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Suomi kymmenen parhaan joukossa Euroopan 

Unionin Kuluttajaystävällinen 
terveydenhuolto-kilpailussa 

 
Euro Health Consumer Index-kuluttajaindeksin vuoden 2006 tietojen mukaan 
Suomen terveydenhuollossa ”tulokset ovat erittäin hyviä, mutta hoidon saannin 
turvaamisessa on epäonnistuttu”. Samalla se myös pyytää eurooppalaisia 
ilmaisemaan mielipiteensä terveydenhuollon reformista. 
 
Euro Health Consumer Index, EU:n vuotuinen julkista terveydenhuoltoa koskeva tutkimus, 
sijoittaa Suomen sijalle yhdeksän Euroopan unionin jäsenmaiden välisessä vertailussa. 
Euroopan unionin 26 maata koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että ranskalainen kuluttaja 
saa parhaan palvelun terveydenhuoltojärjestelmältään. Lähes samalle tasolle yltävät 
Alankomaat (vuoden 2005 ykkönen), Saksa ja Ruotsi. Uusi Euro Health Consumer Index 
julkistettiin tänään Brysselissä. Suomi on ensimmäistä kertaa mukana vertailussa. 
Terveydenhuollon asiakkailla on nyt myös mahdollisuus lähettää mielipiteensä oman maansa 
hallitukselle. 
 
Viidessä, 28 suoritusindikaattoria kattavassa kategoriassa Suomi sai 496 pistettä suurimman 
mahdollisen pistemäärän ollessa 750. Suomi on terveydenhuollossan johtavia maita, kun on kyse 
mahdollisuudesta nähdä omat terveystiedot, toistuvista lääkemääräyksistä, hoitotuloksista ja 
sairaaloiden alhaisesta MRSA-infektioiden esiintyvyydestä. Heikkouksia olivat odotusajat yleensä ja 
erikoishoidon suora saatavuus sekä lääkkeiden vähäinen korvattavuus.  
 
“Ei kovinkaan paljon eroa naapurimaastaan, tulokset ovat todella hyviä. Jos Suomi parantaa 
jonotuslistatilannettaan, se voi kilpailla ensimmäisistä sijoista” toteaa tohtori Arne Björnberg, Euro 
Health Consumer Indexin johtaja. 
 
Mitä Suomessa sitten pitäisi tehdä? 
 
Indeksin havaintojen tuloksena Health Consumer Powerhouse (HCP), indeksin laatija, antaa kullekin 
maalle ehdotuksia terveydenhuollon asiakkaiden oikeuksien ja järjestelmän parantamiseksi. Suomen 
osalta toiminnan kohde on 
 

• Potilaan tarvitsemien lääkkeiden saannin varmistaminen ja niiden riittävän alhainen hinta 
 
Toimintaehdotus: 
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Verkkosivulta www.healthpowerhouse.com terveydenhuollon käyttäjät kaikkialla Euroopassa voivat 
lähettää viestin oman maansa terveysministeriöön ja ehdottaa mihin toimiin tulisi ryhtyä. Tämä on 
ensimmäinen kerta, kun terveyspalvelujen käyttäjiä koko Euroopan alueella pyydetään osallistumaan 
kampanjaan, jonka tarkoituksena on Euroopan maiden terveydenhuoltojärjestelmien uudistaminen 
kuluttajaystävälliseen suuntaan. 
 
Tietoja indeksistä 
 
Euro Health Consumer Index on rekisteri, jossa Euroopan terveydenhuoltojärjestelmät on asetettu 
paremmuusjärjestykseen viidellä, kuluttajalle tärkeydeltään avainasemassa olevalla terveydenhuollon 
alueella: potilaan oikeudet ja tiedonsaanti, yleisiä hoitoja koskevat odotusajat, hoidon tulokset, 
järjestelmän edullisuus ja mahdollisuus saada lääkkeitä. Indeksi julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 
2005. Se perustuu julkisiin tilastotietoihin ja riippumattomaan tutkimustyöhön. Indeksin laatija on 
(Brysselissä sijaitseva) analysointi- ja informaatio-organisaatio Health Consumer Powerhouse. 
Indeksin lähestymistapa on kuluttajakeskeinen. 
 
Vuoden 2006 indeksiä selityksineen voi tarkastella ja sen voi ladata osoitteesta 
www.healthpowerhouse.com/ehci 
 
Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com 
 
Health Consumer Powerhouse -yhteyshenkilö: Kajsa Wilhelmsson, +32 (0)496-23 55 30. 

 


