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Suomen terveydenhuoltojärjestelmä 

putoaa pois 10 parhaan joukosta EU:n 
kuluttajaystävällisessä 

terveydenhuoltokilpailussa 
Bryssel, 28. syyskuuta, 2009

Suomi putosi pois kymmenen parhaan joukosta Euroopan kuluttajaystävällisessä 
terveydenhuoltokilpailussa tänään Brysselissä julkistetun vuoden 2009 Euro Health 
Consumer Index (EHCI) -kuluttajaindeksin mukaan. EU:n vuotuinen terveydenhuoltoa 
koskevat tutkimus sijoittaa Suomen terveydenhuoltopalvelun 12. sijalle 33 maan 
välisessä vertailussa. Hollanti voitti toisen kerran peräkkäin ennätyksellisellä 863
pisteellä, sen jälkeen tulee Tanska (819), viime vuoden kakkonen, ja uutena 
tulokkaana Islanti (811) ja Itävalta (795).

Suomi sai 721 pistettä suurimman mahdollisen pistemäärän ollessa 1000. Suomi suoriutuu 
yleensä melko hyvin tuloksissa, mutta aika heikosti kun kysymyksessä on e-Health ja odotusajat. 
Suomi putosi Tanskan ja Ruotsin taakse, mutta sijoittui Irlannin ja Italian edelle. 

“Suomi, samoin kuin sen naapurimaa Ruotsi, on edelleen heikko terveydenhuoltopalveluihin 
pääsyssä”, kommentoi tri Arne Björnberg, Euro Health Consumer Index johtaja. “Vaikka olemme
high-tech maa, e-Health palvelujen käyttö on hämmästyttävän vähäistä. Myös lääkkeiden saanti 
on liian rajoitettua. Tämä vaikea tilanne voi muuttua vielä huonompaan suuntaan taloudellisen 
kriisin vuoksi”.

Tämän vuoden mittaus osoittaa, että parhaat suoriutujat Euroopan terveydenhuoltosektorilla 
alkavat hyödyntää terveydenhuollon tietoja ja mahdollisuutta ottaa potilaat mukaan 
päätöksentekoon ja parantaa siten tilannetta lisäämällä painetta alhaalta päin. Luokittelun 
loppupäästä löytyy monia maita, jotka pitäytyvät vanhanaikaiseen terveydenhuoltoon, joka on 
täynnä hierarkiaa ja josta puuttuu läpinäkyvyys. Tämä kuilu on haaste Euroopan tasa-arvo- ja 
solidaarisuusperiaatteille. 

Indeksistä

EHCI on Euroopan terveydenhuollon yksi mittaustapa. Se luokittelee 33 kansallista 
terveydenhuoltojärjestelmää 38 suoritusindikaattoria apuna käyttäen 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.  Indeksi perustuu julkisiin tilastotietoihin, potilaskyselyihin ja 
riippumattomaan tutkimustyöhön, jota tehdään Brysselissä olevan Health Consumer Powerhouse
asiantuntijaryhmän toimesta. EHCI 2009 käyttää kuluttajakeskeistä lähestymistapaa. Se saa 
Euroopan komission – Tietoyhteiskunta - ja viestinten pääosaston, e-Health – sekä Ruotsin EU-
puheenjohtajuuskauden tuen.   
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