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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

potilaiden liikkuvuudesta ja terveydenhuollon kehityssuuntauksista Euroopan unionissa 
(2004/2148(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Potilaiden liikkuvuudesta ja terveydenhuollon 
kehityssuuntauksista Euroopan unionissa järjestetyn korkean tason pohdintaprosessin 
jatkotoimet" (KOM(2004)0301),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan sekä 5, 18, 43 ja 47 artiklan,

– ottaa huomioon komission neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle antaman tiedonannon "Sosiaalisen suojelun 
uudistaminen laadukkaan, helposti saatavilla olevan ja kestävän terveydenhoidon ja 
pitkäaikaishoidon kehittämiseksi: kansallisten strategioiden tukeminen avoimen 
koordinointimenetelmän avulla" (KOM(2004)0304),

– ottaa huomioon komission neuvostolle, parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle antaman tiedonannon "eEurope 2002: Terveysaiheisten 
verkkosivustojen laatukriteerit" (KOM(2002)0667),

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot tapauksissa Decker 
(C-120/95, 28. huhtikuuta 1998), Kohll (C-158/96, 28. huhtikuuta 1998), 
Geraets-Smits & Peerbooms (C-157/99, 12. heinäkuuta 2001), IKA (C-326/00, 
25. helmikuuta 2003) ja Müller-Fauré & van Riet (C-385/99, 13. toukokuuta 2003),

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
ammattipätevyyden tunnustamisesta (KOM(2002)0119 – COD 2002/0061),

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
palveluista sisämarkkinoilla (KOM(2004)0002 – COD 2004/0001),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2005),

A. ottaa huomioon Euroopan unionin terveydenhuollossa tapahtumassa olevat muutokset, 
jotka johtuvat muun muassa lääketieteen, tekniikan ja sähköisten terveyspalveluiden 
sekä potilaiden valveutuneisuuden ja lainsäädännön kehityksestä,

B. ottaa huomioon, että eurooppalainen sairaanhoitokortti on syrjäyttämässä E111-
järjestelmän, jota on käytetty korvattaessa ennakoimattomia terveydenhoitotarpeita, 
jotka syntyvät väliaikaisen toisessa jäsenvaltiossa oleskelun yhteydessä, ja katsoo, että 
toisessa jäsenvaltiossa annettavan, suunnitellun terveydenhoidon yhteydessä käytössä 
oleva E112-järjestelmä on tehoton ja se on syytä uudistaa,
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C. ottaa huomioon, että yksittäiset potilaiden liikkuvuutta koskevat Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimen päätökset ohjaavat terveyspoliittisia päätöksiä ja katsoo, että sekä 
potilaiden että hallitusten edun kannalta on tärkeää sopia viivytyksettä selkeistä 
politiikkaa ja menettelyjä ohjaavista suuntaviivoista ja ottaa ne käyttöön,

D. ottaa huomioon, että ensisijainen vastuu terveyspalvelujen ja sairaanhoidon 
järjestämisestä, rahoituksesta ja antamisesta kuuluu jäsenvaltioille, kun taas Euroopan 
unionin vastuu liittyy kansanterveyteen ja terveysvalistukseen sekä rajatylittävään 
liikkuvuuteen,

E. ottaa huomioon, että on tarpeen lisätä tietoa rajatylittävästä hoidosta, jotta potilaat, 
terveydenhuollon ammattihenkilöt sekä alan talousarvioista ja vakuutuksista vastaavat 
ymmärtäisivät asiaa paremmin ja voisivat osallistua siihen,

F. ottaa huomioon, että johdonmukaisten, turvallisten ja helppopääsyisten puitteiden 
luominen potilaiden liikkuvuudelle EU:ssa edellyttää suuriin logistisiin, hallinnollisiin, 
kulttuurisiin ja kliinisiin haasteisiin vastaamista,

G. ottaa huomioon, että erot kansallisissa terveydenhuoltojärjestelmissä ja perinteissä 
vaikeuttavat potilaiden liikkuvuutta,

1. pitää tervetulleena komission tiedonantoa potilaiden liikkuvuudesta ja siinä esitettyjä 
ajatuksia terveydenhuollon yhteistyön järjestämisestä;

2. tähdentää tarvetta kehittää kiireellisesti unionissa yhtenäiset toimintatavat potilaiden 
liikkuvuuden suhteen ottaen huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätökset 
sekä potilaiden liikkuvuudesta ja terveydenhuollon kehityssuuntauksista Euroopan 
unionissa järjestetyn korkean tason pohdintaprosessin tulokset ja lisäksi sopia potilaiden, 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja rahoittajien käyttöön tarkoitetuista ohjeista;

3. katsoo, ettei tätä asiaa pidä sisällyttää julkisista palveluista annettuun direktiiviin vaan että 
komission olisi annettava siitä erillinen ehdotus;

4. pahoittelee, ettei komission tiedonannossa potilaiden liikkuvuudesta esitetä toiminta-
aikataulua;

5. katsoo, että ohjeista tulisi selvitä, miten on meneteltävä hoidon saamiseksi, mistä saa 
tietoa terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja terveyspalveluista, miten hoitomaksut 
hoidetaan, tiedot matkustus- ja kieliapua koskevista järjestelyistä, hoidon jatkamiseen 
liittyvistä järjestelyistä ja seurannasta, toipilasajasta ja kuntoutuksesta ennen paluuta ja sen 
jälkeen sekä valituksentekomenettelyistä;

6. pitää tervetulleena komission tiedonantoa avoimen koordinointimenettelyn 
laajentamisesta terveydenhoitoon ja pitkäaikaishoitoon ja odottaa kiinnostuneena 
jäsenvaltioiden välisen jäsennellyn yhteistyön ja siihen liittyvien erityisten tavoitteiden ja 
säännöllisten tarkastelujen edelleen kehittämistä;
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7. pitää puutteita potilastiedon kehittämisessä vakavana uhkana terveydenhuollon 
kehitykselle EU:ssa; kehottaa komissiota ja neuvostoa edistämään kiireellisesti potilaiden 
tietojärjestelmää;

8. uskoo, että jäsenvaltiot voivat itse parhaiten kehittää selkeät, oman 
terveydenhuoltojärjestelmänsä kannalta olennaiset potilastiedon suuntaviivat; kannustaa 
jäsenvaltioita toimimaan läheisessä yhteistyössä komission kanssa keskeisimpien 
yhteisten suuntaviivojen vahvistamiseksi;

9. kannustaa komissiota asettamaan määräajat potilaiden rajatylittävää liikkuvuutta koskevan 
tiedon keräämiselle ja arvioinnille; korostaa jälleen rajatylittävästä yhteistyöstä, kuten 
Euregio-hankkeista, saatujen kokemusten arvioinnin ja jakamisen arvoa;

10. kehottaa komissiota laatimaan terveysmatkailun luonteesta ja laajuudesta kertomuksen, 
jossa selvitetään myös, missä määrin siitä aiheutuvia kuluja korvataan lakisääteisestä 
järjestelmästä tai yksityisistä vakuutuksista taikka maksetaan itse;

11. antaa voimakkaan tukensa toimille, joilla pyritään kehittämään terveys- ja sosiaalialan 
ammattilaisten liikkuvuutta koskevaa tietoa ja lainsäädäntöä; muistuttaa komissiota siitä, 
että direktiivissä ammattipätevyyden tunnustamisesta on määrättävä tehokkaista 
järjestelyistä, joilla turvataan potilasturvallisuuden korkea taso;

12. antaa tunnustusta työlle, jonka tavoitteena on luoda euroopanlaajuinen rekisteri lääkäreistä 
ja muista terveys- ja hoitoalan ammattilaisista, joilta on otettu määräajaksi pois oikeus 
ammatinharjoittamiseen tai jotka on erotettu epäpätevyyden tai ammattivirheen takia; 
pyytää komissiota antamaan säännöllisesti tietoa hankeen edistymisestä;

13. tuo esiin olemassa olevan 'aivovuodon' riskin, jos uusien jäsenvaltioiden ammattilaisia 
siirtyy parempia palkkoja tarjoaviin jäsenvaltioihin, jolloin niiden oman 
terveydenhuoltojärjestelmän kapasiteetti ja taso ovat uhattuina; uskoo, että jonkinasteinen 
potilaiden liikkuvuus voisi jarruttaa tällaista kehitystä; kehottaa selvittämään 
terveydenhuollon ammattilaisten tulevaa kysyntää ja missä määrin heitä valmistuu EU:ssa 
korkea-asteen koulutuksen kautta;

14. pitää tervetulleena työtä, jolla pyritään kehittämään osaamiskeskuksia, ja apua, jota ne 
voivat mahdollisesti tarjota harvinaisten sairauksien hoitoon;

15. panee merkille Yorkin yliopistossa tehdyn tutkimuksen ulkomailla hoitoa saaneista 
brittipotilaista, joista 87 prosenttia ilmoitti ulkomaille hoitoon hakeutumisen syyksi 
Englannin pidemmät odotusajat; uskoo siitä huolimatta, että suurin osa potilaista hakeutuu 
jatkossakin mieluummin hoitoon omassa maassaan; 

16. pitää tervetulleena komission sitoumusta säilyttää nykyinen tietosuojalainsäädäntö; toteaa, 
että on tärkeää kehittää jäsenvaltioiden välille tehokas ja varma menetelmä 
potilaskertomusten vaihtoa varten;

17. pitää tervetulleena komission tiedonantoa, jossa vahvistetaan terveysalan sähköisten 
sovellusten edistämistä Euroopassa koskeva toimintasuunnitelma (eHealth) ja todetaan, 
että tieto- ja viestintätekniikkaa, etenkin internetiä, voidaan hyödyntää terveyspalvelujen 
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saatavuuden, laadun ja tehokkuuden parantamisessa, vaikkakin se voi samalla lisätä 
epätasa-arvoa tietotekniikkataitojen puutteen takia; tähdentää laatukriteerien soveltamisen 
merkitystä terveydenhuoltoon liittyvillä verkkosivuilla;

18. kehottaa komissiota valvomaan eurooppalaisen sairaanhoitokortin käyttöä jäsenvaltioissa, 
jotta voidaan varmistua siitä, että jäsenvaltiot antavat yleisölle selkeää ja ymmärrettävää 
tietoa kortin käytöstä;

19. pyytää komissiota pohtimaan, pitäisikö eurooppalaista sairaanhoitokorttia käyttää 
perustana kehitettäessä yhteistä potilaiden tunnisteisiin liittyvää menettelyä ja uusia 
toimintoja, kuten hätätilanteessa tarvittavien terveystietojen säilyttämistä, Sevillan 
Eurooppa-neuvostossa hyväksytyn eEurope 2005-suunnitelman mukaisesti;

20. toteaa kuitenkin, että käytettäessä eurooppalaista sairaanhoitokorttia uusiin tarkoituksiin 
on turvattava korkeatasoinen tietosuoja ja että tallennettaessa kortille tietoja ja 
vaihdettaessa tietoja viranomaisten kesken on otettava huomioon voimassa olevat 
tietosuojamääräykset;

21. pitää tervetulleena terveyspalveluja ja sairaanhoitoa käsittelevän korkean tason ryhmän 
perustamista; pyytää komissiota toimittamaan säännöllisesti Euroopan parlamentille tietoa 
ryhmän toiminnasta;

22. uskoo, että potilasturvallisuus on ratkaisevassa asemassa pyrittäessä kehittämään 
tehokasta terveyspolitiikkaa Euroopan unionissa; tunnustaa tarpeen toimia läheisessä 
yhteistyössä potilaiden turvallisuutta edistävän WHO:n maailmanlaajuisen liiton kanssa; 
kehottaa terveyspalveluja ja sairaanhoitoa käsittelevää korkean tason ryhmää tekemään 
mahdollisimman varhain vuonna 2005 ehdotuksia eurooppalaisen potilasturvallisuutta 
edistävän verkon luomisesta;

23. korostaa, että terveydenhuoltoa ja potilaiden turvallisuutta koskeviin näkökohtiin on 
kiinnitettävä erityistä huomiota muiden toiminta-alojen kehittämisen yhteydessä; pitää 
valitettavana, että sisämarkkinoiden ja terveydenhuollon tavoitteiden välillä ilmenee 
toisinaan kitkaa; uskoo, että kansalaisten terveys on edellytys Euroopan taloudelliselle 
suoritus- ja kilpailukyvylle;

24. uskoo, että tarvitaan tietoverkko, joka on sekä potilaiden että terveydenhuollon 
ammattilaisten ja johtohenkilöiden käytettävissä kaikkialla unionissa;

25. katsoo, että kansalaiset tarvitsevat selkeää tietoa toiseen jäsenvaltioon hoitoon pääsyyn ja 
toisessa jäsenvaltiossa syntyneiden kulujen korvaamiseen liittyvistä potilaiden oikeuksista 
ja velvollisuuksista;

26. pyytää komissiota laatimaan ohjeet, joiden avulla voidaan määritellä selvästi käsitteet 
"aiheeton viivytys", "standardikäytännöt" ja "vastaavat kustannukset";

27. korostaa, ettei rajatylittävästä hoidosta saisi syntyä itsestäänselvää toimintamallia, vaan 
että siihen olisi turvauduttava vain silloin, kun se on välttämätöntä hoidon saannin 
luvattoman pitkän tilapäisen viivästymisen takia; katsoo, että on jäsenvaltioiden 
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velvollisuus järjestää palvelunsa niin, että potilaiden liikkuvuus suuressa mittakaavassa 
käy tarpeettomaksi;

28. katsoo, etteivät hoidon ehdot saa olla varattomia potilaita syrjiviä, vaan että heillä tulee 
olla mahdollisuus maksaa osa hoitokustannuksista vasta korvauksen saamisen jälkeen;

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

"La science ne connaît pas de frontière parce que la connaissance appartient à l'humanité 
et que c'est la flamme qui illumine le monde." Louis Pasteur 1876

(Tieteellä ei ole rajoja, sillä tieto kuuluu ihmiskunnalle ja on maailmaa valaiseva liekki.)

Uudet oikeudet, joita Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on päätöksillään siirtänyt potilaille, 
voivat olla ilouutinen potilaiden kannalta. Terveydenhuollon määrärahoista ja 
sairasvakuutuksista vastaaville ne sen sijaan aiheuttavat melkoista päänvaivaa. 
Tuomioistuimet ja potilaiden harjoittama painostus ovat toistaiseksi määränneet tahdin. Jos 
Euroopan unioni tyytyy siihen, että tuomioistuimet päättävät politiikasta ja määrärahojen 
käytöstä, sen ei tarvitse tehdä muuta kuin valmistautua maksamaan suuria, yllättäviä laskuja 
aina, kun uusia potilasselvityksiä tai oikeudellisia lausuntoja valmistuu.

Tämä ei kuitenkaan ole oikea tapa johtaa valtiota - saatikka kokonaista uutta Eurooppaa. 
Valitsijoitamme kyllä miellyttää ajatus potilaiden liikkuvuudesta. He kuitenkin haluavat ja 
odottavat, että asiat hoidetaan kunnolla ja että heille annetaan selkeää opastusta 
toimintatavoista ja menettelyistä. Ne jäsenvaltiot, jotka katsovat, että terveydenhuollon 
järjestäminen on perussopimusten mukaan jäsenvaltioiden yksinoikeus, saattavat viivytellä 
mahdollisimman kauan siinä toivossa, että asia painuisi taka-alalle. Kuitenkin juuri nämä 
samaiset sopimukset ovat muodostaneet perustan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksille ja 
käynnistäneet kehityksen, joka voi lisätä potilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja edistää 
unionin kansalaisten terveyttä.

Jäsenvaltioiden, jotka haluavat kansalaistensa käyttävän oman maansa terveys- ja 
hoitopalveluja, on itse pidettävä huolta siitä, että niiden tarjonta yltää unionin parhaiden 
palvelujen tasolle. Useimmat potilaat ja heidän perheensä käyttäisivät varmasti mieluiten 
paikallisia palveluja, mutta jos niiden laatu on heikkoa tai odotusajat kohtuuttomia, ainakin 
jotkut ovat valmiita hakeutumaan muualle tietäen, että laskun maksaa oma valtio.

Yhteisöjen tuomioistuimen päätösten seurauksena on syntynyt kiireellinen tarve sopia 
potilaita, heidän lääkäreitään, asianajajia, tukiryhmiä, terveyspalveluja ja vakuutuslaitoksia 
koskevista menettelyistä. Tästä syystä on perustettu korkean tason pohdintaryhmä, jonka 
jatkotoimista annettu tiedonanto on erittäin tervetullut ja korkeatasoinen. Se vahvistaa 
lainsäädännöllisen kehyksen, selventää todellisia potilaiden liikkuvuuteen liittyviä oikeuksia 
ja tuo esiin menettelyt sekä muut asiat, joista on vielä sovittava. Tiedonannossa ei kuitenkaan 
aivan yksiselitteisesti tunnusteta tarvetta kiirehtiä asioiden käsittelyä lisäoikeuskäsittelyjen 
välttämiseksi. On myös merkillistä, että komission eri tahot ovat päässeet sotkeutumaan 
terveyspalveluihin julkisten palvelujen direktiiviluonnoksen yhteydessä. Sekä potilaiden, alan 
ammattilaisten että päätöksentekijöiden kannalta olisi parempi käsitellä erikseen, 
perusteellisesti, potilaiden ja ammattihenkilöiden liikkuvuutta.

Pohjimmiltaan kyse on potilaan tarpeesta saada tietoa eri vaihtoehdoista silloin, kun hän kärsii 
kivuliaasta, kiusallisesta tai hengenvaarallisesta sairaudesta ja odottaa hoitoon pääsyä. Minne 
voi hakeutua hoitoon? Miten voi varmistua hoitohenkilökunnan ammatillisesta pätevyydestä 
ja hoidon tasosta? Miten minä, omalääkärini tai erikoislääkärini saamme selville, missä 
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sairaaloissa tai klinikoilla on tilaa ja aikoja? Mitä lomakkeita minun on täytettävä ja millä 
ehdoilla hakemukseni hyväksytään? Mitä tarkoittaa "aiheeton viivytys" minun tapauksessani? 
Kuinka suuri osa leikkaus-, lääke- ja hoitokuluista, matkoista ja toipilasajasta sekä perheen 
läsnäolosta ja vierailuista aiheutuvista kustannuksista korvataan? Jos kustannukset nousevat 
korkeiksi, voinko ylittää asetetun katon ja kuka päättää enimmäismäärästä? Aiheuttaako 
matkustaminen euroalueelta euroalueeseen kuulumattomaan maahan, tai päinvastoin, 
ongelmia? Entäpä jos jokin menee pieleen ja haluan tehdä valituksen? Mitkä ovat 
valituskanavat ja onko hoitovirheitä tehneistä ammattihenkilöistä olemassa euroopanlaajuinen 
rekisteri? Nämä ovat vain joitakin niistä kysymyksistä, joita yksittäiset potilaat joutuvat 
miettimään.

Budjettivastaavat puolestaan kysyvät aivan ensimmäiseksi, mistä löytyvät rahat potilaiden 
uusista oikeuksista aiheutuviin odottamattomiin menoihin. Hallitusten kanssa he pohtivat 
mahdollisuuksia vahvistaa paikallisia ja kansallisia hoitoprioriteetteja, kun kärsimättömät 
potilaat voivat yllättäen vaikuttaa niihin. Totuus kuitenkin on, että todennäköisesti hyvin 
harvat potilaat hakeutuvat hoitoon toiseen jäsenvaltioon. On myös todennäköistä, että kaiken 
kaikkiaan tuloksena on paikallisten palvelujen tason nostaminen siinä toivossa, että voitaisiin 
välttyä potilaiden hakeutumiselta muualle. Ei ole sitä paitsi lainkaan hullumpi asia, että "rahat 
kulkevat potilaiden mukana". Monissa maissa viranomaiset toimivat viisaasti ohjaamalla 
potilaita toisille sairaanhoitoalueille tai vapaaehtois- ja yksityissektorille sekä tekemällä 
kahdenvälisiä sopimuksia muissa maissa toimivien sairaaloiden kanssa jonojen 
lyhentämiseksi.

Asian kiireellisyys on tosiasia. Pelko potilasmäärien ja kustannusten paisumisesta sen sijaan 
on turhaa - ellei tuomioistuinten anneta johtaa toimintaa poliittisten päätöksentekijöiden 
asemesta.


