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Uudelleen vaihdon syyt 9/2018
Miksi valitsin tämän terveysaseman, avoimet vastaukset

Palveluntuottaja heitti pyyhkeen kehään.

Sairastan munuaisten vajaatoimintaa ja luulen, että julkiselta puolelta toimivat yhteydet paremmin Keski-
Suomen Keskussairaalaan. Olen hoitosuhteessa keskussairaalaan ja se toimii hyvin.

Samassa paikassa työterveyshuolto.

Edellinen palveluntuottaja ei tarjoa edes perusterveydenhuoltoa kunnolla. Olen ollut 6kk ilman lääkäriä tästä 
syystä. Tämä aika on ollut todella vaikea, koska minulla on olemassa sairauksia, jotka vaativat jatkuvaa hoitoa ja 
palveluntuottajalla ne ei onnistuneet.

Toistuva sekaannus palvelujen sisällöissä: ajokortin lääkärintarkastus, lääkärisekaannus, huono ohjeistus? Ei 
nettivarausta oma lääkäripalveluun.

Virhevastuu aikaa varattaessa, epäselvyyden vuoksi hinta olikin 102€ eikä terv.k.maksu.

Tuttu paikka.

Tyytymättömyys palveluihin ja asiakkaan kohtaamiseen.

Omalääkäripalvelu loppuu.



Uudelleen vaihdon syyt 9/2018
Miksi valitsin tämän terveysaseman, avoimet vastaukset

Ajanvarauksen (valtakunnallinen numero) läpi ei pääse ja takaisinsoitto viiveellä, jos soitetaan ollenkaan. 
Lääkäriaikoja ei saa sen vertaa kuin julkisella puolella. Epäystävällinen palvelu puhelimitse.

Asioiden hoito valinnanvapauden piirissä olevassa yksikössä ei toiminut.

Haluan pysyä julkisen terveydenhuollon piirissä.

Hyvät kokemukset yksityiskäynneillä yleislääkäri- ja erikoislääkäripalvelujen osalta usean vuoden ajalta.

Koska en saa tyydyttävää palvelua.

Kotimainen yritys.

Palveluntuottaja ei vastaa puhelimeen, kun yritän varata lapselle lääkärinaikaa !!!

Muu perhe samassa paikassa.

Olen pettynyt valinnanvapauskokeiluun ja vaihdan takaisin normaaliin terveyskeskukseen.

Oli kuullut hyvää meistä ja huonot kokemukset edellisen yksityisen kanssa.



Uudelleen vaihdon syyt 9/2018
Tyytymättömyyden syy edelliseen valintaan, avoimet vastaukset

Ajanvaraus esim. hyvin kankeaa. Omalääkäri ei henkilönä vastannut odotuksiani.

Edellinen palveluntuottaja vaihtoi sijaintia. Päivystys ei kuulu palveluun.

Suhtautuminen sairauteeni vähättelevä.

Yksityinen palveluntarjoaja ei halua palvella ns. julkisen puolen asiakkaita kovin laadukkaasti. 
Haluaisivat tietenkin saada paremmin maksavan asiakkaan yksityiselle puolelle. Kaduttaa koko kokeilu, 
vaikka harvoin tarvitsen lääkäripalveluja. Omalla julkisella terveysasemalla olen saanut hyvää lääkärin 
hoitoa aikaisemminkin, palaan siis sinne.



2 kyselyä vielä tulossa

• Owal Groupin tekemä kysely kokeilualueiden 
henkilöstölle meneillään

• Owal Groupin kysely kuntalaisille lähtee joulukuun 
alussa


