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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on tyytyväinen sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelmaan 2012–2020, jolla 
saatetaan vuonna 2004 hyväksytty toimintasuunnitelma ajan tasalle siten, että toteutetaan 
erityisesti sellaisia lisätoimia, joilla edistetään terveyspalvelujen saatavuutta, alennetaan 
terveydenhuoltokustannuksia ja lisätään unionin kansalaisten yhdenvertaista kohtelua;

2. pitää yksilöllisen terveydenhuollon käyttömahdollisuuksien lisäämistä yhtenä 
tärkeimmistä mahdollisuuksista sähköisessä terveydenhuollossa, koska potilaan 
terveystiedot voidaan tallentaa automaattisesti sähköisessä muodossa potilaan sijainnista 
riippumatta ja ainoastaan potilas itse voi käyttää niitä henkilökohtaisen tunnuksen avulla;

3. suhtautuu myönteisesti komission aikeisiin ehdottaa sähköisen terveydenhuollon 
yhteentoimivuuden puitteita vuoteen 2015 mennessä ja pitää niitä erittäin merkittävänä 
potilaan vaikutusmahdollisuuksia lisäävänä askeleena; pitää tärkeänä, että puitteisiin 
sisällytetään vakiomuotoisen raportoinnin käyttöönotto potilastiedostoissa ja tuki 
sellaisten lääkinnällisten laitteiden kehittämiselle, jotka tallentavat automaattisesti 
sähköisiä potilastiedostoja;

4. panee tyytyväisenä merkille komission aikomuksen käynnistää tutkimus sähköisen 
terveydenhuollon oikeudellisista näkökohdista; painottaa kuitenkin, että on tarpeen 
toteuttaa korvauksia, vastuuvelvollisuutta ja tietosuojaa koskevia tehokkaita toimia;

5. painottaa, että on tarpeen hyväksyä laaja sähköisen terveydenhuollon käsite, ja korostaa, 
että on tärkeää vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten kuten lääkäreiden, 
farmaseuttien ja hoitajien sekä potilaiden ja potilasjärjestöjen roolia sähköisen 
terveydenhuollon toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa ja pitää mielessä, että potilailla 
olisi oltava mahdollisuus tarkastella, käyttää ja tutkia omaa terveyttään koskevia tietoja;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan itselleen keskeisen roolin saatettaessa eri 
sidosryhmiä yhteen kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakamiseksi; kehottaa 
komissiota kiinnittämään erityistä huomiota keskeiseen rooliinsa tuettaessa harvinaisia 
sairauksia koskevien parhaiden käytäntöjen jakamista;

7. korostaa, että tarvitaan asianmukaista tukea, tietoa ja koulutusta kaikkialla unionissa, 
jotta sähköisiä terveydenhuoltopalveluja voidaan hyödyntää täysimääräisesti niin, että 
sosiaalinen tai alueellinen epätasa-arvo ei lisäänny; korostaa myös tarvetta kehittää 
kaikkien käytettävissä olevia järjestelmiä siten, että pidetään mielessä intuitiivisen 
käyttöliittymän tavoite; korostaa, että on tarpeen säilyttää tasavertaiset mahdollisuudet 
käyttää kaikkia perinteisiä terveydenhuoltopalveluja; katsoo, että tukitoimissa ja 
koulutuksessa olisi asetettava etusijalle 1) tieto- ja viestintäteknisten välineiden käytön 
koulutus ja digitaalinen terveyskoulutus terveydenhuoltoammattilaisten tärkeiden taitojen 
päivittämiseksi sekä 2) tietotekniikan käyttö ja potilaille tarkoitettuja sähköisiä 
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terveydenhuoltopalveluja koskeva tiedottaminen kansallisella ja rajat ylittävällä tasolla 
siten, että erityisen huomion kohteena ovat sosiaalinen ja alueellinen epätasa-arvo;

8. on vakuuttunut siitä, että potilaiden terveyslukutaito, joka kannustaa heitä seuraamaan ja 
mittaamaan terveyttään sekä ymmärtämään ja valvomaan terveystietojaan ja tällä tavoin 
lopettamaan asiantuntijan ja potilaan välillä nykyään vallitsevan epätasa-arvoisen suhteen, 
on ratkaiseva tekijä, jota tarvitaan, jotta voidaan parantaa terveyspalvelujen laatua, lisätä 
terveydenhuoltoalan laitosten avoimuutta, torjua korruptiota ja varmistaa, että potilaat 
voivat käyttää tietojaan uudelleen uuden tiedon tuottamiseksi;

9. painottaa, että on huolehdittava siitä, että pk-yritykset saavat asianmukaista tukea, jotta 
voidaan varmistaa niiden tasavertainen asema sähköisen terveydenhuollon alalla ja edistää 
pk-yritysten pääsyä tämän alan markkinoille erityisesti perustamalla pk-yrityksille 
tarkoitettu resurssi- ja tutkimustietokanta; korostaa, että sähköisen terveydenhuollon alan 
innovaatiot luovat liiketoimintamahdollisuuksia ja edistävät tulevaa kasvua;

10. muistuttaa, että tulevassa sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelmassa on taattava 
seuraavat perusperiaatteet:

– terveydenhuollon menojen optimointi talouskriisin aikana

– markkinoiden kehittämistä koskevien sovellusten ja ratkaisujen tukeminen ja 
edistäminen

– terveydenhuollon ja sairaaloiden tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistaminen;

11. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon sähköiset terveydenhuoltopalvelut nykyisissä 
terveydenhuoltojärjestelmissä; pitää tärkeänä inhimillisen ja potilaskeskeisen 
ulottuvuuden säilyttämistä terveydenhuollossa erityisesti, kun on kyse ikääntyvästä 
väestöstä ja sen myötä usein ilmenevästä vaikeudesta erottaa lääketieteelliset näkökohdat 
sosiaalisista näkökohdista;

12. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan pikaisia toimenpiteitä yhtenäisten 
oikeudellisten puitteiden kehittämiseksi erityyppisten terveystietojen ja niiden käytön 
hallinnointia varten; korostaa, että sosiaalisten verkostoitumisvälineiden nopeasti 
saavuttama menestys osoittaa, että ihmiset jakavat mielellään henkilökohtaisia tietojaan ja 
että he eivät ole aina tietoisia päätöstensä vaikutuksista palvelujen tarjoajien määrätessä 
uusien sovellusten ja tiedonkeruuvälineiden ehdot ja edellytykset usein ilman 
asianmukaisia suojatoimia; korostaa, että kansalaisten luottamus on olennaisen tärkeä sekä 
kotimaiselle että rajat ylittävälle terveydenhuollolle; korostaa yksityisyyden suojaa ja 
henkilöiden tietosuojaa koskevien sääntöjen noudattamisen tärkeyttä, koska niiden 
noudattaminen on kansalaisten suojelun, potilaiden sähköisiin terveydenhuoltopalveluihin 
kohdistuvan luottamuksen sekä terveydenhuoltoalan turvallisen, varman ja 
yhteentoimivan sähköisen viestinnän ja pilvipalvelujen kaltaisten 
tiedontallennusjärjestelmien asianmukaisen toiminnan ja niiden käytön lisäämisen 
olennainen edellytys; korostaa, että tietosuojatoimenpiteitä olisi kehitettävä vahvan 
yksilönsuojan suuntaan mutta siten, että tulevaa terveyden alan tutkimusta; korostaa, 
että arkaluonteisia tietoja ja erityisesti terveystietoja on suojeltava hakkeroinnilta, 
tietovuodoilta, yksityisyyden loukkauksilta ja muilta väärinkäytöksiltä;
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13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään entistä enemmän yhteistyötä 
terveydenhuoltoalan ammattilaisten vastuun varmistamiseksi kansallisella ja rajat 
ylittävällä tasolla;

14. kehottaa komissiota julkaisemaan kahden vuoden välein arvion sähköisen 
terveydenhuollon toimintasuunnitelman täytäntöönpanon edistymisestä kussakin 
jäsenvaltiossa siten, että siinä osoitetaan, kuinka tätä välinettä on muokattu 
innovatiivisesti niin, että kansalaisilla on käytettävissään laadukkaat ja tehokkaat 
terveydenhuoltojärjestelmät, ja laatimaan tämän perusteella tehokkaita kansallisen ja 
EU:n tason indikaattoreita, joilla mitataan suunniteltujen toimien edistymistä ja vaikutusta 
kiinnittäen erityistä huomiota mahdolliseen syrjintään tai käyttömahdollisuuksien 
epätasa-arvoisuuteen, jotka voisivat vaikuttaa kuluttajiin ja potilaisiin.
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