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Asia: Suomen Reumaliitto ry:n näkökohdat. 
 
 
Suomen Reumaliitto ry. nostaa esiin seuraavat neljä näkökohtaa: 
 

1) Potilasvahinkojen korvaaminen rajat ylittävässä terveydenhuollossa 
 

Hoitotakuulainsäädännössä laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta 856/2004, 31 a § 
määrittelee: ”Jos sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei voi järjestää Suomessa 31 §:ssä 
tarkoitettua hoitoa säädetyissä enimmäisajoissa, sen on potilaan pyynnöstä annettava 
ennakkolupa hakeutua sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kustannuksella hoitoon Euroopan 
talousalueen jäsenvaltioon tai Sveitsiin”. 

Huom! Sisämarkkinasääntöjen käytöstä on Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antanut kaksi 
tuomiota vuonna 1998, joiden pohjalta on lisäksi kehitelty kaksi periaatetta:  
a) potilaalla on oikeus saada missä tahansa toisessa jäsenvaltiossa ilman ennakkolupaa 
samalla asiakasmaksulla sellaista muuta kuin sairaalahoitoa, johon omassakin jäsenvaltiossa 
on oikeus ja  
b) omasta jäsenvaltiosta saadulla luvalla on oikeus mennä mihin tahansa toiseen 
jäsenvaltioon sairaalahoitoon samalla asiakasmaksulla. 

Suomessa potilasvahinko ja lääkevahinko korvataan kuitenkin vain Suomen maantieteel-
lisellä alueella tapahtuneesta vahingosta. 
Näin ollen Suomessa asuvan potilaan on turvatonta vastaanottaa hoitoa muissa maissa, 
jonne suomalainen potilasvahinko- ja lääkevahinkovakuutus eivät ulotu. 
 

2) Potilaalla tulee olla oikeus saada tarvitsemansa palvelut omalla äidinkielellään 
 

Potilaalla tulee aina olla oikeus saada tarvitsemansa terveydenhuolto omalla äidin-
kielellään, myös rajat ylittävässä terveydenhuollossa. 
Potilaalle tulee järjestää tulkkausmahdollisuus ilman lisäkuluja lääketieteen termino-
logiaan perehtyneen tulkin avulla, esimerkiksi puhelin- tai videotulkkauksena. 
 

3) Potilastietojen ja reseptien rajat ylittävä (sähköinen) tiedonsiirto 
 

Suomessa huhtikuusta 2007 lähtien vähitellen käyttöön otettavan sähköisen potilastieto-
järjestelmän ja sähköisten reseptien myötä tulevaisuudessa lienee mahdollista siirtää 
tietoja EU-maidenkin välillä. 
Teknisten ongelmien ohella kuitenkin erityisesti kieliongelma nousee keskeiseksi rajat 
ylittävien sähköisten tietojen käytön esteeksi. 
Kiireettömässä terveydenhuollossa ongelma on periaatteessa ratkaistavissa 
ammattitaitoisten kielenkääntäjien ja tulkkien avulla - mutta erikoistuneita tulkki-
kääntäjiä ei ole riittävästi tarjolla käytännössä. 
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4) Yhdenvertaiset neuvontapalvelut jäsenmaiden palvelutarjonnasta 
 

Muiden jäsenvaltioiden terveyspalveluja tarvitsevilla tulee olla yhdenvertaiset 
mahdollisuudet saada tietoa kussakin maassa tarjolla olevista palveluista, esimerkiksi 
yhteisen tietopankin kautta.  
Neuvontapalvelujenkin kieliongelmat tulee ratkaista niin, että potilaalle ei aiheudu 
lisäkuluja. 
 

 
 
Helsingissä, 29.1.2007 
 
 
 
Kaarina Laine-Häikiö   Marja Eronen 
toimitusjohtaja   edunvalvonta-asiamies 
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