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EHDOTUKSET

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

1. pitää komission tiedonantoa sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelmasta 
2012–2020 (COM(2012)0736) tervetulleena ja katsoo, että se antaa kansallisille, 
alueellisille ja paikallisille instituutioille tärkeitä suuntaviivoja siitä, miten tehdä 
terveydenhoitojärjestelmistä kestäviä samalla kun varmistetaan palvelujen yleinen 
saatavuus, ja siitä, miten valmistaa EU:n terveydenhuoltojärjestelmiä kohtaamaan tämän 
päivän haasteet, joita ovat väestön ikääntyminen, nuorten ihmisten muutto maaseudulta, 
kroonisten sairauksien yleistyminen, vammaisten potilaiden asianmukainen hoito, 
terveydenhuollon inhimillisen ulottuvuuden säilyttäminen, lääketieteellisten näkökohtien 
yhä vaikeampi erottaminen sosiaalisista näkökohdista, matkustavien potilaiden määrän 
lisääntyminen, laadukkaan hoidon ja erityispalvelujen kasvava kysyntä sekä tarve tehostaa 
yhä niukempien resurssien käyttöä, vähentää liiallista byrokratiaa ja korruptiota sekä 
luoda esteetön ja vakaa markkinaympäristö, joka kannustaa innovointia, työllisyyttä, 
yhteiskunnallista kehitystä ja tasa-arvoa;

2. katsoo, että väestörakenteen muutosten ja terveydenhuoltohenkilöstön määrän 
vähenemisen vuoksi EU:n ja sen jäsenvaltioiden on tehtävä suuria rakenneuudistuksia, 
jotta mahdollistetaan terveydenhuoltojärjestelmien kestävyys ja taataan laadukkaiden 
palvelujen yleinen saatavuus kaikilla EU:n alueilla ilman poikkeuksia;

3. katsoo, että perinteisiä terveyspalveluja täydentävä sähköinen terveydenhuolto tarjoaa 
erinomaisia mahdollisuuksia parantaa laadukkaiden ja kestävien kansallisten ja rajat 
ylittävien terveyspalvelujen saatavuutta ja joustavuutta yhdenvertaisesti kaikkien EU:n 
kansalaisten kannalta asuinpaikasta, kansalaisuudesta, tuloista, sosiaalisesta asemasta, 
vammaisuudesta tai iästä riippumatta; painottaa, että potilaiden ja 
terveydenhoitohenkilöstön terveyslukutaito, digitaaliset taidot (etenkin tietosuojan alalla, 
joka on erittäin tärkeä, jotta voidaan varmistaa kaikkien osapuolten luottamus sekä 
sisällyttää tieto- ja viestintätekniikka (ICT) tehokkaammin terveydenhuoltoon) sekä 
laajakaistan ja sähköisen terveydenhuollon käyttäjäystävällisten ICT-välineiden 
käyttömahdollisuus ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan lujittaa sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, parantaa hoidon organisointia sekä laatua ja turvallisuutta sekä 
lääkärinhoidon että hoitotoimenpiteiden suorittamisen yhteydessä, poistaa 
terveydenhuoltoon liittyvä epätasa-arvo, tyydyttää potilaiden terveydenhuoltotarpeet, 
varmistaa potilaiden turvallisuus ja seuranta sekä mahdollistaa ennaltaehkäisevien 
terveyspalvelujen ja neuvontapalvelujen käyttö syrjäisillä, harvaanasutuilla ja muuten 
epäsuotuisassa asemassa olevilla alueilla; katsoo, että paikallis- ja alueviranomaisilla on 
erityisen tärkeä tehtävä sähköisen terveydenhuollon etuja ja mahdollisuuksia koskevan 
tiedon levittämisessä, digitalisoinnin helpottamisessa, paikallisyhteisöjen tarpeiden 
mukaisen perus- ja jatkokoulutuksen järjestämisessä sekä osallistettaessa 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja vapaaehtoisia, jotka tuovat yhteiskunnallista 
lisäarvoa yhteenkuuluvuutta lisäävinä tekijöinä;
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4. katsoo, että komission on helpotettava EU:n rakennerahastojen käyttöä sähköisen 
terveydenhuollon infrastruktuurin toteuttamiseen Euroopassa ja laadittava samalla 
suuntaviivoja näiden järjestelmien EU:n laajuisesta yhteentoimivuudesta;

5. korostaa tarvetta varmistaa riittävä tuki sähköisen terveydenhuollon alalla toimiville pk-
yrityksille, jotta taataan niiden pääsy markkinoille tasavertaisin edellytyksin ja edistetään 
osuus- ja yhteisötaloutta ja sen panosta sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen; 

6. katsoo, että kaikista puutteistaan huolimatta sähköinen terveydenhuolto tarjoaa suuria 
mahdollisuuksia ja siitä voi olla hyötyä suurelle yleisölle, potilaille, 
terveydenhuoltohenkilöstölle ja itse viranomaisille;

7. katsoo, että jos julkisten ja reaaliaikaisten tietojen hyödyntämistä varten on olemassa 
tarvittavat välineet, voidaan ymmärtää hyöty-riskisuhde paremmin, ennustaa 
haittavaikutuksia ja tehostaa terveydenhuollon menetelmien arviointia;

8. pitää välttämättömänä jatkaa koheesio- ja aluepoliittisia toimia, joilla pyritään poistamaan 
erityisesti ICT-palvelujen saatavuuteen liittyvät alueelliset erot;

9. huomauttaa, että tehokkaat terveyspalvelut ovat tärkeä aluekehityksen ja alueellisen 
kilpailukyvyn väline; panee merkille, että monessa jäsenvaltiossa terveyspolitiikka on eri 
laajuudessa uskottu alue- ja paikallisviranomaisten vastuulle, ja on tyytyväinen siihen, että 
nämä tahot ovat osallistuneet aktiivisesti sähköisen terveydenhuollon hankkeiden 
suunnitteluun ja täytäntöönpanoon; kehottaa vahvistamaan alue- ja paikallisviranomaisten 
roolia liikkuvien terveyspalvelujen ja sähköisen terveydenhuollon infrastruktuurin 
kehittämisessä ja kehittämään julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia 
terveydenhuoltopalvelujen optimoimiseksi ja niiden hyödyntämiseksi mahdollisimman 
tehokkaasti; katsoo, että hyvin toimiva monitasoinen hallintomalli on sähköisen 
terveydenhuollon käyttöönoton ja toteuttamisen sekä terveydenhuollon ammattilaisten ja 
potilaiden uudentyyppisten digitaalisten taitojen hankkimisen ja kehittämisen 
onnistumisen edellytys;

10. toteaa, että EU:n alueiden välisten huomattavien erojen vuoksi sähköinen terveydenhuolto 
saattaa osoittautua erinomaiseksi välineeksi etenkin vähemmän kehittyneiden alueiden 
asukkaille ja tarjota heille paremman, avoimemman ja halvemman mahdollisuuden 
käyttää laadukkaita palveluja; 

11. korostaa, että ICT-palvelujen saatavuuden alueelliset erot sekä laajakaistan riittämätön 
kattavuus tietyillä alueilla saattavat haitata sähköisen terveydenhuollon käyttöönottoa; 
suosittelee ICT-infrastruktuuriin tehtävien investointien lisäämistä ottaen huomioon 
koheesiopolitiikan tarjoamat tulevat rahoitusmahdollisuudet, jotta voidaan korjata puutteet 
ja helpottaa sähköisten terveydenhuoltopalvelujen käyttöä;

12. painottaa, että terveydenhuoltojärjestelmien organisointi kuuluu jäsenvaltioiden 
viranomaisten toimivaltaan, ja niiden tehtävänä ja velvollisuutena on varmistaa kaikkien 
kansalaisten mahdollisuus laadukkaaseen terveydenhuoltoon sekä taata terveydenhuollon 
kestävyys sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta keskeisenä julkisena 
palveluna; vaatii komissiota kuitenkin osallistumaan aktiivisemmin jäsenvaltioiden 
toimien koordinointiin, edistämään etälääketiedettä koskevaa yhteistyötä, lisäämään 
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tietoa, kannustamaan innovatiivisiin teknologioihin tehtäviä investointeja, selventämään 
rajatylittävän terveydenhuollon toiminnan ehtoja ja tunnistamaan sen yleiset esteet 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi (esimerkiksi korvausmenettelyt sekä 
terveydenhuoltoa koskevien tietojen keruu ja arviointi), helpottamaan tietokantojen 
yhteistä kehittämistä kaikkialla EU:ssa sekä arvioimaan sähköisen terveydenhuollon 
olemassa olevien sovellusten toimivuutta, jotta voidaan edistää terveydenhuollon 
palveluntarjoajien ja potilaiden välistä parhaiden käytänteiden vaihtoa EU:n tasolla sekä 
alueellisella ja kansallisella tasolla;

13. pitää erityisesti unionin tämänhetkisessä kilpailukykykriisissä erittäin valitettavana 
ehdotettuja leikkauksia, jotka koskevat Verkkojen Eurooppa -välineen laajakaista- ja 
digitaalipalveluja; toivoo, että Horisontti 2020 -ohjelmaan sisältyvä tämän alan rahoitus 
pidetään ennallaan; kehottaa paikallis- ja alueviranomaisia käyttämään EU-varoja 
tehokkaasti sähköisen terveydenhuollon rahoittamiseen vähentämättä perinteisiin 
terveyspalveluihin käytettäviä varoja ja sulkematta esimerkiksi kunnallisia sairaaloita, ja 
jakamaan terveyslukutaitoa koskevaa tietoa;

14. on huolissaan siitä, että terveyspalvelujen tarjoamisessa ilmenee kriisiaikana vakavia 
puutteita, kun esimerkiksi terveyskeskuksia suljetaan ja henkilöstöä vähennetään, mikä 
vaikeuttaa entisestään saarien sekä syrjäisten alueiden ja vuoristoalueiden mahdollisuuksia 
varmistaa terveyspalvelujen saatavuus.
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