi. Valinnan
tekemiseen tarvitaan pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Valinnan voi myös tehdä
ottamalla yhteyttä suoraan palveluntuottajaan.
Kerrallaan voi olla vain yhden palveluntuottajan asiakas. Tehty valinta säilyy, ellei tee uutta
valintaa. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan 30 päivän kuluttua edellisestä valinnasta.
Omat valintatiedot voi tarkistaa kirjautumalla verkkopalveluun valinta.hameenlinna.fi tai
ottamalla yhteyttä palveluntuottajaan.
Valinnan voi tehdä asiakas itse, mikäli hän on siihen kykenevä, tai hänen edunvalvojansa.
ASIAKASMAKSU PYSYY SAMANA
Kokeilun aikana asiakasmaksu sekä julkisella että yksityisellä puolella pysyvät samana.
Asiakasmaksut ovat samat kuin niillä kuntalaisilla, jotka eivät ole mukana kokeilussa.
Yksityiset palveluntuottajat eivät saa vaatia maksua kokeiluun sisältyvistä palveluista.
Asiakasmaksun laskuttaa aina Hämeenlinnan kaupunki.
JOS ASIAKAS EI HALUA OSALLISTUA KOKEILUUN
Hänen ei tarvitse valita itse palveluntuottajaa, jos hän ei halua. Tällöin ei tarvitse tehdä
mitään. Hän voi käyttää omaa terveysasemaansa kuten ennenkin.
LISÄTIETOA SAATAVILLA VERKOSSA JA PUHELIMITSE
Lisätietoa saat Hämeenlinnan kaupungin nettisivuilta osoitteesta
www.hameenlinna.fi/valinnanvapaus ja valintaportaalista valinta.hameenlinna.fi
Sivustolla on myös vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin sekä tietoja kokeilussa mukana
olevista palveluntuottajista. Lisäksi sivustolla on mahdollista antaa palautetta kokeilusta ja
palveluntuottajista.
Kokeilusta voi kysyä numerosta 03 621 6388 (arkisin klo 9.00 – 10.00) tai lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen valinnanvapaus@hameenlinna.fi.
Terveyteen liittyvissä kysymyksissä kehotamme ottamaan yhteyttä suoraan
palveluntuottajiin.

