
 

Suomi on nyt kymmenen parhaan joukossa, kertoo EU:n 
terveydenhuollon paremmuusluokitus 
 
(Brysseli, 15.5.2012) 
 
Suomen terveydenhuolto nousi kymmenen parhaan joukkoon, kun vuoden 2012 Euro Health 
Consumer Index (EHCI) -kuluttajaindeksi esiteltiin tänään Euroopan parlamentissa 
Brysselissä.Vertailussa hollantilaiset saivat 872 pistettä mahdollisen pistemäärän ollessa 
1000, ja seuraavaksi sijoittuivat Tanska (822), Islanti (799), Luxemburg (791) ja Belgia (783). 
Suomi sai 752 pistettä ja nousi sijalta 12 sijalle kymmenen. Ruotsissa sijaitseva 
asiantuntijaryhmä Health Consumer Powerhouse (HCP) on julkaissut EHCI-indeksin vuodesta 
2005 saakka. 
 
Mistä Suomen aiempaa parempi sijoitus johtuu? 
 
- Suomalaisesta terveydenhuollosta on tullut kattavampaa, sanoo tohtori Arne Björnberg, HCP:n 
operatiivinen johtaja ja EHCI-työryhmän johtaja.  Lääketieteelliset tulokset ja lääkkeiden saatavuus 
paranevat entisestään. Sekä tulosten että lääkkeiden vuoksi Suomi sijoittuu Euroopan kärkisijoille. 
  
- Odotusajat ovat edelleen Suomen akilleenkantapää, toteaa tohtori Björnberg.Tässä asiassa Suomi 
on samalla viivalla Bulgarian kanssa - mutta Ruotsia edellä... 
 
Yleinen parannus ja varoitusmerkkejä 
 
EHCI:sta näkyy eurooppalaisen terveydenhuollon jatkuva parantuminen; paremmat tulokset ja yleiset 
olosuhteet.Talouden laskusuhdanteiden vaikutusta koskevat varoitusmerkit vaikuttavat hiukan 
liioitelluilta. Terveydenhuollossa on vuosikymmeniä puhuttu budjettileikkauksista ja laadun 
heikkenemisestä, vaikka kehitys on todellisuudessa ollut päinvastaista. Indeksissä kiinnitetään 
kuitenkin kriisin seurauksena huomiota kolmeen selkeään erityistä huolta aiheuttavaan alueeseen: 
 
- Kalliiden leikkaushoitojen odotusajat ovat yleensä pitkiä maissa, joihin taloudellinen taantuma 
vaikuttaa eniten. 
 
- Erilaisten hoitojen itse kustannettavien maksujen osuuden kasvu 
 
- Uudenlaisten lääkkeiden saatavuus ei ole parantunut tai saatavuus on jopa huonontunut. 
 
Taloudellisesta tilanteesta huolimatta Eurooppa pysyy edelleen sairaalainfektioalueena.  EHCI antaa 
yleishälytyksen tulehdusriskistä joka toiselle 34 tarkkaillusta maasta. 
 
- EU-aloite ilman reseptiä saatavien antibioottien myynnin kieltämiseksi laskisi tätä lukua, sanoo 
Johan Hjertqvist, HCP:n perustaja ja puheenjohtaja.  Tällä olisi enemmän merkitystä 
potilasturvallisuudelle kuin suurimmalla osalla muista asioista, joihin EU osallistuu. 
 



 
 
Indeksistä 
EHCI:stä on tullut eurooppalaisen terveydenhuollon mittausstandardi.Vuoden 2012 painos asettaa 34 
kansallista eurooppalaista terveydenhuoltojärjestelmää paremmuusjärjestykseen 42 mittarin 
perusteella, siten että indeksi kattaa viisi terveydenhuollon asiakkaille tärkeintä aluetta: potilaan 
oikeudet ja tiedonsaanti, hoitoon pääsyn odotusajat, tulokset, ennaltaehkäisy/laajuus sekä tarjottujen 
palveluiden ja lääkkeiden saatavuus. Indeksi kootaan julkisista tilastoista, potilaskyselyistä ja 
perustajan, Ruotsissa sijaitsevan asiantuntujaryhmä Health Consumer Powerhousen, tekemästä 
riippumattomasta tutkimuksesta. 
 
Vuoden 2012 EHCI:tä on tuettu EFPIA:n (The European Federation of Pharmaceutical Industry). 
Pfizer Inc:n, Novartis SA:n ja Medicover SA:n myöntämillä yleisapurahoilla. 
  
Lisätietoja ja selittävä raportti: 
www.healthpowerhouse.com/ehci2012 
 
EHCI:ta koskeviin kysymyksiin vastaa tohtori Arne Björnberg, 
arne.bjornberg@healthpowerhouse.com, 
+46 705 848 451 
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