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Press Release 
Suomen terveydenhuoltojärjestelmä putoaa 

jälleen kerran EU:n kuluttajaystävällisessä 
terveydenhuoltokilpailussa 

 
Bryssel, 13 marraskuuta 2008 

 

Suomi sijoittui 9 sijalle Euroopan kuluttajaystävällisessä terveydenhuolto-kilpailussa 

tänään julkistetun vuoden 2008 Euro Health Consumer Index (EHCI) –kuluttajaindeksin 

mukaan. Tämä on askel alas viime vuoden kahdeksannelta tilalta, ja samalla Suomi 

putoaa pohjoisten naapureittensa Ruotsin, Norjan ja Tanskan taakse. 

Euro Health Consumer Index 2008, EU:n vuotuinen terveydenhuoltoa koskeva 

tutkimus, sijoittaa Suomen terveydenhuoltopalvelun yhdeksännelle sijalle 31 maan 

välisessä vertailussa. Hollanti voitti 839 pisteellä, sen jälkeen tulee Tanska (vuoden 

2008 Diabetes Indeksin voittaja), Itävalta (vuoden 2007 EHCI -voittaja), Luxemburg ja 

Ruotsi.  

 

Kuudessa 34 suoritusindikaattoria kattavassa kategoriassa Suomi sai 705 pistettä suurimman 

mahdollisen pistemäärän ollessa 1000. Suomi noudatti yleistä eurooppalaista trendiä, joka liittyy 

odotusaikojen pidentymiseen, lisäten vielä jo ennestään vaikeaa ongelmaa. 

 

“Suhteellisen nykyaikaisessa pohjoismaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä tulisi olla jo nyt 

luettelo terveydenhuoltopalveluista sekä laadun luokittelujärjestelmä. Lisäksi uusien lääkkeiden 

nopeampi saanti Suomen korvausjärjestelmän piiriin olisi myös aiheellista samoin kuin alhaisen 

korvaustason yleinen parantaminen,” kommentoi tri Arne Björnberg, Research Director for the 

Euro Health Consumer Index. 

 

Mitä Suomessa sitten pitäisi tehdä? 

 

“Suomalaisilla potilailla tulisi olla yhtä paljon valinnan mahdollisuuksia hoitopalvelujen valinnan 

suhteen kuin muilla EU kansalaisilla. Valtion asenne ehdotettuun direktiiviluonnokseen rajat 

ylittävästä hoidosta osoittaa, mikä asetetaan etusijalle, järjestelmä vai potilaat!”, sanoo Health 

Consumer Powerhousen puheenjohtaja Hra Johan Hjertqvist, analysoidessaan Suomen indeksin 

tuloksia.  

 

Indeksistä 

 

Euro Health Consumer Index on rekisteri, jossa Euroopan terveydenhuoltojärjestelmät on 

asetettu paremmuusjärjestykseen kuudella kuluttajille tärkeydeltään avain asemassa olevalla 

terveydenhuollon alueella: potilaan oikeudet ja tiedonsaanti, e-Health, odotusajat, hoidon 

tulokset, annettujen palvelujen kattoala ja ulottuvuus sekä mahdollisuus saada lääkkeitä. 

Tutkimus kattoi 31 maata. Indeksi julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2005. EHCI perustuu 

julkisiin tilastotietoihin ja riippumattomaan tutkimustyöhön. Kuten kaikki sen tuottamat indeksit, 

HCP:n lähestymistapa on kuluttajakeskeinen. 
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