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YLEISTAJUINEN TIIVISTELMÄ 

Ehdotuksella ratkaistava ongelma 

Potilasturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että hoidosta ei saa aiheutua potilaalle tarpeetonta 
eikä mahdollista haittaa. Potilasturvallisuus aiheuttaa lisääntyvässä määrin ongelmia 
kaikkialla maailmassa. On arvioitu, että EU:n jäsenvaltioissa 8–12 prosenttia sairaalapotilaista 
kärsii hoidon aikana haittatapahtumista. Usein esiintyviä haittatapahtumia ovat esimerkiksi 
hoitoon liittyvät infektiot, joita arvioidaan esiintyvän keskimäärin yhdellä 
kahdestakymmenestä sairaalapotilaasta joka vuosi, lääkityspoikkeamat kuten väärän lääkkeen 
tai väärän annoksen saaminen, hoitovirheet, lääkinnällisten laitteiden viat ja virhediagnoosit 
sekä testitulosten edellyttämien toimien laiminlyönti. Suuri osa potilaille aiheutuvasta haitasta 
voidaan ehkäistä. 

Tietoisuus terveydenhuoltojärjestelmissä esiintyvistä haittatapahtumista vaihtelee EU:n 27 
jäsenvaltiossa, ja jäsenvaltiot kohdistavat ongelman ratkaisemiseen voimavaroja vaihtelevasti. 
Komissio on jo toteuttanut monilla aloilla erityistoimia potilasturvallisuuden parantamiseksi. 
Potilasturvallisuuden varmistamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat kuitenkin useimmiten 
kohdistuneet tiettyihin riskilähteisiin, kuten lääkkeiden turvallisuuteen, lääkinnällisiin 
laitteisiin ja mikrobilääkeresistenssiin. Tähänastisten saavutusten pohjalta tällä ehdotuksella 
pyritään yhtenäiseen toimintatapaan, jossa suositellaan tiukkoja toimia potilasturvallisuuden 
varmistamiseksi EU:n tasolla ja jolla edistetään toimenpiteitä kaikkien potilaille mahdollisesti 
haittaa aiheuttavien vaaratapahtumien syiden vähentämiseksi jäsenvaltioissa.  

Ehdotettavat keinot 

Potilasturvallisuutta ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemistä ja valvontaa koskevan 
komission tiedonannon ja ehdotuksen neuvoston suositukseksi tarkoituksena on saada kaikki 
EU:n jäsenvaltiot sitoutumaan poliittisesti potilasturvallisuusongelman ratkaisemiseen. 
Jäsenvaltioiden odotetaan joko yksittäin tai yhdessä panevan komission tuella täytäntöön 
joukon suosituksia, joilla parannetaan käytännön potilasturvallisuutta. 

EU:n toimien tarve 

EU voi tukea jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä parantaa potilasturvallisuutta ja koordinoida 
niiden toimia. EU voi muun muassa lisätä potilasturvallisuuskysymysten poliittista 
painoarvoa ja näkyvyyttä, saada mittakaavaetua laajalla tiedonkeruulla ja hyvien käytäntöjen 
jakamisella sekä pyrkiä potilasturvallisuutta koskevien toimien kestävyyteen yhteisön tasolla. 

Ehdotuksen vaikutukset 
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Tällä aloitteella ei millään tavalla kavenneta jäsenvaltioiden toimivaltuuksia terveyden alalla. 
Neuvoston suositus sääntelyvälineenä antaa jäsenvaltioille riittävästi vapautta 
terveydenhuollon organisoimiseen itse, kuten ne nytkin tekevät. Lisäksi siinä pyritään 
käsittelemään potilasturvallisuuteen liittyviä ongelmia ja vähentämään hoitoon liittyviä 
infektioita jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmien edellyttämällä tavalla.  

Voimaantulo 

Ehdotus toimitetaan piakkoin ministerineuvostolle ja Euroopan parlamentille tarkastelua ja 
keskustelua varten. Tässä vaiheessa ei ole mahdollista arvioida tarkasti, milloin prosessi 
saadaan päätökseen. Komissio toivoo, että asia etenee ripeästi ja eduista päästään nauttimaan 
pian. 

Loppu 


