
Tiivistelmä yhteenvetoraportista, jossa käsitellään 
vastauksia terveyspalveluita koskeviin yhteisön 

toimiin liittyvään kuulemiseen 

TIIVISTELMÄ 

Tässä raportissa esitetään tiivistetysti vastaukset, jotka saatiin komission 26. syyskuuta 
2006 käynnistämään terveyspalveluita koskeviin yhteisön toimiin liittyvään julkiseen 
kuulemiseen. Koska vastauksia saatiin laajalti eri sidosryhmiltä, raportissa ei pyritä 
esittämään tilastollisesti edustavaa kuvausta vastauksista. Tässä raportissa kuvatut 
vastaajien näkemykset eivät välttämättä kaikissa tapauksissa edusta tietyn 
yhteiskuntasektorin tai väestöryhmän edustajien enemmistön kantaa. On tärkeää 
korostaa, että tässä raportissa pyritään ainoastaan esittämään oikeansisältöinen 
tiivistelmä komission yksiköille esitetyistä vastauksista. Siinä ei oteta kantaa 
vastaanotettuihin huomioihin eikä pyritä korjaamaan väärinkäsityksiä tai epätarkkuuksia, 
jotka näyttävät joissain tapauksissa olevan joidenkin vastaajien näkemysten taustalla. Sen 
vuoksi tässä raportissa ei esitetä komission yksiköiden kantoja eivätkä komission yksiköt 
välttämättä ole samaa mieltä kaikista raportissa kuvatuista näkemyksistä. 

Joistakin lisäesimerkeistä huolimatta valtioiden rajat ylittävää terveydenhoitoa 
koskevista ajantasaisista ja kattavista tiedoista on selkeä puute. Monet vastaajat olivat 
samaa mieltä kuulemiseen liittyvässä komission tiedonannossa esitetystä arviosta, jonka 
mukaan noin 1 prosentti kaikista terveydenhoidon kustannuksista käytetään rajat 
ylittävään hoitoon, ja osuuden odotetaan kasvavan. Tämä ilmiö voi olla huomattavasti 
mittavampi tietyissä olosuhteissa, erityisesti raja-alueilla, pienissä jäsenvaltioissa, 
harvinaisten sairauksien kohdalla sekä alueilla, joille tulee suuri määrä kävijöitä 
ulkomailta. Rajat ylittävään hoitoon sovellettavalla mekanismilla 
(sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevat säännöt tai sisämarkkinasäännöt) 
on erilaiset taloudelliset vaikutukset julkisten varojen ja kansalaisten kannalta sen 
mukaan, mikä on hoidon suhteellinen kustannus potilaiden kotimaassa ja ulkomailla. Sen 
merkitys voi tietysti olla suuri myös yksittäisille henkilöille, vaikka rajat ylittävää hoitoa 
käyttävien kansalaisten kokonaismäärä onkin edelleen verrattain alhainen. 

Vastaajat katsoivat, että potilaille on annettava enemmän ja selvempää tietoa rajat 
ylittävästä hoidosta, ja esittivät erilaisia käytännön ehdotuksia tämän toteuttamiseksi. 
Lisäksi toivottiin selkeyttä niihin välineisiin, joilla valvotaan potilasvirtoja rajat 
ylittävässä hoidossa, ja erityisesti niihin edellytyksiin, joiden mukaisesti rajat ylittävän 
hoidon ennakkolupa on oikeutettu tai voidaan evätä. Vastaajien esittämiin 
parannusehdotuksiin kuuluvat muun muassa selkeämpi tiedotus potilaille, tehokkaat ja 
läpinäkyvät päätöksentekomenettelyt, potilaskeskeinen lähestymistapa, näyttöön 
perustuvat standardit, oikeus muutoksenhakuun epäämistapauksissa sekä raja-alueita 
koskevat poikkeukset. Lisäksi toivottiin parempaa selvyyttä myös rajat ylittävän hoidon 
hinnoitteluun ja 'terveyspalvelujen' määritelmään mahdollisten yhteisön toimien 
yhteydessä. 



Laaja yhteisymmärrys vallitsee siitä, että vastuun kliinisestä valvonnasta tulisi olla siinä 
maassa, jossa hoito annetaan. Yhteistyö potilaan kotimaan asianomaisten viranomaisten 
kanssa on kuitenkin tärkeää, ja esiin nostettuihin erityistapauksiin kuuluvat 
terveydenhoitojärjestelmän hallinnoima rajat ylittävä hoito ja kansainväliset 
potilaskuljetukset. Lisäksi tulee olemaan erityistapauksia, joissa vastuiden jakaminen 
aiheuttaa vaikeuksia käytännössä, kuten sairaalainfektioiden valvonta. Monet vastaajista 
näkivät myös arvoa siinä, että Euroopan tasolta annetaan tukea kansallisille 
viranomaisille, jotta nämä voivat saada aikaan korkean laatu- ja turvatason 
terveydenhoidossa, esimerkiksi laatimalla suuntaviivoja ja indikaattoreita tai ottamalla 
käyttöön ns. no fault -periaatteen mukaisen kattavan 
potilasturvallisuusraportointijärjestelmän. Käytännön ehdotuksia hoidon jatkuvuuden 
varmistamiseksi olivat potilastiedon vaihtoa koskevat järjestelmät, EU:n yhteinen 
vakiomuotoinen uloskirjauslomake ja Euroopan laajuiset lääkemääräykset. Monet 
vastaajat katsoivat myös, että potilaiden oikeuksiin kaivataan selkeyttä. 

Lisäksi vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä, että hoidon tarjoajan olisi oltava vastuussa 
vahingosta ja mahdollisesta hyvityksestä. Vastaajien näkemykset jakaantuivat kuitenkin 
sen suhteen, tarvitaanko suurempaa oikeudellista selkeyttä rajat ylittävän 
terveydenhoidon vastuukysymyksiä varten sen lisäksi, mitä kansainvälisessä 
yksityisoikeudessa jo määrätään. Vastaajat esittivät kuitenkin myös monia käytännön 
ehdotuksia, joita ovat muun muassa vaihtoehtoisten riitojenratkaisujärjestelmien 
perustaminen rajat ylittävää hoitoa varten (mahdollisesti jo olemassa olevien verkostojen 
pohjalta, kuten SOLVIT), pakollisen vakuutuksen vaatiminen terveydenhoitoa tarjoavilta 
tai Euroopan laajuisen tuottamukseen perustumattoman korvausjärjestelmän 
perustaminen (ns. no fault -periaatteen mukaisesti). 

Osa vastaajista oli huolissaan siitä, että rajat ylittävä hoito saattaisi rapauttaa 
terveydenhoidon tarjoamista heidän omassa maassaan, erityisesti sen suhteen, miten 
erilaiset potilaat priorisoidaan ja miten annetulle rajat ylittävälle hoidolle asetetaan 
oikeudenmukainen hinta. Toisaalta eräät vastaajat katsoivat, että lisääntyvällä rajat 
ylittävällä hoidolla voisi olla myönteinen vaikutus kotimaiseen hoidon tarjontaan. 

Monet vastaajat katsoivat, että terveydenhuollon ammattihenkilöiden liikkuvuuden 
seurantaa on tarpeen parantaa. Lisäksi mainittiin kysymyksiä, jotka liittyvät 
ammattipätevyyden tunnustamista koskeviin yhteisön sääntöihin, mutta monet vastaajista 
katsoivat, että olisi odotettava direktiivin 2005/36/EY täytäntöönpanoa ennen uusiin 
toimiin ryhtymistä. Erityisesti uusien jäsenvaltioiden vastauksissa tuotiin esiin kysymys 
siitä, miten terveydenhuollon ammattihenkilöiden liikkuvuuden vaikutuksia voidaan 
hallita. Muutamat vastaajat toivoivat lisää selkeyttä sääntöihin, jotka koskevat 
terveydenhoidon tarjoajien sijoittautumista toiseen jäsenvaltioon, erityisesti apteekkien ja 
hammaslääkärien osalta. Useimmissa vastauksissa oltiin kuitenkin huolestuneempia 
käytännön kysymyksistä rajat ylittävissä apteekkipalveluissa, ja niissä ehdotettiin muun 
muassa sähköisten lääkemääräysten kehittämistä (ePrescriptions). Monet vastaajat 
mainitsivat tieto- ja viestintätekniikan ratkaisut yleisesti tulevaisuuden avainalueena, 
vaikka teleradiologiaa pidetäänkin ensisijaisena haasteena, josta tarvitaan lisää 
tutkimusta. 

Muualla raportissa lueteltujen kysymysten lisäksi jotkin vastaajat mainitsivat joitain 
erityiskysymyksiä, jotka liittyvät sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien 
nykysäännösten toimintaan käytännössä, ja esittivät useita parannusehdotuksia. Muualla 
raportissa käsiteltyjen, käytännön tukea koskevien muiden ehdotusten lisäksi vastaajat 
korostivat myös käytännön tuen laajaa tarvetta muun muassa seuraavilla alueilla: 
osaamiskeskusten verkottuminen Euroopan tasolla, vertailukelpoisten tietojen ja 



indikaattorien seurantakeskus, terveysteknologian arviointi, terveydenhoidon 
innovaatioiden parempi jakaminen sekä rakennerahastoista myönnettävä tuki 
terveydenhoidon investointien tehokasta käyttöä varten. Monissa vastauksissa vaadittiin 
kuitenkin terveydenhoidon toimintojen ja resurssien rationalisointia Euroopan tasolla; 
toiset vaativat myös, että yhteisön toimintaan olisi otettava mukaan myös alueelliset 
viranomaiset. 

Kaiken kaikkiaan vastaajat pitivät tervetulleena komission aloitetta terveyspalveluita 
koskevista yhteisön toimista. Valtaosa hallituksista ja monet muut sidosryhmät esittivät 
toiveenaan, että komission mahdollisen terveyspalveluja koskevan ehdotuksen olisi 
perustuttava EU:n terveydenhoitojärjestelmien yhteisiä arvoja ja periaatteita koskeviin 
neuvoston päätelmiin1. Monissa vastauksissa (erityisesti hallituksilta, liitoilta ja 
hankkijoilta saaduissa vastauksissa) korostettiin, että mahdollisissa terveysjärjestelmiin 
vaikuttavissa yhteisön toimissa olisi noudatettava toissijaisuusperiaatetta, ja viitattiin 
erityisesti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 152 artiklaan, kun taas toiset 
katsoivat, ettei toissijaisuusperiaatteen pitäisi estää EU:n perusvapauksien soveltamista. 
Mitä tulee yleiseen lähestymistapaan, valtaosa vastaajista katsoi, että yhdistelmä sekä 
tukivälineitä (kuten käytännön yhteistyö tai "avoin koordinointimenetelmä") että 
oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä olisi tehokkain lähestymistapa, vaikka jotkin 
vastaajat eivät pitäneetkään oikeudellisia toimenpiteitä tarpeellisina. Vastaajat 
jakautuivat selvästi kahteen näkökantaan sen mukaan, miten suhtauduttiin mahdolliseen 
oikeudelliseen välineeseen. Osa vastaajista piti parempana mahdollisten muutosten 
sisällyttämistä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskeviin säädöksiin, kun 
taas toiset pitivät parempana uutta direktiiviä terveyspalveluista. 

                                                 
1 Neuvoston 2733. istunto – Työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat; Luxemburg, 1.–2. 

kesäkuuta 2006. 


