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EU:n tarkastajat aikovat tutkia rajatylittävää 
terveydenhuoltoa 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimittaa parhaillaan tarkastusta, jonka aiheena ovat rajatylittävän 
terveydenhuollon järjestelyt EU:ssa. Tarkastajat tutkivat Euroopan komission toteuttamaa seurantaa ja 
sen rajatylittävän terveydenhuollon tarjoamista koskevan EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa varten 
antamaa tukea, potilaiden osalta tähän mennessä saavutettuja tuloksia, EU:n rahoituskehyksen 
vaikuttavuutta ja rahoitettuja toimia. Tarkastukseen sisältyy myös sähköinen terveydenhuolto, jossa 
informaatioteknologiaa käytetään terveydenhuollon tarjoamiseen ja kansalaisten terveyden 
parantamiseen. Tarkastajat ovat julkaisseet tänään EU:n rajatylittävää terveydenhuoltojärjestelmää 
koskevan taustakatsauksen, jonka on tarkoitus toimia tietolähteenä aiheesta kiinnostuneille tahoille.  

Yksi EU:n terveyspolitiikan tärkeistä päämääristä on varmistaa potilaiden oikeus päästä turvalliseen ja 
laadukkaaseen terveydenhuoltoon myös maiden rajojen yli EU:n sisällä. Tavoitteena on niin ikään 
varmistaa heidän oikeutensa saada korvausta tällaisesta terveydenhuollosta. Se on lisäksi yksi 
sisämarkkinoiden periaate.  

”Vaikka useimmat potilaat EU:ssa saavat terveydenhuoltoa kotimaassaan, joissain tilanteissa helpoiten 
saavutettava tai sopivin hoito voi olla saatavilla toisessa jäsenvaltiossa,” toteaa tarkastuksesta vastaava 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Janusz Wojciechowski. ”Tämä herättää potilaiden, 
terveydenhuoltojärjestelmien ja terveydenhuollon ammattilaisten kannalta monimutkaisia kysymyksiä.”  

Terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuu Euroopassa paineita ikääntyvän väestön ja viimeisen 
vuosikymmenen aikana tiukentuneiden budjettirajoitteiden vuoksi. Vuonna 2016 EU:n väestöstä 19,2 % oli 
65-vuotiaita tai vanhempia, mikä on 2,4 % enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Näiden väestöllisten 
muutosten vuoksi tämän osuuden ennakoidaan kasvavan edelleen tulevina vuosina, mikä mahdollisesti 
pahentaa terveyseroja EU:ssa.  

Tarkastuksen yhteydessä tehdään tarkastuskäynnit Tanskaan, Ruotsiin, Alankomaihin, Italiaan ja Liettuaan. 
Kertomus on määrä julkaista vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. 

Toimittajille tiedoksi 

EU:n rahoitus rajatylittävälle terveydenhuollolle tulee ensisijaisesti toisesta (2008–2013) ja kolmannesta 
(2014–2020) terveysohjelmasta, mikä tarkoittaa keskimäärin 64 miljoonan euron vuotuisia menoja 
terveyteen liittyviin hankkeisiin. Terveysohjelma tukee ”toimia, joita edellytetään […] rajatylittävää 
terveydenhuoltoa koskevassa unionin lainsäädännössä tai jotka edesauttavat sen täytäntöönpanoa”. 
Osarahoituksen kohteena ovat esimerkiksi EU:n tason yhteistyöprojektit, jäsenmaiden 
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terveysviranomaisten yhdessä toteuttamat toimet, kansalaisjärjestöjen toimintaan liittyvät toimet ja 
yhteistyö kansainvälisten organisaatioiden kanssa. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen edellinen kertomus tältä alalta, erityiskertomus 28/2016, 
”Valtioiden rajat ylittävien vakavien terveysuhkien käsittely EU:ssa: tärkeitä toimia toteutettu, mutta vielä 
on tehtävää” julkaistiin joulukuussa 2016. 

Lehdistötiedotteessa esitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen taustakatsauksen keskeiset tiedot. 
Taustakatsaus löytyy kokonaisuudessaan sivustolta eca.europa.eu. 
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