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Alkusanat 
Hyvä lukija, 

Euroopan unionin ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitea on keskustelufoorumi, jossa 
käsitellään EU:n ja sen jäsenvaltioiden julkiseen tarkastustoimintaan liittyviä, yhteisesti 
kiinnostavia kysymyksiä. Yhteyskomitea vahvistaa jäsentensä välistä vuoropuhelua ja 
yhteistyötä ja edistää näin EU:n toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin liittyvän ulkoisen 
tarkastuksen vaikuttavuutta. Näin myös vahvistetaan tilivelvollisuutta EU:ssa ja sen 
jäsenvaltioissa sekä parannetaan EU:n varainhoitoa ja edistetään hyvää hallintoa EU:n 
kansalaisten eduksi. 

Päätimme Luxemburgissa vuonna 2017 pidetyssä vuosikokouksessa, että pyrkisimme entistä 
pontevammin lisäämään yleistä tietoisuutta EU:n ylimpien tarkastuselinten viimeaikaisesta 
tarkastustyöstä. Vuotta myöhemmin, vuonna 2018, yhteyskomitea julkaisi ensimmäisen 
tarkastuskoosteensa. Siinä kerrottiin yksissä kansissa EU:n ylimpien tarkastuselinten 
tekemästä työstä, joka koski nuorten työllisyyttä ja nuorten integroitumista työmarkkinoille. 
Koska ensimmäinen tarkastuskooste oli menestys, yhteyskomitea päätti jatkaa tätä 
toimintaa ja käsitellä myös muita yleisesti kiinnostavia aiheita. Sen vuoksi olemme ylpeitä 
voidessamme esitellä toisen tarkastuskoosteen. Se keskittyy viimeaikaiseen tarkastustyöhön, 
jonka aiheena on kansanterveys ja sen liitännäiskysymykset. 

Viime vuosikymmeninä EU:n jäsenvaltioiden terveysjärjestelmät ovat kohdanneet lukuisia 
haasteita. Esimerkiksi menot ovat jatkuvasti kasvaneet ja väestö on ikääntynyt. Lisäksi 
potilaat ja terveydenhuollon ammattilaiset liikkuvat yhä useammin jäsenvaltiosta toiseen. 
Siksi kansanterveys edellyttää EU:lta ja kaikilta jäsenvaltioilta koordinoituja toimia, ja aihe on 
epäilemättä tärkeimpien joukossa myös tulevien sukupolvien poliittisella asialistalla. 

Euroopan unionissa kansanterveys on suurelta osin jäsenvaltioiden vastuulla. EU pyrkii 
lähinnä tukemaan kansanterveyden alalla toteutettavia kansallisia toimia ja tällöin erityisesti 
täydentämään ja koordinoimaan jäsenvaltioiden työtä. Näin ollen kansanterveys on EU:n 
laajuisesta näkökulmasta mutkikas ala tarkastettavaksi. 

Tähän tarkastuskoosteeseen sisältyy yleisluonteinen johdanto-osa, joka koskee 
kansanterveyttä sekä Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden tehtäviä kyseisellä politiikanalalla. 
Koosteessa esitetään tämän jälkeen tiivistelmä tarkastuselinten työstä ja luodaan katsaus 
valikoituihin tarkastuksiin, joita EU:n ylimmät tarkastuselimet ovat tehneet vuodesta 2014. 
Lisätietoja tarkastuksista on saatavilla asianomaisilta ylimmiltä tarkastuselimiltä. 

Toivomme, että tarkastuskooste osoittautuu hyödylliseksi tietolähteeksi. 

 

Klaus-Heiner Lehne 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti 
Yhteyskomitean puheenjohtaja ja hankkeen johtaja 
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Tiivistelmä 
I Kansanterveystyö on tietämystä siitä, miten ehkäistä sairauksia ja pidentää elinikää. 
Kansanterveys vaikuttaa ihmisten elämään päivittäin ja kaikkialla maailmassa. Se on sen 
vuoksi jokaisen nykyaikaisen yhteiskunnan – ja myös tulevien sukupolvien – poliittisella 
asialistalla. 

II EU:ssa kansanterveys on pääosin EU:n jäsenvaltioiden vastuulla. Tästä syystä EU:n 
jäsenvaltioiden terveysjärjestelmät poikkeavat toisistaan huomattavasti. EU tukee 
kansanterveyden alalla toteutettavia kansallisia toimia ja tällöin erityisesti täydentää ja 
koordinoi jäsenvaltioiden työtä. 

III Edellä mainituista syistä kansanterveys on EU:n laajuisesta näkökulmasta mutkikas ala 
tarkastettavaksi. Koska kansanterveys on kuitenkin tärkeä asia, EU:n ylimmät tarkastuselimet 
ovat tehneet useita aiheeseen liittyviä tarkastuksia. 

IV Tämän tarkastuskoosteen ensimmäisessä osassa luodaan yleiskatsaus kansanterveyteen 
EU:ssa ja tarkastellaan kansanterveyden oikeusperustaa ja päätavoitteita sekä siihen liittyviä 
vastuita. Ensimmäisessä osassa valaistaan myös tärkeimpiä haasteita, joita sekä EU että sen 
jäsenvaltiot tällä hetkellä kohtaavat kansanterveyden alalla. 

V Tarkastuskoosteen toinen osa sisältää tiivistelmän tuloksista, jotka on saatu valikoiduista, 
viiden viime vuoden aikana tehdyistä tarkastuksista. Näiden tarkastusten tekijät ovat 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin sekä tämän koosteen laatimiseen osallistuneet ylimmät 
tarkastuselimet 23 jäsenvaltiosta (Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, 
Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, 
Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro). Näissä valikoiduissa tarkastuksissa nostettiin 
esiin tärkeitä kansanterveyteen liittyviä näkökohtia, nimittäin sairauksien ehkäisytoimet, 
terveyspalvelujen saatavuus ja laatu, uusien teknologioiden käyttö sekä julkisten 
terveyspalvelujen rahoituksen kestävyys. 

VI Tarkastuskoosteen kolmas osa sisältää yksityiskohtaiset tiedot niistä valikoiduista 
tarkastuksista, joita 23 jäsenvaltion ylimmät tarkastuselimet sekä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin olivat tehneet. 
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Kansanterveys – lisää vuosia elämään ja lisää elämää vuosiin 

1 Terveys on tärkeää jokaisessa modernissa yhteiskunnassa yleisesti, mutta se on tärkeää 
myös meille jokaiselle yksilönä. Se on tärkeä ellei tärkein elämänlaatuun vaikuttava tekijä. 

2 Maailman terveysjärjestö on määritellyt kansanterveystyön tietämykseksi siitä, miten 
yhteiskunnan järjestäytyneiden toimien avulla ehkäistään tauteja, pidennetään elinikää ja 
edistetään terveyttä1. Siihen sisältyvät kaikki toimet, joilla pyritään ylläpitämään tai 
parantamaan ihmisten terveyttä. 

3 Sen lisäksi, että terveys on itsessään arvokasta, se on myös tärkeä taloudellinen tekijä. 
Euroopassa, kuten lähes kaikissa kehittyneissä talouksissa, kansanterveys on yksi 
suurimmista ja nopeimmin kasvavista menoaloista. Terveydenhuolto- ja hoivatyöntekijöiden 
osuus EU:n koko työvoimasta on noin 8 prosenttia2. 

4 Viime vuosikymmeninä Euroopan terveysjärjestelmät ovat kohdanneet monia haasteita. 
Väestön ikääntymisen myötä terveyspalvelujen kysyntä on kasvanut ja huomio on siirtynyt 
entistä enemmän pitkäaikaishoitoon. Terveydenhuollon menetelmien ja hoitojen 
innovatiivisuus ja suurempi vaikuttavuus on parantanut terveysoloja monilla aloilla, mutta 
joissakin tapauksissa tämä kehitys on myös lisännyt terveydenhuoltoalan kustannuksia. 
Samalla taloudelliset resurssit ovat rajalliset. 

5 Tästä syystä ei riitä, että julkisten terveysjärjestelmien rahoitus on kestävää, vaan sen 
lisäksi kyseisten järjestelmien on oltava joustavia: niiden on sopeuduttava vaikuttavalla 
tavalla koko ajan nopeammin muuttuvaan ympäristöön samalla kun niiden on 
hyödynnettävä mahdollisuuksia, joita moderni teknologia niille tarjoaa. 

6 Kansalliset terveysjärjestelmät ovat EU:ssa yhä enemmän vuorovaikutuksessa keskenään, 
ja potilaat ja terveydenhuollon ammattilaiset liikkuvat yhä useammin jäsenvaltiosta toiseen. 
Kansanterveyden tulevaisuus edellyttää siksi EU:n ja sen kaikkien jäsenvaltioiden 
koordinoituja toimia, joiden yhteisenä tavoitteena on lisätä vuosia elämään ja elämää 
vuosiin.  

                                                      
1 Acheson, 1988; Maailman terveysjärjestö. 

2 OECD/EU (2018), Health at a Glance: Europe 2018: Terveydentila EU:ssa -sykli, OECD Publishing, 
Pariisi/EU, Bryssel, https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en 
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EU:n terveyspolitiikka 

Oikeusperusta ja vastuunjako 

7 Maastrichtin sopimuksessa terveys asetettiin EU:n asialistalle toteamalla, että "yhteisö 
myötävaikuttaa ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun toteuttamiseen rohkaisemalla 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä tarvittaessa tukemalla niiden toimintaa"3. Tämän 
myötä jäsenvaltioille voitiin antaa parempaa tukea terveydenhuoltokysymyksissä muun 
muassa seuraavilla aloilla: 

— EU:n kansalaisten terveyden parantaminen 

— terveydenhuollon infrastruktuurin nykyaikaistaminen 

— terveysjärjestelmien tehokkuuden parantaminen. 

8 Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT-sopimus) korostetaan 
edelleen terveyspolitiikan merkitystä ja niinpä sen 168 artiklassa todetaan, että ”Kaikkien 
unionin politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa varmistetaan ihmisten 
terveyden korkeatasoinen suojelu.” 

9 SEUT-sopimuksen mukaisesti ensisijainen vastuu terveyden suojelusta ja erityisesti 
terveydenhuoltojärjestelmistä on jäsenvaltioilla. SEUT-sopimuksessa määrätään, että 
”Unionin toiminnassa otetaan huomioon jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka liittyvät niiden 
terveyspolitiikan määrittelyyn sekä terveyspalvelujen ja sairaanhoidon järjestämiseen ja 
tarjoamiseen.” 

10 EU:n tärkein tehtävä onkin tukea, täydentää ja koordinoida jäsenvaltioiden toimia 
kansanterveyden alalla. Tämä unionin toiminta ”[...] suuntautuu kansanterveyden 
parantamiseen, ihmisten sairauksien ja tautien ehkäisemiseen sekä fyysistä ja 
mielenterveyttä vaarantavien tekijöiden torjuntaan”4. 

                                                      
3 Maastrichtin sopimus (1992), 129 artikla. 

4 SEUT-sopimus, XIV osasto, 168 artiklan 1 kohta. 
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11 Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto vastaa Euroopan komissiossa 
terveysstrategian yleisestä koordinoinnista ja täytäntöönpanosta. Se tukee jäsenvaltioiden 
toimia 

— ehdottamalla lainsäädäntöä 

— tarjoamalla rahoitustukea 

— koordinoimalla ja edistämällä parhaiden käytäntöjen vaihtoa EU-maiden ja terveysalan 
asiantuntijoiden välillä 

— toteuttamalla terveyttä edistäviä toimia. 

Toimintapolitiikan tavoitteet 

12 EU:n terveyspolitiikan strategiset tavoitteet määritellään vuosia 2014–2020 
koskevassa terveysalan toimintaohjelmassa5. Tavoitteena on 

— edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia ja vaalia terveellisiä elämäntapoja soveltamalla 
”terveys kaikissa politiikoissa” -periaatetta 

— suojella EU:n kansalaisia vakavilta rajat ylittäviltä terveysuhkilta 

— edistää innovatiivisia, tehokkaita ja kestäviä terveysjärjestelmiä 

— luoda edellytyksiä sille, että EU:n kansalaisilla on käytettävissään korkealaatuista ja 
turvallista terveydenhuoltoa. 

13 Komission on asettanut kansanterveyttä koskevia erityistavoitteita vuosiksi 2016–
2020. Pyrkimyksenä on muun muassa parantaa kustannustehokkuutta, torjua uusia 
maailmanlaajuisia uhkia, kuten mikrobilääkeresistenssiä, puuttua tarttumattomien tautien 
riskitekijöihin ja edistää rokotuksia. 

                                                      
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 282/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 

2014, unionin kolmannen terveysalan toimintaohjelman perustamisesta (2014–2020) ja 
päätöksen N:o 1350/2007/EY kumoamisesta. 
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14 Seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, joka kattaa vuodet 2021–2027, EU:n 
terveysalan toimintaohjelma kuuluu Euroopan sosiaalirahasto plus -ohjelmaan (ESR+). 
Tämänhetkisessä ehdotuksessa asetetaan seuraavat laaja-alaiset tavoitteet: kriisivalmius, 
terveysjärjestelmien toimintavalmiuksien lisääminen, EU:n terveyslainsäädännön tukeminen, 
eurooppalaisiin osaamisverkostoihin liittyvä integroitu työ, terveydenhuollon menetelmien 
arviointi sekä kansanterveysalan parhaiden käytäntöjen ja innovaatioiden toteuttaminen. 

Rahoitus 

15 EU:n terveyspolitiikkaa voidaan rahoittaa eri välineistä. Tärkein yksinomaan terveyteen 
keskittyvä väline on EU:n terveysalan toimintaohjelma, jonka määrärahat vuosille 2014–
2020 ovat noin 450 miljoonaa euroa. Ohjelman avulla rahoitetaan aloitteita, jotka liittyvät 
terveyden edistämiseen, terveysturvallisuuteen ja terveystietoon. 

16 Muita välineitä, joilla voidaan rahoittaa terveyteen liittyviä toimia, ovat 

— Horisontti 2020 –tutkimusohjelma, josta tuetaan hankkeita esimerkiksi bioteknologian 
ja lääketieteellisen teknologian aloilla 

— EU:n koheesiopolitiikka, josta tuetaan terveysinvestointeja EU:n jäsenvaltioissa ja 
niiden alueilla 

— Euroopan strategisten investointien rahasto. 

Kansanterveys EU:n jäsenvaltioissa 

17 EU:n jäsenvaltioiden terveysjärjestelmät perustuvat yhteisiin arvoihin. Näitä ovat 
erityisesti universaalisuus, hyvälaatuisen hoidon saanti, oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuullisuus6. Silti järjestelmät ovat hyvin erilaisia. 

                                                      
6 Neuvoston päätelmät Euroopan unionin terveysjärjestelmien yhteisistä arvoista ja periaatteista 

(EUVL C 146, 22.6.2006). 
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18 Terveysjärjestelmissä on perustavaa laatua olevia eroja sen suhteen, miten ne 
rahoitetaan ja miten palvelut tuotetaan. EU:ssa voidaan erottaa kolme erilaista 
rahoitusmallia7: 

— Beveridge-malli on julkinen verovaroin rahoitettava järjestelmä, joka yleensä tarjoaa 
universaalin kattavuuden ja jossa hoidon saanti riippuu potilaan asuinpaikasta tai 
kansalaisuudesta. 

— Sairausvakuutusjärjestelmässä eli Bismarck-mallissa terveydenhuolto rahoitetaan 
pakollisilla sosiaaliturvamaksuilla, joita yleensä maksavat työnantajat ja työntekijät. 

— Yhdistelmämalli perustuu vapaaehtoisista vakuutusjärjestelmistä peräisin olevaan 
yksityiseen rahoitukseen ja asiakasmaksuihin. 

19 Komissio käynnisti vuonna 2016 yhteistyössä OECD:n kanssa Terveydentila EU:ssa -
aloitteen, jonka tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita parantamaan terveysjärjestelmiensä 
suorituskykyä. Tämän aloitteen yhteydessä komissio julkaisi vuonna 2018 Health at a Glance 
-analyysin, jossa vertaillaan kansallisten terveysjärjestelmien suorituskykyä. Tämä selvitys 
perustuu kaikista jäsenvaltioista saatuihin tietoihin. 

20 Analyysissä keskitytään muun muassa sairauksia ehkäiseviin toimiin, 
terveysjärjestelmien saatavuuteen ja vaikuttavuuteen sekä terveyspalvelujen rahoituksen 
kestävyyteen. Yhteenveto kertomuksen tärkeimmistä päätelmistä esitetään kaaviossa 1: 

                                                      
7 Euroopan alueiden komitea: The Management of health systems in the EU Member States. 
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Kaavio 1 – Tavoitteena älykkäämmät investoinnit terveyteen 

 
Lähde: Euroopan komissio, Terveyden tila EU:ssa, tiedote julkaisusta Health at a Glance: Europe 2018 (OECD, 

Euroopan komissio). 

Sairauksien ehkäisy ja sairauksilta suojaaminen 

21 Sairauksien ehkäisyyn kuuluu toimenpiteitä, joilla pyritään minimoimaan tautien 
aiheuttama taakka ja tauteihin liittyvät riskitekijät8. 

22 Sairauksien ehkäisytoimet voidaan luokitella seuraavasti: 

— Primaaripreventiolla pyritään ehkäisemään sairauksia ennen niiden puhkeamista. 

— Sekundaaripreventio on taudin varhaista havaitsemista. 

— Tertiaariprevention tavoitteena on sairauden vaikutusten vähentäminen. 

                                                      
8 Maailman terveysjärjestö, 2017. 

Terveysmenojen osuus 
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Varainkäyttö on tehotonta 
jopa viidesosassa terveysalan 
menoista ja varoja voitaisiin 
käyttää muihin hoitotarpeisiin

Tarpeettomiin sairaalahoitoihin kuluu yli 
37 miljoonaa vuodepäivää joka vuosi

Yhdellä kuudesta on 
mielenterveysongelma

Suorat ja välilliset kustannukset ovat 
yli 4 % BKT:stä
(yli 600 miljardia euroa)
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Tavoitteena älykkäämmät investoinnit terveyteen:
pääkohdat selvityksessä Health at a Glance: Europe 2018:
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23 Vuonna 2016 EU:ssa kuoli ennenaikaisesti arviolta 790 000 ihmistä tupakoinnin, 
alkoholinkulutuksen, epäterveellisen ruokavalion ja liikunnan puutteen vuoksi9. Nämä 
ihmishenget olisi ehkä voitu pelastaa, jos olisi kiinnitetty enemmän huomiota terveyden 
edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn. 

24 Erityisesti ei-tarttuvat taudit (esim. sydän- ja verisuonitaudit, syöpä, Alzheimerin tauti 
ja diabetes) ovat syynä suureen osaan ennenaikaisista kuolemista, ja ne kasvattavat 
terveysmenoja. Tällaisia kuolemia voidaan usein ehkäistä yksinkertaisesti vähentämällä niitä 
aiheuttavia pääasiallisia riskitekijöitä, kuten saastumista, tupakointia, liikunnan puutetta tai 
alkoholinkulutusta (ks. kaaviot 2, 3 ja 4). Tämä koskee erityisesti EU:ta, jossa kulutetaan 
edelleen eniten alkoholia maailmassa. Eurooppalaiset juovat vuosittain noin 10 litraa 
alkoholia. Lisäksi EU:ssa noin 20 prosenttia aikuisista tupakoi päivittäin. 

Kaavio 2 – Aikuisten alkoholinkulutus yhteensä 
(vuonna 2016 tai viimeisimpänä sellaisena vuonna, josta on käytettävissä tietoja) 

 
Lähde: OECD:n terveystilastot. 

                                                      
9 OECD/EU (2018), Health at a Glance: Europe 2018: Terveydentila EU:ssa -sykli, OECD Publishing, 

Pariisi/EU, Bryssel, https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en 
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Kaavio 3 – Päivittäin tupakoivien aikuisten osuus väestöstä 
(vuonna 2016 tai viimeisimpänä sellaisena vuonna, josta on käytettävissä tietoja) 

 
Lähde: OECD:n terveystilastot. 

Kaavio 4 – Ulkoilman ja kodin sisäilman epäpuhtauksien yhteisvaikutuksista johtuva kuolleisuus 
(100 000:ta asukasta kohti vuonna 2016) 

 
Lähde: World Health Statistics (Maailman terveysjärjestö). 
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25 Vaikka sairauksien ehkäisy on ainakin pitkällä aikavälillä keskeisen tärkeää sekä 
ihmishenkien että rahan säästämiseksi, sairauksien ehkäisyn osuus terveydenhuollon 
kokonaismenoista on tällä hetkellä vain noin kolme prosenttia10. 

26 Sairauksien ehkäisy on lisäksi ala, jolle on ominaista merkittävä eriarvoisuus 
useimmissa tai jopa kaikissa jäsenvaltioissa. Sairauksien ehkäisemistoimien omaksumisen 
todennäköisyys korreloi vahvasti koulutuksen ja/tai sosioekonomisen aseman kanssa, 
esimerkiksi 

— aikuisista, joiden koulutustaso on alhainen, on lihavia 20 prosenttia, kun taas korkeasti 
koulutetuista lihavia on 12 prosenttia 

— aikuiset, joiden tulotaso on alhainen, todennäköisemmin eivät harjoita liikuntaa 
suositusten mukaista 150:tä minuuttia viikossa, mutta sen sijaan he ovat 
todennäköisemmin säännöllisiä tupakoitsijoita. 

27 Jotta ennenaikaisia kuolemia voitaisiin vähentää ja jotta ihmiset voisivat elää 
pidempään ja samalla pysyä terveinä, painopistettä on siirrettävä sairauksien hoitamisesta 
niiden ehkäisyyn. 

28 Tämän vuoksi EU on viime vuosina käynnistänyt useita aloitteita, joissa keskitytään 
erityisesti sairauksien ehkäisyyn (ks. laatikko 1).  

                                                      
10 OECD/EU (2018), Health at a Glance: Europe 2018: Terveydentila EU:ssa -sykli, OECD Publishing, 

Pariisi/EU, Bryssel, https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en 
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Laatikko 1 

EU:n aloitteet sairauksien ehkäisemiseksi 

Sairauksien ehkäisy tiedotuksen avulla 

Sairauksien ehkäisyyn liittyvien EU:n toimien päätavoitteena on se, että kuluttajille 
tarjotaan riittävästi relevanttia tietoa päätöksenteon pohjaksi. 

Puuttuakseen lihavuuteen Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2007 
ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskevan 
strategian ja käynnisti useita erityisaloitteita tällä alalla. Yksi näistä aloitteista oli 
ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevan lainsäädäntökehyksen vahvistaminen. 
Tällaisia väitteitä ovat esim. ”vähärasvainen” tai ”kalsiumia terveiden luiden ja 
hampaiden hyväksi”. Käytännössä lainsäädännössä kiellettiin se, että 
elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä tai elintarvikkeiden mainonnassa 
esitettäisiin ravitsemus- tai terveysväitteitä, jotka eivät ole selkeitä ja täsmällisiä 
tai jotka eivät perustu tieteelliseen evidenssiin (asetus (EY) N:o 1924/200611). 

Lisäksi komissio julkaisi lasten lihavuutta koskevan toimintasuunnitelman12, jossa 
esiteltiin päätoiminta-alueita sekä mahdollisia välineitä, joiden avulla puututtaisiin 
lasten ja nuorten ylipainoon ja lihavuuteen vuoteen 2020 mennessä. 

Vuonna 2014 annetussa EU:n tupakkatuotedirektiivissä13 tehtiin pakolliseksi 
tupakkaa ja siihen liittyviä tuotteita koskeva terveysvaroitus ja kiellettiin kaikki 
myynninedistämiseen tähtäävät tai harhaanjohtavat ilmaisut pakkauksissa. 

29 Yleisemmän tason toimenpiteenä Euroopan komissio perusti vuonna 2018 terveyden 
edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja ei-tarttuvien tautien hallinnan ohjausryhmän. Sen 
tehtävänä on tukea jäsenvaltioita näiden pyrkimyksissä saavuttaa ne kestävän kehityksen 
tavoitteet, joihin sisältyy terveyteen liittyviä alatavoitteita. Tämä koskee erityisesti 

                                                      
11 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä 

joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä. 

12 Lasten lihavuutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma 2014–2020 (hyväksytty 24.2.2014 ja 
päivitetty 12.3.2014 ja 28.7.2014). 

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, 
tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 
2001/37/EY kumoamisesta. 
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tavoitetta 3 ”Terveys ja hyvinvointi”. Ohjausryhmä antaa neuvoja ja tarjoaa asiantuntemusta 
komissiolle terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn alalla. 

30 Jäsenvaltiot ovat toteuttaneet erilaisia toimia puuttuakseen tärkeimpiin terveyteen 
kohdistuviin riskitekijöihin: 

— Tupakoinnin vähentäminen. Näihin toimenpiteisiin on sisältynyt valistuskampanjoita, 
hintojen nostamiseen tähtääviä veroja, savuttomia ympäristöjä koskevaa lainsäädäntöä 
ja mainonnan rajoituksia. 

— Alkoholinkäytön riskien vähentäminen. Monet jäsenvaltiot ovat rajoittaneet nuorten 
mahdollisuuksia ostaa alkoholituotteita, nostaneet hintoja ja ottaneet käyttöön 
tiukempia mainontasäännöksiä. Kaikissa EU-maissa on vahvistettu enimmäistasot 
ajoneuvonkuljettajien veren alkoholipitoisuudelle. 

— Lihavuus. Yhä useammat jäsenvaltiot ovat toteuttaneet toimenpiteitä edistääkseen 
terveellisiä elämäntapoja ja siten ehkäistäkseen tai vähentääkseen kansalaistensa 
lihavuutta. Yksi näistä toimenpiteistä on ollut ravitsemustietämyksen lisääminen siinä 
tarkoituksessa, että kansalaiset pystyisivät tekemään terveellisiä valintoja. Nämä toimet 
liittyvät esimerkiksi elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin tai sellaisiin mainontaa 
koskeviin rajoituksiin, jotka liittyvät lapsille suunnattuihin elintarvikkeisiin. 

— Ilmansaasteet. Useimmat jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteitä myös ilmansaasteiden 
vähentämiseksi, sillä EU:ssa kuolee edelleen joka vuosi 400 000 ihmistä saastuneen 
ilman vuoksi14. 

  

                                                      
14 Ks. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 23/2018: Ilman pilaantuminen: 

terveyttämme ei edelleenkään suojella riittävästi. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_FI.pdf
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Terveydenhuoltopalvelujen saatavuus 

31 Terveydenhuollon universaalinen saatavuus määritellään tilanteeksi, jossa
terveyspalvelut ovat saatavilla oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikeaan hintaan. Tämä 
on yksi tärkeimmistä edellytyksistä terveyteen liittyvän yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi. 

32 Oikeus laadukkaaseen terveydenhuoltoon on kirjattu EU:n perusoikeuskirjaan
(35 artikla), minkä vuoksi se on yksi EU:n terveysjärjestelmien johtavista periaatteista. Lisäksi 
se on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (tavoite 3). 

33 Terveydenhuollon saatavuutta mitataan yleensä indikaattorilla, joka koskee
täyttämättä jääneitä terveydenhuoltotarpeita. Indikaattori kertoo tällaisista tarpeista 
ilmoittavien henkilöiden lukumäärän. Terveydenhuollon tarpeet eivät tule täytetyiksi, jos 
pyydettyjä palveluja ei ole saatavilla oikeaan aikaan tai oikeassa paikassa tai – silloin kun 
terveysjärjestelmä on ainakin osittain yksityisesti rahoitettu – kohtuulliseen hintaan. 

34 Yleisesti ottaen terveydenhuollon saatavuus on taattu EU:ssa. Useimmissa
jäsenvaltioissa valtaosalla kansalaisista (selvästi yli 90 prosentilla) ei ole raportoitavana 
täyttämättä jääneitä terveydenhuoltotarpeita, ja niiden ihmisten osuus, jotka ilmoittavat 
tällaisista tarpeista, on entisestään pienentynyt viime vuosikymmenen aikana (ks. kaaviot 5 
ja 6). 

35 Terveydenhuollon saatavuus ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti, ja eriarvoisuutta esiintyy
edelleen eri maiden välillä mutta myös maiden eri alueiden ja eri tuloryhmien välillä: 

— Täyttämättä jääneet terveydenhuoltotarpeet ovat edelleen ongelma Virossa ja 
Kreikassa, joissa yli 10 prosenttia kansalaisista ilmoitti täyttämättömistä tarpeista 
vuonna 2016. 

— Terveydenhuoltotarpeiden täyttämättä jäämisen todennäköisyys on viisi kertaa 
suurempi pienituloisissa kotitalouksissa. 

— Maaseudulla ja syrjäisillä alueilla on tyypillisesti usein pulaa yleislääkäreistä, ja muiden 
kuin hätäleikkausten odotusajat ovat viime vuosina lisääntyneet monissa EU:n 
jäsenvaltioissa. 
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Kaavio 5 – Täyttämättä jääneet lääketieteelliset tarpeet sosioekonomisen aseman mukaan, kaikki 

EU:n jäsenvaltiot (2008–2016) 

 
Lähde: Eurostatin tietokanta. 

Kaavio 6 — Ammatissa toimivien lääkäreiden lukumäärä 1 000:ta kansalaista kohti 

 
*  Tiedot koskevat kaikkia lääkäreitä, joilla on lupa harjoittaa ammattiaan, minkä vuoksi arvio, joka koskee 

ammatissa toimivien lääkäreiden lukumäärää, on selvästi liian suuri (esimerkiksi Portugalissa noin 
30 prosenttia liian suuri). 

**  Tietoihin sisältyvät potilaille suoraa hoitoa tarjoavien lääkäreiden lisäksi myös ne, jotka työskentelevät 
terveydenhuoltoalalla esimerkiksi johtajina, kouluttajina tai tutkijoina. Tämä lisää lääkäreiden lukumäärää 
vielä 5–10 prosentilla. 

Lähde: Health at a Glance: Europe 2018 (OECD, Euroopan komissio). 
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36 Terveyspalvelujen saatavuutta koskevia tietoja seurataan säännöllisesti EU:n tasolla. 
Komissio muun muassa perusti terveyspalvelujen saatavuutta käsittelevän 
asiantuntijaryhmän vuonna 2016. 

37 Terveydenhuollon saatavuuden parantaminen on kuitenkin ensisijaisesti 
jäsenvaltioiden vastuulla. Jäsenvaltiot ovat toteuttaneet useita toimenpiteitä 
parantaakseen terveydenhuollon saatavuutta ja muuan muassa15 

— perusterveydenhuoltoa on vahvistettu ja esimerkiksi perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon koordinointia parannettu 

— terveyspalvelujen kattavuutta on lisätty, minkä avulla on voitu pienentää käyttäjiltä 
perittäviä maksuja 

— terveysalan työntekijöiden palkkoja on korotettu 

— sellaisilla alueilla työskenteleville lääkäreille, joilla terveyspalveluiden kattavuus on 
riittämätöntä (eli syrjäisillä ja maaseutualueilla), on myönnetty taloudellisia etuja. 

38 Lisäksi on toteutettu erityistoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kansalaisten 
saatavilla on terveydenhuoltoa toisissa EU:n jäsenvaltioissa (ks. laatikko 2).  

                                                      
15 Talouspolitiikan EU-ohjausjakso – tietokooste: Terveysjärjestelmät. 



OSA I – Kansanterveys EU:ssa 

 24 
 

 

Laatikko 2 

Rajat ylittävä terveydenhuolto EU:ssa 

Rajat ylittävä terveydenhuolto – mitä hyötyä siitä on EU:n kansalaisille? 

Vuonna 2011 annetussa EU:n rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevassa 
direktiivissä vahvistetaan oikeudellinen kehys, jota sovelletaan silloin kun EU-
kansalaiset hakeutuvat hoitoon muussa kuin asuinjäsenvaltiossaan. 

Säädöksessä annetaan EU:n kansalaisille, jotka haluavat hakeutua hoitoon 
ulkomaille, mahdollisuus turvalliseen ja laadukkaaseen terveydenhuoltoon 
toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Tällöin heille korvattava rahamäärä olisi saman 
suuruinen kuin jos hoito olisi annettu heidän asuinmaassaan. 

Lisäksi kaikkialla EU:ssa on perustettu kansallisia yhteyspisteitä, joiden tehtävänä 
on antaa tietoa EU:n eri jäsenvaltioissa saatavilla olevasta terveydenhuollosta ja 
palvelujen korvausehdoista. 

Vaikka kulttuurinen ja maantieteellinen läheisyys vaikuttaa edelleen voimakkaasti 
potilaiden liikkuvuuteen, yhteistyö, jota tehdään rajat ylittävän terveydenhuollon 
alalla, on tärkeä askel pyrkimyksissä laajentaa eurooppalaista terveysalan 
yhteistyötä. 

Terveyspalveluiden laatu 

39 Kun terveysjärjestelmät ovat laadukkaita, ne saavuttavat vaikuttavalla tavalla 
perimmäisen tavoitteensa, joka on kansalaisten terveyden ylläpitäminen tai parantaminen. 
Terveysjärjestelmien vaikuttavuutta mitataan usein terveydenhuollon keinoin vältettävissä 
olevalla kuolleisuudella (amenable mortality) eli niiden kuolemien määrällä, jotka olisi voitu 
välttää, jos saatavilla olisi ollut oikea-aikaisia ja laadukkaita hoitotoimenpiteitä. 
Vaihtoehtoisia indikaattoreita ovat elinajanodote tai ns. pehmeämmät indikaattorit, kuten 
potilaskokemukset tai elämänlaatu sairaudesta tai vammasta toipumisen jälkeen. 

40 Terveydenhuollon keinoin vältettävissä olevan kuolleisuuden käsite liittyy läheisesti 
terveyspalvelujen ja -politiikan keinoin vältettävissä olevan kuolleisuuden käsitteeseen 
(preventable mortality) eli niiden kuolemien määrään, jotka voitaisiin välttää 
kansanterveydellisten toimenpiteiden ja sairauksien ehkäisyn avulla. Nämä kaksi 
vältettävissä olevan kuolleisuuden käsitettä yhdessä edustavat estettävissä olevaa 
kuolleisuutta (avoidable mortality). Vuonna 2015 enemmän kuin 1,2 miljoonaa ihmistä kuoli 
ennenaikaisesti (ennen 75 vuoden ikää) sen vuoksi, että kansanterveyspolitiikat, sairauksien 
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ehkäisytoimenpiteet tai terveydenhuolto eivät olleet vaikuttavia. Näistä kuolemista yli 
570 000 on katsottu sellaisiksi, että ne olisi voitu välttää terveydenhuollon keinoin (ks. 
kaavio 7, jossa esitetään terveydenhuollon keinoin vältettävissä ollut kuolleisuus maittain). 

Kaavio 7 – Terveydenhuollon keinoin vältettävissä ollut kuolleisuus (2015) 

 

* Kolmen vuoden keskiarvo (2013–2015). 
Lähde: OECD:n terveystilastot 2018. 

41 Hengenvaarallisten sairauksien akuuttihoidon laatu on parantunut huomattavasti 
viime vuosikymmenen aikana koko EU:ssa. Sairaalahoidossa kuolleiden määrä väheni 
vuosien 2005 ja 2015 välillä 30 prosenttia akuutteja sydäninfarkteja sairastavien osalta ja 
20 prosenttia aivohalvauksia sairastavien osalta. Eriarvoisuutta esiintyy kuitenkin edelleen 
eri maiden välillä mutta myös saman maan eri sairaaloiden välillä. 

42 Myös syöpään sairastuneiden eloonjäämisprosentti on kasvanut huomattavasti eri 
puolilla EU:ta. Tämä johtuu lähinnä seulontaohjelmien toteuttamisesta sekä siitä, että hoito 
on ollut vaikuttavampaa ja oikea-aikaisempaa. 

43 Keskimääräinen elinajanodote EU:ssa on tällä hetkellä 81 vuotta (ks. kaavio 8). Vaikka 
elinajanodote on edelleen nousussa, sen kasvu erityisesti Länsi-Euroopassa on hidastunut 
viime vuosina. Yleisimmät kuolemansyyt kaikkialla EU:ssa ovat edelleen verenkiertoelinten 
sairaudet ja syöpä, jotka yhteenlaskettuna ovat syynä yli 60 prosenttiin kaikista kuolemista. 
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Kaavio 8 – Syntymähetken elinajanodote sukupuolen mukaan (2016) 

 
* Kolmen vuoden keskiarvo (2014–2016). 
Lähde: Health at a Glance: Europe 2018 (OECD, Euroopan komissio). 

44 Elinajanodote myös vaihtelee huomattavasti sekä sukupuolen että sosioekonomisen 
aseman mukaan. Vähän koulutettujen miesten elinajanodote on kahdeksan vuotta 
alhaisempi ja vähän koulutettujen naisten neljä vuotta alhaisempi kuin korkeasti 
koulutettujen henkilöiden elinajanodote. 

45 Hoidon laatu ja terveysjärjestelmien vaikuttavuus liittyvät vahvasti muihin 
kansanterveyden osa-alueisiin, erityisesti terveyspalvelujen saatavuuteen ja sairauksien 
ehkäisyyn. Hoidon laadun parantamiseen tähtäävät toimenpiteet edellyttävät siksi 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa. 

46 Toimenpiteitä, joita jäsenvaltioissa on toteutettu hoidon laadun parantamiseksi, ovat 
muun muassa uuden teknologian käyttöönotto, terveyspalvelujen tarjonnan 
organisaatiomuutokset sekä yleisesti keskittyminen integroidumpaan ja yksilöllisempään 
hoitoon. 

47 Näiden toimenpiteiden tulosten arviointi on kuitenkin edelleen monimutkaista. Vaikka 
terveysjärjestelmien vaikuttavuudesta on pyritty keräämään tietoja, indikaattoreista, jotka 
ovat tyypiltään enemmänkin laadullisia (kuten potilaskokemukset tai elämänlaatu), on 
edelleenkin vähän tietoa. 
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48 Euroopan komissio on tukenut keskeisten eurooppalaisten terveysindikaattoreiden 
(ECHI-indikaattoreiden) kehittämistä. Tämän indikaattorikokonaisuuden avulla seurataan 
EU:n kansalaisten terveydentilaa ja EU:n terveydenhuoltojärjestelmien suorituskykyä. 
Komissio on myöskin käynnistänyt Health at a glance -sarjan yhteistyössä OECD:n kanssa. 

49 Komissio on lisäksi perustanut terveysjärjestelmien suorituskyvyn arvioinnista 
vastaavan asiantuntijaryhmän. Tällä foorumilla EU-maat voivat jakaa toisilleen alaan liittyviä 
kokemuksia. Lisäksi ryhmä tukee kansallisia päätöksentekijöitä kehittämällä 
terveysjärjestelmien suorituskyvyn arviointivälineitä ja -menetelmiä tiiviissä yhteistyössä 
kansainvälisten järjestöjen, kuten Maailman terveysjärjestön ja OECD:n kanssa. 

Uusi teknologia ja sähköiset terveyspalvelut 

50 Sähköinen terveydenhuolto eli digitaalinen terveydenhuolto voidaan määritellä siten, 
että kyse on kaikista sellaisista välineistä ja palveluista, joissa hyödynnetään tieto- ja 
viestintätekniikkaa sairauksien ehkäisyn, diagnosoinnin, hoidon, seurannan ja hallinnan 
parantamiseksi. 

51 Uudella teknologialla on mahdollista lisätä valtavasti sairauksien ehkäisyn ja 
terveydenhuoltopalvelujen tehokkuutta ja laatua. Uutta teknologiaa käytetään terveysalalla 
tällä hetkellä pääasiassa seuraaviin tarkoituksiin: 

— sähköiset terveyskertomukset, joita terveyspalvelujen tarjoajat laativat ja jotka 
ihannetapauksessa ovat muidenkin terveyspalvelujen tarjoajien nähtävissä 

— sähköiset lääkemääräykset, jotka laaditaan, lähetetään ja arkistoidaan tietokoneella 

— verkossa olevat terveystiedot 

— pääsy terveyspalveluihin internetissä (esim. mahdollisuus varata vastanottoaika). 

52 Vaikka uusien teknologioiden käyttö kansanterveysalalla lisääntyy kaikkialla EU:ssa, 
ikään ja sosioekonomiseen ryhmään liittyviä eroja esiintyy edelleen. 
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53 Monissa jäsenvaltioissa on pyritty edistämään sähköisten terveyskertomusten käyttöä, 
ja niiden käyttö lisääntyy kaikkialla EU:ssa. Tutkimus, joka tehtiin 15 jäsenvaltiossa, osoittaa, 
että keskimäärin 80 prosenttia näiden maiden perusterveydenhuollon lääkäreistä hyödynsi 
sähköisiä terveyskertomuksia vuonna 2016 (ks. kaavio 9). Useimmissa näistä maista potilaat 
voivat tarkastella omia potilasasiakirjojaan, ja joissakin maissa potilaat voivat myös lisätä 
tietoja niihin tai muuttaa niissä jo olevia tietoja. 

Kaavio 9 – Sähköisiä terveyskertomuksia käyttävien perusterveydenhuollon lääkäreiden 
prosenttiosuus (2016) 

 
Lähde: OECD Survey of Electronic Health Record System Development and Use. 

54 Sähköisten lääkemääräysten osalta tilanne on vaihtelevampi. Joissakin maissa lähes 
kaikki lääkemääräykset ovat sähköisiä. Näin on esimerkiksi Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, 
Portugalissa ja Espanjassa. Eräissä muissa maissa, esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa, 
sähköisiä lääkemääräyksiä ei ole käytössä lainkaan. Ks. kaavio 10. Sähköisistä 
lääkemääräyksistä pitäisi kuitenkin tulla tärkeämpiä, sillä 22 EU-jäsenvaltion odotetaan 
vaihtavan potilaskertomuksia ja/tai sähköisiä lääkemääräyksiä vuoden 2021 loppuun 
mennessä. 
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Kaavio 10 – Sähköisten lääkemääräysten prosenttiosuus EU:n apteekeissa (2018) 

 
Lähde: Euroopan apteekkijärjestö (Pharmaceutical Group of the European Union, PGEU). 

55 Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian tultua hyväksytyksi vuonna 2015 Euroopan 
komissio on lisännyt digitaaliteknologian käyttöä kaikilla aloilla, myös terveysalalla, joka on 
strategian tärkeimpiä painopisteitä. 
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Kaavio 11 – Digitaalinen terveys 

 
Lähde: Euroopan komissio. 

56 Komissio antoi huhtikuussa 2018 tiedonannon terveys‐ ja hoitoalan digitaalimurroksen 
edellytyksistä. Tiedonannossa nostetaan esiin kolme painopistealaa (ks. kaavio 11): 

— Turvallinen pääsy tietoihin ja tietojen jakaminen. Parantaakseen rajat ylittävän 
terveydenhuollon saatavuutta komissio rakentaa parhaillaan sähköisten 
terveyspalvelujen digitaalista palveluinfrastruktuuria, jonka avulla 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat voivat vaihtaa keskenään sähköisiä 
lääkemääräyksiä ja potilaskertomuksia. Ensimmäiset rajat ylittävät asiakirjojen vaihdot 
aloitettiin vuonna 2019. Pidemmällä aikavälillä komissio pyrkii luomaan sähköisten 
terveystietorekistereiden eurooppalaisen tietojenvaihtoformaatin, joka on kaikkien 
EU:n kansalaisten käytettävissä. 

— Terveystietojen yhdistäminen ja jakaminen tutkimusta, nopeampaa diagnosointia ja 
parempaa terveyttä varten. Hajautetun eurooppalaisen digitaalisen terveydenhuollon 
infrastruktuurin tarkoituksena on helpottaa räätälöityä diagnosointia ja hoitoa, auttaa 
terveyspalvelutoimintoja valmistautumaan paremmin rajat ylittäviin terveysuhkiin sekä 
parantaa lääkkeiden kehittämistä ja seurantaa. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM:2018:233:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM:2018:233:FIN
https://ec.europa.eu/health/ehealth/electronic_crossborder_healthservices_fi
https://ec.europa.eu/health/ehealth/electronic_crossborder_healthservices_fi
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— Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien ja yksilöllisen hoidon lisääminen digitaalisten 
palvelujen avulla. Digitaalisilla palveluilla voidaan kohentaa kroonisten sairauksien 
ehkäisyä ja hallintaa. Lisäksi niiden avulla potilaat voivat antaa palautetta 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoajille. 

57 Komissiolla on merkittävä tehtävä myös sikäli, että se auttaa jäsenvaltioita käyttämään 
nykyaikaista teknologiaa terveydenhuollossa ja koordinoi kansallisia toimia (ks. laatikko 3). 

Laatikko 3 

Sähköistä terveydenhuoltoa koskevat aloitteet 

Komissio esitti helmikuussa 2019 joukon suosituksia sellaisen suojatun 
järjestelmän luomiseksi, jonka avulla kansalaiset voivat tutustua sähköisiin 
terveystietoihinsa kaikkialla EU:ssa. 

Tämä uusi järjestelmä perustuisi olemassa oleviin aloitteisiin, jotka koskevat 
terveystietojen vaihtamista, siten että, siihen sisällytettäisiin laboratoriotestien 
tulosten vaihto, sairaalasta kotiuttamisen yhteydessä laadittavat 
lääkärinlausunnot ja kuvantamisraportit. 

EU:n kansalaiset hyötyisivät muun muassa seuraavasti: 

— Potilasasiakirjat olisivat välittömästi heidän käytettävissään heidän ollessaan 
ulkomailla, myös hätätilanteissa. 

— Ulkomaille muuttavien kansalaisten hoidon laatu ja jatkuvuus paranisivat. 

— Terveystietojen jakamisen myötä tutkimukselle avautuisi uusia 
mahdollisuuksia (jakaminen tapahtuisi potilaan suostumuksella). 

— Tehokkuus lisääntyisi, sillä laboratoriotestejä ja radiologisia testejä ei tarvitsisi 
toistaa. 
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Terveyspalveluiden rahoituksen kestävyys ja muut taloudelliset näkökohdat 

58 Yksi suurimmista kansanterveyttä koskevista haasteista, joihin jäsenvaltioiden on 
vastattava, on terveyspalveluiden rahoituksen kestävyys. Terveysmenot olivat vuonna 2016 
noin 1,5 biljoonaa euroa, ja kyseessä on yksi suurimmista ja nopeimmin kasvavista julkisten 
menojen eristä EU:ssa16. 

59 Terveysmenojen osuus EU:n BKT:stä oli 9,6 prosenttia vuonna 2017, kun se oli 
8,8 prosenttia vuonna 2008. Terveysmenot henkeä kohti vuonna 2017 olivat 2 773 euroa (ks. 
kaaviot 12 ja 13). 

Kaavio 12 – Terveysmenot suhteessa BKT:hen (2017) 

 
Lähde: OECD:n terveystilastot 2018. 

                                                      
16 Talouspolitiikan EU-ohjausjakso – tietokooste: Terveysjärjestelmät. 
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Kaavio 13 – Terveysmenot henkeä kohti (2017) 

 
Lähde: OECD:n terveystilastot. 

60 Terveysmenojen ennustetaan kasvavan edelleen. Tämä johtuu pitkälti 
väestörakenteen muutoksista, mutta myös siitä, että lääketieteessä ja hoidoissa 
käytettävän uuden teknologian kustannukset ovat suuremmat. 

61 Samaan aikaan terveysmenot ovat yhä enemmän suurennuslasin alla siitä syystä, että 
taloudelliset resurssit ovat rajalliset. Kun otetaan huomioon, että kahdessa kolmasosassa 
jäsenvaltioista yli 70 prosenttia terveysmenoista rahoitetaan julkisista varoista, 
terveysjärjestelmän rahoituksen kestävyys liittyy läheisesti kunkin jäsenvaltion ja koko EU:n 
taloudelliseen tilanteeseen. 

62 Jotta terveysjärjestelmien rahoitus olisi vastaisuudessakin kestävää, on lisäksi 
selvitettävä, missä voitaisiin säästää. On arvioitu, että jopa viidesosa tämänhetkisistä 
terveysmenoista olisi vältettävissä, eli kyseiset varat voitaisiin käyttää paremmin muualla17. 
Kaksi osa-aluetta yhdistetään usein mahdollisiin säästöihin. Toinen niistä koskee sairaaloita 
ja erityisesti sairaalavuodepaikkojen määrää (ks. kaavio 14) tai vältettävissä olevia 
sairaalahoitojaksoja. Toinen puolestaan liittyy lääkkeisiin, esimerkiksi siihen, että valikoimat, 
hankinnat ja hinnoittelu eivät ole optimaalisia. 

                                                      
17 OECD, Tackling Wasteful Spending on Health, tammikuu 2017. 
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Kaavio 14 — Sairaaloiden vuodepaikat 1 000:ta asukasta kohti (2016) 

 
Lähde: OECD:n terveystilastot. 

63 Terveysjärjestelmien rahoituksen kestävyyteen liittyy läheisesti kyseisten järjestelmien 
joustavuus, joka määritellään niiden kyvyksi reagoida asianmukaisesti muutoksiin. Varsinkin 
nyky-yhteiskunnan väestörakenteen muutokset edellyttävät paitsi terveyspalvelujen 
lisäämistä myös niiden muuntamista, sillä sairaalahoitoon perustuvan 
akuuttiterveydenhuollon on annettava tilaa sellaiselle hoidolle, joka on pitkäkestoisempaa ja 
ihmiskeskeisempää ja joka annetaan yhteisöjen sisällä. 

64 Euroopan komissio on jatkuvasti korostanut tarvetta uudistaa julkisia 
terveysjärjestelmiä, jotta voitaisiin varmistaa kyseisten järjestelmien kestävyys ja pitää kiinni 
siitä, että kaikki voivat saada laadukasta hoitoa. Komissio tukee jäsenvaltioita tässä työssä 
siten, että se tekee analyysejä, laatii suuntaviivoja ja kehittää seuranta- tai arviointivälineitä 
sekä antaa uudistuksia koskevia suosituksia talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä. 
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65 Lisäksi komissio on perustanut riippumattomista asiantuntijoista koostuvan paneelin, 
jonka tehtävänä on antaa neuvoja terveysalan investoinneista. Komissio on myöskin tehnyt 
useita aloitteita, joiden tarkoituksena on parantaa kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien 
vaikuttavuutta ja joustavuutta ja siten lisätä niiden kestävyyttä. Yksi tällainen aloite on 
terveydenhuollon menetelmien arviointi (Health Technology Assessment, HTA), jossa 
terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuutta pyritään arvioimaan tieteellisesti. 
Jäsenvaltioilla on yhteistyöverkosto18, jonka avulla ne pyrkivät vähentämään päällekkäistä 
kansallisen tason työtä. 

66 Komissio tukee lisäksi jäsenvaltioiden pyrkimyksiä koordinoida tutkimusalan ja 
sähköisen terveydenhuollon aloitteita, joiden tavoitteena on tehokkuuden lisääminen ja 
kustannusten säästäminen. Tätä tuetaan EU:n rahoituksella, jota myönnetään pääasiassa 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta (ja sitä seuraavista tutkimusohjelmista). 

67 Jäsenvaltiot ovat kaikkialla EU:ssa pyrkineet jatkuvasti uudistamaan 
terveydenhuoltojärjestelmiään, jotta ne olisivat paitsi vaikuttavampia myös rahoituksellisesti 
kestäviä ja joustavia. 

68 Vaikka edistystä on jo tapahtunut joillakin aloilla ja esimerkiksi sairaaloissa on tehty 
säästöjä, tämä prosessi on kansanterveysasioiden keskiössä tulevinakin vuosina. 

 

                                                      
18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, 

potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa. 
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Johdanto 

69 Tässä tarkastuskoosteen osassa esitetään yhteenveto tarkastustuloksista, jotka 
perustuvat tämän koosteen laatimiseen osallistuneiden 23 jäsenvaltion ylimmän 
tarkastuselimen19 ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimittamien tarkastusten 
joukosta valittuihin tarkastuksiin. 

Tarkastusmenetelmät 

70 Ylimmät tarkastuselimet toteuttavat tarkastukset ylimpien tarkastuselinten 
kansainvälisten tarkastusstandardien ja asiaankuuluvien kansallisella tasolla laadittujen 
täytäntöönpanostandardien mukaisesti, jotta varmistetaan tarkastustyön ja kertomusten 
laatu. 

71 Tarkastusmenetelmät ja -menettelyt valittiin ja niitä sovellettiin siten, että voitiin 
varmistaa, että tarkastustehtävät suoritettiin mahdollisimman vaikuttavalla tavalla. 

72 Tarkastusevidenssiä kerättiin analysoimalla asiakirjoja ja (tilastollisia) tietoja sekä 
haastattelemalla kansallisia ja alueellisia viranomaisia tai edunsaajia. Tarvittaessa suoritettiin 
täydentäviä kyselytutkimuksia, joiden tarkoituksena oli hankkia mielipiteitä suuremmalta 
ja/tai laajemmalta vastaajaryhmältä. Muita käytössä olleita menetelmiä olivat suora testaus, 
tapaustutkimukset ja vertailuanalyysi. 

Tarkastettu ajanjakso 

73 Rakennetoimien seurauksia ja ohjelmien vaikutusta on usein vaikea tarkastaa 
varhaisessa vaiheessa. Tässä koosteessa käsitellyissä tarkastuksissa keskityttiin vuosina 
2011–2019 toteutettuihin monivuotisiin ohjelmiin. 

74 Taulukossa 1 luodaan yleiskatsaus ylimpien tarkastuselinten tarkastustyön 
pääasiallisiin kohdealoihin.  

                                                      
19 Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, 

Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. 
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Taulukko 1 – Yleiskatsaus tässä tarkastuskoosteessa käsiteltyyn EU:n ylimpien 
tarkastuselinten työhön 

Ylin tarkastuselin Tarkastuksen aihe 

Pääasiallinen kohdeala 

Sa
ira

uk
si

en
 e

hk
äi

sy
 

ja
 sa

ira
uk

si
lta

 
su

oj
aa

m
in

en
 

Te
rv

ey
sp

al
ve

lu
id

en
 

sa
at

av
uu

s 

Te
rv

ey
sp

al
ve

lu
id

en
 

la
at

u 

U
us

i t
ek

no
lo

gi
a 

ja
 

sä
hk

öi
se

t 
te

rv
ey

sp
al

ve
lu

t 

Te
rv

ey
sp

al
ve

lu
id

en
 

ra
ho

itu
ks

en
 

ke
st

äv
yy

s j
a 

m
uu

t 
ta

lo
ud

el
lis

et
 

nä
kö

ko
hd

at
 

Belgia 

Sairauksia ehkäisevä 
terveyspolitiikka Flanderissa  – 

toimintapolitiikan 
tuloksellisuuden arviointi 

     

Bulgaria Sähköiset terveyspalvelut      

Espanja 

Lääkkeisiin liittyvien etuuksien 
käsittely ja valvonta Espanjan 

virkamieskunnan yleisessä 
keskinäisessä vakuutusyhtiössä 

(General Civil Service Mutual 
Insurance Company, MUFACE) 

     

Irlanti Kiireettömän päiväkirurgian 
hallinta      

Italia 

Julkisten 
terveydenhuoltolaitosten 

kiinteistöjen kunnostamista ja 
teknologista nykyaikaistamista 

koskevan erityisohjelman 
täytäntöönpano 

     

Itävalta 
Riippumattomien 

terveydenhuoltoalan toimijoiden 
laadunvarmistus 

     

Kreikka 

Sairaaloita ja kansallista 
terveydenhuoltolaitosta 

koskevien valtion maksurästien 
tarkastus 

     

Latvia 
Onko Latvian sähköisen 

terveydenhuollon hanke askel 
oikeaan suuntaan? 

     

Liettua Terveydenhuoltopalvelujen 
saatavuus ja potilaslähtöisyys      

Luxemburg Sairaalainvestointien rahoitus      

Malta Yleislääkärit 
perusterveydenhuollon ytimessä       

Portugali 

Kansalaisten mahdollisuudet 
saada terveydenhuoltopalveluita 

Portugalin kansallisessa 
terveydenhuoltojärjestelmässä 
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Ylin tarkastuselin Tarkastuksen aihe 
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Puola Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja 
hoito      

Ranska Terveydenhoitoon liittyvien 
infektioiden ehkäiseminen      

Romania 

Tuloksellisuuden tarkastus, joka 
koskee terveysinfrastruktuurin 

kehittämistä kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla 

terveyspalvelujen saatavuuden 
parantamiseksi 

     

Saksa 
Hampaiden oikomishoidon 
tärkeyden selvittämiseksi 

tarvittava terveysalan tutkimus 
     

Slovakia Terveydenhuoltolaitosten julkinen 
talous ja  omaisuuserät      

Slovenia Lasten lihavuuden torjunta      

Suomi Sosiaaliturvamenojen 
kehitysarviot      

Tanska Hoidon laatuerot tanskalaisissa 
sairaaloissa      

Tšekki 
Kustannusten korvaamiseen 

käytetyt varat eräissä 
valikoiduissa sairaaloissa 

     

Unkari Yhteenvetoanalyysi sairaaloita 
koskevista tarkastuksista      

Viro 
Valtion toimet sähköisen 

terveydenhuoltojärjestelmän 
toteuttamisessa 

     

Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin 

Rajat ylittävään 
terveydenhuoltoon liittyvät EU:n 
toimet: tavoitteet ovat erittäin 

kunnianhimoisia, mutta hallintoa 
on parannettava 
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Sairauksien ehkäisy ja sairauksilta suojaaminen 

Tarkastuksen tavoitteet 

75 Neljässä tähän koosteeseen sisältyvässä tarkastuksessa keskityttiin ensisijaisesti 
sairauksien ehkäisyyn ja terveyden suojeluun. Tarkastukset kattavat laajan aihepiirin, joka 
ulottuu Belgian yleisestä tautienehkäisypolitiikasta erityiskysymyksiin, kuten diabeteksen 
ehkäisyyn (Puola), lasten lihavuuteen (Slovenia) ja terveydenhoitoon liittyviin infektioihin 
(Ranska). 

76 Tarkastusten yleisenä tavoitteena oli arvioida, olivatko eri toimintapolitiikat ja niihin 
perustuvat toimenpiteet hyvin suunniteltuja ja vaikuttavia. Joissakin tarkastuksissa 
kiinnitettiin erityistä huomiota väestöryhmiin, joita uhkaa köyhyys. 

Keskeiset tarkastushavainnot 

77 Kaikissa tarkastuksissa havaittiin puutteita sairauksien ehkäisyssä tai sairauksilta 
suojaamisessa. Esimerkiksi Belgian tarkastuksessa todettiin, että terveyspolitiikan 
tosiasiallinen täytäntöönpano vaihteli huomattavasti terveystavoitteesta toiseen. 
Täytäntöönpanosta vastaavat organisaatiot eivät yleensä olleet kovin tulossuuntautuneita, ja 
raportoinnista puuttui usein rahoitettujen toimenpiteiden vaikutusten arvioinnin kannalta 
olennaisia tietoja. Monet kampanjat ja toimenpiteet eivät myöskään olleet riittävän 
räätälöityjä muita heikommassa asemassa olevien väestöryhmien tarpeisiin. 

78 Puolan ylimmän tarkastuselimen raportissa todettiin, että huolimatta diabetesta 
sairastavien ihmisten suuresta ja alati kasvavasta määrästä Puolassa ei ollut vielä laadittu 
kansallista strategiaa taudin ehkäisemiseksi tai hoitamiseksi. 

79 Slovenian tarkastuksessa todettiin, että asianomaiset ministeriöt ja instituutti edistivät 
lasten lihavuuden torjuntaa. Yksi havaituista puutteista oli kuitenkin se, että rahoitetut 
toimenpiteet ja toimet eivät aina tavoittaneet kaikkia lapsia eivätkä siten varmistaneet 
yhdenvertaista kohtelua. Kaiken kaikkiaan arvioitiin, että terveiden elämäntapojen yleiseen 
edistämiseen perustuva systeeminen lähestymistapa on tehokkaampi kuin erityishankkeiden 
toteuttaminen. 



OSA II – Yleiskatsaus ylimpien tarkastuselinten työhön 

 41 
 

 

80 Ranskan ylin tarkastuselin arvioi, että terveydenhoitoon liittyvien infektioiden 
ehkäisemistä koskevan toimintapolitiikan täytäntöönpano Ranskassa on edelleen 
puutteellista. Infektioiden esiintyvyys ei ole vähentynyt vuoden 2006 jälkeen, eikä näitä 
infektioita koskeva ulkoinen raportointi ole kattavaa. Viimeaikaista kehitystä, kuten 
terveydenhoitoon liittyvien infektioiden valvontakeskusten perustamista, pidetään kuitenkin 
askeleena oikeaan suuntaan. Nyt on toteutettava uusia aloitteita, jotta tämä 
toimintapolitiikka saadaan ulotettua koskemaan kaikkia terveydenhuollon osa-alueita ja 
antibioottiresistenssin uhka kyetään ottamaan huomioon täysimääräisesti. 

Terveyspalveluiden saatavuus 

Tarkastuksen tavoitteet 

81 Kuudessa tähän koosteeseen sisältyvässä tarkastuksessa arvioitiin terveyspalvelujen 
saatavuutta. Niistä kolmessa (Liettua, Portugali ja Romania) arvioitiin terveyspalvelujen 
saatavuutta yleisesti, yksi (Saksa) koski oikomishoitoa ja yksi (Malta) yleislääkärin asemaa 
terveyspalvelujen saatavuuden varmistamisessa. Euroopan tilintarkastustuomioistuin tutki 
myös, onko rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvistä EU:n toimista hyötyä potilaille. 

82 Sen lisäksi, että Puolan ylin tarkastuselin keskittyi tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn, se 
arvioi, oliko diabeetikkojen saatavilla erikoispalveluja ja uusimpia lääkkeitä. 

83 Suoritettujen tarkastusten päätavoitteena oli arvioida, varmistettiinko 
terveyspalvelujen ja erikoislääkärikäyntien saatavuus ja olivatko terveyspalvelujen 
saatavuuden parantamiseksi toteutetut toimenpiteet olleet vaikuttavia. 

84 Kahdessa tarkastuksessa, joiden aiheet olivat tarkemmin rajattuja, pyrittiin saamaan 
yleiskuva oikomishoidon kustannuksista ja menettelyistä (Saksa) ja selvittämään, missä 
määrin yleislääkärit ovat helpottaneet terveyspalvelujen saantia (Malta). 
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Keskeiset tarkastushavainnot 

85 Kaiken kaikkiaan tarkastuksissa todettiin, että terveydenhuoltopalveluja ei aina ollut 
saatavilla oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tai kohtuullisin kustannuksin. 

86 Liettuan tarkastuksessa havaittiin puutteita, jotka liittyivät terveydenhuoltopalvelujen 
odotusaikojen hallinnointiin ja lyhentämiseen sekä terveydenhuollon erityisasiantuntijoiden 
tarpeen suunnitteluun. 

87 Tämä havaittiin myös Portugalin ylimmän tarkastuselimen tarkastuksessa, jossa 
todettiin, että erikoislääkärikäyntien odotusajat ja leikkausten odotuslistoilla olevien 
potilaiden määrä olivat itse asiassa kasvaneet kolmen vuoden aikana (vuosina 2014–2016). 

88 Romanian ylin tarkastuselin totesi, että terveydenhuoltoalan infrastruktuuri-
investoinneilla oli saavutettu vain osittain tavoite parantaa terveydenhuoltopalvelujen 
saatavuutta. Kertomuksessa kuvatut suurimmat puutteet liittyivät varojen priorisointiin, 
koordinointiin, investointien seurantaan ja hankintamenettelyihin. 

89 Saksan ylimmän tarkastuselimen tarkastuskertomuksessa todettiin, että 
oikomishoitojen hyötyjä ei ollut osoitettu tieteellisesti ja että potilaat joutuivat usein itse 
maksamaan lisäoikomishoidoista ja -palveluista. 

90 Maltan tarkastuskertomus oli myönteisempi, sillä siinä arvioitiin yleislääkäripalveluiden 
toimivan kansallisessa terveysjärjestelmästrategiassa määriteltyjen strategisten 
toimenpiteiden mukaisesti. Kertomuksessa pantiin kuitenkin merkille, että 
yleislääkäripalveluiden laajentaminen potilaskeskeisemmiksi edellyttäisi rahoituksen 
jakautumisen muuttamista. 

91 Euroopan tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissio oli tukenut jäsenvaltioita 
hyvin niiden pyrkiessä parantamaan tiedotusta potilaiden oikeuksista rajat ylittävään 
terveydenhuoltoon. Havaittavissa oli kuitenkin yhä joitakin puutteita. 

92 Puolan ylin tarkastuselin totesi, että diabeteksen (tyyppi 2) erikoishoitoa ei ollut 
saatavilla oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Erikoislääkärikäyntien odotusajat pidentyivät, 
ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuudessa havaittiin suuria alueellisia eroja. 
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Terveyspalveluiden laatu 

Tarkastuksen tavoitteet 

93 Tähän koosteeseen sisältyvistä tarkastuksista kolme koskee terveyspalveluiden laatua 
(Itävallan, Tanskan ja Irlannin ylimpien tarkastuselinten suorittamat tarkastukset). 

94 Näistä tarkastuksista kaksi keskittyi erityisiin laatunäkökohtiin sairaaloissa. Tanskan ylin 
tarkastuselin arvioi hoidon laatua tanskalaisissa sairaaloissa ja analysoi mahdollisia 
sairaaloiden välisiä laatueroja. Irlannin ylin tarkastuselin perehtyi puolestaan kiireettömän 
päiväkirurgian hallinnointiin. Se analysoi syitä sairaaloiden välisiin vaihteluihin 
määrittääkseen mahdollisia tapoja lisätä päiväkirurgisten leikkausten määrää, sekä 
mahdollisia tähän liittyviä esteitä. Irlannin ylin tarkastuselin analysoi myös tietojen jakamista 
ja sitä, missä määrin se helpottaa hyvien käytäntöjen edistämistä. 

95 Itävallan ylin tarkastuselin arvioi, miten liittovaltion hallinto oli organisoinut 
riippumattoman terveydenhuollon ammattihenkilöstön laadunvarmistuksen. Lisäksi 
selvitettiin tämän toiminnan avoimuutta sekä muita aihepiiriin liittyviä valikoituja 
kysymyksiä. 

96 Ranskan ylin tarkastuselin analysoi terveydenhoitoon liittyvien infektioiden 
ehkäisemistä koskevassa tarkastuksessaan myös terveydenhoitoon liittyvien infektioiden 
laajuutta ja kustannuksia sekä hygieniasääntöjen ja antibioottien oikean määräämisen 
merkitystä. 

Keskeiset tarkastushavainnot 

97 Tarkastuksissa todettiin, että terveyspalvelujen laatu vaihteli ja että tietyillä aloilla oli 
parantamisen varaa. 

98 Tanskan sairaaloiden hoidon laatua koskevassa raportissa todettiin, että potilaiden 
hoidossa on puutteita eikä hoidon laatu ole yhdenmukainen. Hoidon erot vaikuttivat riskiin 
siitä, että potilas joutuu palaamaan sairaalaan tai kuolee. Monet erot johtuvat kuitenkin 
tekijöistä, joihin sairaalat eivät voi vaikuttaa. 

99 Irlannin ylin tarkastuselin tuli kiireettömästä päiväkirurgiasta laatimassaan raportissa 
samanlaisiin johtopäätöksiin: vaikka yleisenä pyrkimyksenä oli lisätä päiväkirurgisten 
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leikkausten osuutta osastohoitoon nähden, sairaaloiden välillä esiintyi huomattavaa 
vaihtelua. Tämä saattoi johtua siitä, että kirjalliset ohjeet ja tarkistuslistat, jotka koskivat 
potilaiden valitsemista päiväkirurgisiin leikkauksiin, puuttuivat, tai siitä, että ylin johto ei 
valvonut tai tarkistanut päiväkirurgiseen leikkaukseen soveltuvien potilaiden määrää. 

100 Itävallan raportti koski riippumattomiin terveydenhuollon ammattilaisiin liittyvää 
laadunvarmistusta. Raportissa todettiin puutteita laatuohjeiden, tuotoksia koskevien 
laatutoimenpiteiden, standardoitujen diagnoosien ja tuloksellisuutta koskevan 
dokumentaation asianmukaisuudessa. Lisäksi raportissa kehotettiin arvioimaan vaihtoehtoja 
sen suhteen, miten lääkäreiden itsearvioinnin pätevyyttä koskevien tarkastusten määrää 
voitaisiin lisätä vastaanotoille tehtävillä tarkastuksilla. 

101 Ranskan ylin tarkastuselin totesi, että sairaalahoitoon liittyvien infektioiden määrän 
lasku pysähtyi vuonna 2006. Hygieniasääntöjen asianmukainen täytäntöönpano ja 
antibioottien asianmukainen määrääminen ovat tässä yhteydessä olennaisen tärkeitä. Lisäksi 
infektioriskien aktiivisempi hallinta edellyttää, että laatuindikaattorit otetaan paremmin 
huomioon terveydenhuollon tarjonnan sääntelyssä. 

Uusi teknologia ja sähköiset terveyspalvelut 

Tarkastuksen tavoitteet 

102 Kolmessa tämän koosteen raportissa (Bulgaria, Latvia ja Viro) keskitytään sähköisiin 
terveyspalveluihin ja uusien teknologioiden käyttöön terveydenhuollon alalla. Näissä 
kolmessa raportissa tarkastellaan, täyttyivätkö sähköisen terveydenhuollon käyttöönoton ja 
jatkokehittämisen edellytykset ja onko sähköinen terveydenhuolto pantu täytäntöön 
tehokkaasti. Latvian ylin tarkastuselin arvioi lisäksi, oliko sähköinen terveydenhuolto 
saavuttanut tavoitteensa eli onko sen myötä terveydenhuolto tehostunut. 

Keskeiset tarkastushavainnot 

103 Kaikissa kolmessa kertomuksessa todettiin, että vaikka sähköistä terveydenhuoltoa 
pidettiin kansallisena terveydenhuollon prioriteettina, sen täytäntöönpano jäi odotettua 
heikommaksi ja saavutti tavoitteensa vain osittain. 
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104 Tämä tulos oli seurausta useista eri syistä. Bulgarian raportissa todettiin, että 
sähköisten terveyspalvelujen tehokkaalle täytäntöönpanolle ei ole tarvittavia edellytyksiä, 
sillä maasta puuttuu sitä koskeva sääntelykehys, vastuualueiden kattava määrittely ja eri 
toimijoiden välinen tehokas koordinointi- ja yhdenmukaistamisjärjestelmä. Sen vuoksi 
sähköisten terveyspalvelujen täytäntöönpano Bulgariassa viivästyi, ja toteutetut toimet 
olivat vain osittain vaikuttavia. 

105 Viron ylimmän tarkastuselimen tarkastuksessa todettiin niin ikään, että sähköiset 
terveyspalvelut eivät olleet saavuttaneet tavoitteitaan ja että digitaalinen 
lääkemääräysjärjestelmä oli ainoa tekninen ratkaisu, joka oli aktiivisessa käytössä 
tarkastuksen aikana. Sähköisten terveyskertomusten ja kuvaviitetietokannan käyttö oli ollut 
vähäistä, eikä digitaalista kirjausjärjestelmää (sähköinen ajanvarausjärjestelmä) ollut otettu 
käyttöön. Sähköisten terveyspalvelujen strategisessa suunnittelussa ja hallinnoinnissa 
havaittiin myös muita heikkouksia, ja viivästymisen lisäksi täytäntöönpano oli huomattavasti 
suunniteltua kalliimpaa. 

106 Latvian ylimmän tarkastuselimen raportissa päädyttiin samankaltaiseen arvioon, sillä 
siinäkin havaittiin sähköisten terveyspalvelujen täytäntöönpanossa puutteita, jotka koskivat 
lähinnä keskeisten sidosryhmien sitoutumisen puutetta sekä hankkeiden hallinnointiin ja 
valvontaan liittyviä ongelmia. Näin ollen myös Latvian tarkastuksessa katsottiin, että 
sähköisiä terveyspalveluja koskeva tavoite saavutettiin vain osittain. 

Terveyspalveluiden rahoituksen kestävyys ja muut taloudelliset 
näkökohdat 

Tarkastuksen tavoitteet 

107 Tähän koosteeseen sisältyvistä tarkastuksista kahdeksassa analysoitiin 
terveyspalveluiden rahoituksen kestävyyttä tai muita kansanterveyden taloudellisia 
näkökohtia. Näistä tarkastuksista neljässä (Kreikka, Slovakia, Tšekki ja Unkari) arvioitiin 
sääntöjen noudattamiseen liittyviä kysymyksiä, kun taas neljässä muussa tarkastuksessa 
(Espanja, Italia, Luxemburg ja Suomi) tutkittiin yleisempiä rahoituksen kestävyyteen ja 
varainhoitoon liittyviä näkökohtia. 
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108 Neljän viimeksi mainitun tarkastuksen kattamat alat vaihtelivat sosiaaliturvamenojen 
kehitysennusteista (Suomi) terveydenhuoltoalan julkisiin investointeihin (Italia ja 
Luxemburg) ja lääkemaksuihin liittyvän varainhoidon moitteettomuuteen (Espanja). 

Keskeiset tarkastushavainnot 

109 Säännönmukaisuuden tarkastuksissa havaittiin yleisimmin puutteita 
hankintamenettelyissä sekä sisäisessä valvonnassa, varainhoidossa ja erääntyneiden 
velkojen hallinnoinnissa. 

110 Suomen sosiaaliturvamenojen kehitysennusteita koskevassa tarkastuksessa 
havaittiin, että käytettyä mallia voitaisiin kehittää ja menetelmiä koskevaa dokumentaatiota 
parantaa. Lisäksi todettiin, että ennusteiden tuloksia ei julkaista säännöllisesti. 

111 Luxemburgin ylimmän tarkastuselimen tarkastuksessa havaittiin puutteita suurten 
investointien hyväksymisessä, koordinoinnissa, raportoinnissa ja seurannassa. 

112 Italian ylin tarkastuselin havaitsi samanlaisia ongelmia ja totesi, että käytössä oleva 
raportointi ei ollut riittävää hankkeiden täytäntöönpanon seuraamiseksi. Lisäksi se arvioi, 
että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta ei hyödynnetty tehokkaasti. 

113 Espanjan raportissa todettiin, että lääkekorvausten maksaminen apteekeille ja 
sairaaloille oli suoritettu vain osittain asiaa koskevien säännösten ja moitteettoman 
varainhoidon periaatteiden mukaisesti. 
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Tarkastusten jatkotoimet 

114 Kaikki ylimmät tarkastuselimet toteuttavat suositusten antamisen jälkeen 
jatkotoimia. Tämä on periaatekysymys ja kuuluu hyvään toimintatapaan. Kunkin ylimmän 
tarkastuselimen sisäiset säännöt vaikuttavat valittuun lähestymistapaan. Jatkotoimiin voi 
kuulua kunkin suosituksen täytäntöönpanon seuranta, tai ne voidaan suorittaa toisen 
tarkastustehtävän osana. 

115 Jatkotoimia toteutettiin tavallisesti 1–3 vuoden kuluttua suositusten 
täytäntöönpanon määräajan umpeutumisesta ylimpien tarkastuselinten sisäisten sääntöjen 
mukaisesti. Jotkin ylimmät tarkastuselimet toteuttavat tarkastusten jälkeen jatkotoimia 
sitoutumatta erityiseen aikatauluun. 
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Belgian kansallinen tarkastusvirasto 
Rekenhof – Cour des comptes – Rechnungshof 
Sairauksia ehkäisevä terveyspolitiikka Flanderissa – 
toimintapolitiikan tuloksellisuuden arviointi 

Yleiskuvaus 

116 Belgian ylimmän tarkastuselimen tarkastuksessa arvioitiin sairauksia ehkäisevän 
terveyspolitiikan tuloksellisuutta Flanderissa kaudella, joka kattoi vuoden 2014 sekä vuoden 
2015 alkupuolen. 

117 Terveyshyötyjen edistäminen ja väestön hyvinvoinnin lisääminen sairauksien 
ehkäisyn avulla on yksi Flanderin kansanterveydestä vastaavan ministerin poliittisen 
muistion tavoitteista. Sairauksia ehkäisevä terveyspolitiikka Flanderissa muodostui useista 
terveystavoitteista, ja sen täytäntöönpanosta vastasivat lukuisat järjestöt, joita tuetaan 
terveyspolitiikan mukaisesti. 

Tarkastustapa 

118 Arviointi perustui seuraaviin kysymyksiin: 

o Onko sairauksia ehkäisevän terveyspolitiikan täytäntöönpano suunniteltu ja organisoitu 
hyvin? 

o Onko suunnitellun sairauksia ehkäisevän politiikan täytäntöönpano korkealaatuista? 

o Missä määrin täytäntöönpanossa kiinnitetään erityistä huomiota heikommassa 
asemassa oleviin väestöryhmiin? 
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119 Tarkastuksen kohteina olivat pääasiassa Flanderin hyvinvoinnista, kansanterveydestä 
ja perheasioista vastaava ministeriö sekä Flanderin hoiva- ja terveysvirasto. Arviointi 
perustui pääasiassa asiakirjojen analysointiin ja haastatteluihin. 

Keskeiset havainnot 

120 Tarkastuksessa havaittiin, että eri terveystavoitteiden täytäntöönpanoympäristö 
vaihteli käytännössä merkittävästi ja että kenttätyön organisointia on vara parantaa. 

o Joidenkin terveystavoitteiden täytäntöönpanosta vastasi useita järjestöjä, mutta koska 
tehtäviä ei ollut aina rajattu selkeästi, niiden yhteydessä tarvittiin perusteellista 
neuvottelemista ja sopimista. 

o Joidenkin terveystavoitteiden osalta käytännön kenttätyötä ei ollut hoitamassa juuri 
lainkaan järjestöjä, joten tuki oli riittämätöntä. 

o Varojen jakamista eri terveystavoitteiden ja täytäntöönpanevien järjestöjen välillä ei 
ollut perusteltu riittävästi, ja varat jaettiin menneiden määrärahojen perusteella. 

121 Täytäntöönpanevat järjestöt valittiin ehdotuspyyntömenettelyllä, mikä johti 
puutteelliseen tietojenvaihtoon ja jännitteiden syntymiseen asianomaisten järjestöjen välillä. 

122 Täytäntöönpanevat järjestöt eivät kehittäneet menetelmiään tulossuuntautuneesti. 
Järjestöjen tuottamat raportit sisälsivät liian vähän tietoa niiden tekemän työn vaikutusten 
arvioimiseksi. 

123 Myöskään heikommassa asemassa oleviin väestöryhmiin ei kiinnitetty riittävästi 
huomiota. 

Suositukset 

124 Täytäntöönpanoympäristö 

o Itsemurhien ehkäisyn täytäntöönpanon rakenne olisi virtaviivaistettava, tupakan, 
alkoholin ja huumeiden käytön ehkäisyyn liittyvien tehtävien olisi perustuttava 
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selkeisiin sopimuksiin, ja diabeteksen ehkäisyn parissa olisi tehtävä enemmän työtä 
ruohonjuuritasolla. 

o Syöpäseulontaohjelmista tiedottamiseen tarkoitettuja välineitä olisi koordinoitava 
paremmin ja suunnattava kohderyhmiin, joita ei tavoiteta riittävän hyvin. 

o Onnettomuuksien ehkäisyssä olisi keskityttävä enemmän edistämään monialaista 
keskustelua määrittämällä selkeä työskentelymenetelmä, jakamalla tehtäviä ja 
laatimalla yhteistyösopimuksia eri toimijoiden kesken. 

o Liikunnan osalta olisi laadittava pitkän aikavälin suunnitelma, ja olisi syytä varmistaa, 
että ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvien terveystavoitteiden edistämismenetelmien 
täytäntöönpanoa tuetaan käytännössä. 

o Varojen jakaminen eri terveystavoitteiden ja sairauksien ehkäisyn tavoitteiden kesken 
olisi perusteltava selkeästi. 

125 Sairauksia ehkäisevän terveyspolitiikan täytäntöönpano 

o Hallituksen on jatkettava ehdotuspyyntömenettelyn hyötyjen ja haittojen arviointia. 

o Kumppanijärjestöjen menetelmien kehittämiseen liittyvien tuotosten osalta on tarpeen 
parantaa suunnittelua ja seurantaa, ja tuotokset olisi sidottava talousarvioon. 

o Flanderin kansanterveydestä vastaavan ministeriön olisi pyrittävä lisäämään 
osallistumista sairauksien ehkäisytyöhön paikallisesti ja maakunnissa. 

o Hallinnointisopimukset olisi laadittava siten, että ne ovat mahdollisimman 
yhdenmukaisia terveystavoitteiden toimintasuunnitelmien kanssa. 

o Flanderin hoiva- ja terveysviraston olisi varmistettava, että käytännön täytäntöönpano 
voidaan sovittaa yhteen vuosisuunnitelmassa ehdotettujen aloitteiden kanssa. 

o Oppilaiden ohjauskeskusten asemaa Flanderin terveystavoitteiden saavuttamisessa olisi 
kehitettävä edelleen. 
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126 Logos-verkostot (paikalliset terveysalan verkostot) 

o Flanderin hoiva- ja terveysviraston, Flanderin terveyden edistämisen ja sairauksien 
ehkäisyn instituutin sekä Logos-verkostojen välinen suhde olisi selkeytettävä ja 
optimoitava. 

o Logos-verkostojen asemaa menetelmien kehittämisessä olisi tarkistettava ja 
vahvistettava. 

o Rekisterijärjestelmän sisältämien tietojen johdonmukaisuutta ja laatua olisi 
parannettava. 

127 Hankkeet 

o Flanderin hallituksen olisi osoitettava, millaista lisäarvoa järjestöille (ja 
kumppanijärjestöille) annettavalla tuella on sairauksien ehkäisyhankkeiden kannalta. 

o Useita vuosia jatkuneiden hankkeiden osalta olisi arvioitava, olisiko ne mahdollista 
sisällyttää osaksi täytäntöönpanevan järjestön vakinaista toimintaa. 

128 Heikommassa asemassa olevat ryhmät 

o Flanderin hallituksen olisi panostettava enemmän sellaisten menetelmien ja aineistojen 
kehittämiseen, joiden avulla vähävaraisia kannustetaan tehokkaasti ylläpitämään 
terveellistä elämäntapaa, mukaan lukien täytäntöönpanevien järjestöjen tietämyksen 
lisääminen asiasta. 

Julkaisu ja jatkotoimet 

129 Kertomus julkaistiin sähköisesti Belgian kansallisen tarkastusviraston verkkosivustolla 
23. helmikuuta 2016, ja se esiteltiin Flanderin parlamentin hyvinvoinnista, 
kansanterveydestä ja perheasioista vastaavalle valiokunnalle 8. maaliskuuta 2016. Kunkin 
suosituksen jatkotoimet määritellään tavallisesti ministeriön vuotuisissa poliittisissa kirjeissä. 
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Odotetut vaikutukset 

130 Tarkastuksen täytäntöönpanon aikana muutettiin voimassa ollutta lainsäädäntöä ja 
lisäksi toteutettiin useita sellaisia aloitteita, joilla korjattiin joitakin pullonkauloja (esimerkiksi 
suuntaviivat sairauksien ehkäisymenetelmien kehittämistä ja arviointia varten). 

Syyskuussa 2017 hyväksyttiin uusi yleinen terveystavoite, joka koskee terveellistä 
ravitsemusta, istuvaa elämäntapaa, liikuntaa sekä tupakan, alkoholin ja huumeiden käyttöä. 
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Puolan kansallinen tarkastusvirasto 
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) 
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja hoito 

Yleiskuvaus 

131 Puolan ylimmän tarkastuselimen tarkastuksessa arvioitiin tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyä ja hoitoa avohoidossa vuosina 2013–2017 ja sairaalahoidossa vuosina 2015–2017. 

132 Arvioiden mukaan Puolassa joka yhdennellätoista henkilöllä voi olla (tyypin 1 tai 2) 
diabetes, ja kyseisestä sairaudesta kärsivien potilaiden määrä kasvaa vuosittain 
2,5 prosentilla. Hoitamattomana diabeteksella on useita haitallisia seurauksia, joita ovat 
esimerkiksi aivoinfarkti, korkea verenpaine ja raajojen amputointi (viimeksi mainittu 
diabetekseen liittyvien jalkaongelmien komplikaation seurauksena). Näin ollen diabetes lisää 
työkyvyttömien ja tätä kautta sosiaalietuuksia saavien määrää. 

Tarkastustapa 

133 Tarkastus perustui seuraavaan pääkysymykseen: 

o Takaako terveydenhuoltojärjestelmä, että henkilöt, jotka sairastavat tyypin 2 diabetesta 
tai joilla on sairastumisriski, tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja että sairautta 
hoidetaan tehokkailla hoitomenetelmillä? 

134 Erityiskysymykset: 

o Onko terveysministeriö laatinut kansallisen terveydenhuollon toimintapolitiikan 
diabeteksen ehkäisemiseksi ja sairaudesta kärsivien henkilöiden terveydentilan 
parantamiseksi? 

o Onko kansallinen terveyssäätiö varmistanut, että diabetespalvelut ja resurssit, jotka 
tarvitaan diabeteksen ja sen komplikaatioiden hoitoon, ovat saatavilla? 
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o Ovatko terveydenhuoltopalveluiden tarjoajat toteuttaneet tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyyn, varhaiseen havaitsemiseen ja hoitoon liittyviä toimia? 

o Ovatko ne antaneet tyypin 2 diabetesta sairastaville potilaille mahdollisuuden käyttää 
erikoistuneita palveluja? 

o Ovatko ne käyttäneet tyypin 2 hoidossa menetelmiä, joissa hyödynnetään uuden 
sukupolven lääkkeitä? 

135 Tarkastus kohdistui pääasiassa terveysministeriöön, kansallisen terveyssäätiön 
päätoimipaikkaan sekä terveydenhuoltopalveluiden tarjoajiin. Käytetty menetelmä sisälsi 
asiakirjatarkastuksia, kyselytutkimuksia sekä tarkastuksen kohteina olleiden ja muiden 
organisaatioiden henkilöstön antamia selvennyksiä. 

Keskeiset havainnot 

136 Diabetesta pidetään ns. elintasosairautena, ja sen torjunta kuuluu kansallisen 
terveyspolitiikan laatimisesta vastaavan terveysministeriön ensisijaisiin tavoitteisiin. 
Diabeteksen ehkäisyä tai diabetesta sairastavien henkilöiden hoitoa varten ei ole kuitenkaan 
laadittu kansallista strategiaa. 

137 Terveysministeriö ei ole määrittänyt asianmukaisesti hoitotarvetta eikä niiden 
diabetekseen erikoistuneiden terveydenhoidon ammattilaisten määrää, jotka tarvitaan 
sairaudesta kärsivien potilaiden hoitoon. Ministeriö ei ole myöskään onnistunut lisäämään 
riittävästi yleisön tietoisuutta diabeteksesta. 

138 Puolassa potilailla ei yleisesti ottaen ole mahdollisuutta käyttää tyypin 2 diabeteksen 
innovatiivisia hoitomuotoja, koska terveydenhuoltoteknologian arvioinnista ja hinnoista 
vastaavan viraston suosittelemia lääkkeitä (inkretiinit ja gliflotsiinit) ei ole sisällytetty 
korvattavien lääkkeiden luetteloon. 

139 Kansallinen terveyssäätiö on toteuttanut toimenpiteitä parantaakseen tyypin 2 
diabetesta sairastavien potilaiden hoitoa, mutta diabetesklinikoihin ja sairaaloihin pääsyä 
odottavien potilaiden määrä sekä palvelujen jonotusajat ovat kasvussa. Samanaikaisesti 
kansallisen terveyssäätiön kanssa ostopalvelusopimuksen tehneiden palveluntarjoajien 
määrä pienenee. 
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140 Lisäksi havaittiin, että potilasasiakirjoista puuttui tiettyjä merkintöjä, mikä viittaa 
siihen, että useissa tapauksissa lääkärit eivät olleet noudattaneet Puolan 
diabetesyhdistyksen suosituksia, jotka koskevat tyypin 2 diabeteksen riskiryhmässä olevien 
ja sitä sairastavien henkilöiden hoitoa, tai että he eivät olleet kirjanneet potilastietoja 
luotettavalla tavalla. Joissakin tapauksissa potilaat eivät olleet noudattaneet lääkärin 
suosituksia, minkä vuoksi hoitotulokset eivät olleet riittävän hyviä ja tyypin 2 diabeteksen 
komplikaatioiden hoidon kustannukset olivat korkeita. 

Suositukset 

141 Puolan ylin tarkastusvirasto antoi seuraavat suositukset: 

o Terveysministeriön olisi laadittava kattava kansallinen toimintaohjelma diabeteksen 
ehkäisyä, varhaista toteamista ja hoitoa varten. 

o Terveysministeriön olisi toteuttava toimia niiden henkilöiden määrän arvioimiseksi, 
joiden diabetesta ei ole diagnosoitu ja jotka eivät näin ollen tiedä sairastavansa sitä, 
sekä kehitettävä tapoja tiedottaa heille asianmukaisesti sairauden oireista ja 
vaikutuksista ja kannustaa heitä hakeutumaan tarvittaviin tutkimuksiin ja hoitoihin. 

o Terveysministeriön olisi tehostettava toimia terveydenhoidon 
henkilöstösuunnittelumallin kehittämiseksi. 

o Kansallisen terveyssäätiön puheenjohtajan olisi toteutettava toimia taatakseen, että 
diabetespotilaiden erikoissairaanhoidon kattavat avohoitopalvelut sekä kattava 
kroonisten haavojen hoito on kaikkien kansalaisten saatavilla maanlaajuisesti. 

o Terveydenhuoltopalveluiden tarjoajien olisi 

 ohjattava diabetespotilaat diagnostisiin testeihin ja erikoislääkärille noudattaen 
Puolan diabetesyhdistyksen suosituksia 

 ohjattava potilaita diabetesseulontoihin Puolan diabetesyhdistyksen suositusten 
mukaisesti 

 noudatettava Puolan diabetesyhdistyksen suosituksia, jotka koskevat tyypin 2 
diabeteksen ehkäisyä 
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 ylläpidettävä yksilöllisiä potilastietoja siten, että varmistetaan potilaan diagnoosia 
ja hoitoprosessia koskevien tietojen aukottomuus ja paikkansapitävyys. 

142 Viranomaisten olisi lisäksi toteutettava koordinoituja yhteistoimia terveydenhoito- ja 
potilasjärjestöjen kanssa, jotta edistetään terveellisiä elämäntapoja muun muassa liikunnan 
ja ravitsemuksen osalta ja vähennetään näin tyypin 2 diabeteksen esiintymistä Puolassa. 

Julkaisu ja jatkotoimet 

143 Kertomus julkaistiin Puolan ylimmän tarkastuselimen verkkosivustolla 
26. maaliskuuta 2018, ja se toimitettiin maan ylimmille viranomaisille ja 
keskusviranomaisille. Kertomus sai tiedotusvälineissä runsaasti huomiota osakseen, ja 
terveydenhuollon asiantuntijat keskustelivat siitä laajasti. 

144 Vastauksena kertomukseen Puolan terveysministeriö ilmoitti ylimmälle 
tarkastuselimelle toimenpiteistä, joita se toteutti tarkastuksen suositusten 
täytäntöönpanemiseksi. Näitä toimenpiteitä olivat muun muassa tarpeiden analysointi, 
uutta terveysohjelmaa koskevan suunnitelman kehittäminen sekä toimenpiteet 
terveysvalistuksen ja sairauksien ehkäisyn tehostamiseksi. 

Odotetut vaikutukset 

145 Odotettuja vaikutuksia ovat terveydenhuoltojärjestelmän vahvistaminen 
varmistamalla diabeteksen ehkäisyn ja hoidon tehokkaampi seuranta, parantamalla 
diabetesvalistuksen vaikuttavuutta sekä koordinoimalla toimia, joilla vähennetään uusien 
diabetestapausten esiintymistä. 
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Ranskan kansallinen tarkastusvirasto 
Cour des comptes 
Terveydenhoitoon liittyvien infektioiden 
ehkäiseminen:  
seuraavat vaiheet 

Yleiskuvaus 

146 Ranskan ylimmän tarkastuselimen tarkastuksessa arvioitiin terveydenhoitoon 
liittyvien infektioiden ehkäisyä vuosina 2010–2018. 

147 Infektion katsotaan olevan terveydenhoitoon liittyvä silloin, kun se tarttuu 
potilaaseen terveydenhuollon ammattilaisen antaman hoidon aikana, avohoidossa, 
sosiaalisessa hoitolaitoksessa tai terveydenhuoltolaitoksessa (viimeksi mainitussa 
tapauksessa kyseessä on nosokomiaalinen eli sairaalaperäinen infektio). Terveydenhoitoon 
liittyvät infektiot eivät välttämättä aina ilmene hoidon aikana, vaan ne voivat tulla ilmi vasta 
48 tunnin tai jopa vuoden kuluttua hoidosta. 

148 Ranskassa on viimeisten 30 vuoden aikana toteutettu jäsenneltyä politiikkaa 
terveydenhoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemiseksi pääasiassa sairaaloissa. Lisäksi on 
maksettu korvauksia potilaille. Potilasjärjestöt ovat olleet ratkaisevan tärkeitä tämän 
politiikan ajamisessa eteenpäin sen jälkeen kun eräissä terveydenhuoltolaitoksissa 
ilmenneet lukuisat infektiot olivat saaneet huomiota tiedotusvälineissä. 

149 Toteutetut toimet ovat vähentäneet infektoituneiden potilaiden esiintyvyyttä 
sairaaloissa ja vakiinnuttaneet sen noin viiteen prosenttiin potilaista (eli noin 470 000 
infektoitunutta potilasta vuodessa). Useimmiten terveydenhoitoon liittyvät infektiot 
aiheuttavat ohimenevää epämukavuutta, mutta niillä voi olla myös huomattavasti 
vakavampia seurauksia. Infektion saaneiden avohoitopotilaiden määrä ei ole kuitenkaan 
tiedossa, ja infektion esiintyvyyden mittaaminen sosiaalisten hoitolaitosten osalta on vielä 
kehittymätöntä. 
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Tarkastustapa 

150 Arviointi perustui seuraaviin kysymyksiin: 

o Tarkastuksen pääkysymys oli seuraava: millaisia panostuksia on tehty politiikkaan, jolla 
pyritään ehkäisemään terveydenhoitoon liittyviä infektioita? 

o Tarkastuksen alakysymykset olivat seuraavat: 

 Millainen ilmiö terveydenhoitoon liittyvät infektiot ovat suuruusluokaltaan ja 
kustannuksiltaan? 

 Millaisia tuloksia on saavutettu solidaarisuudesta ja terveysasioista vastaavan 
ministeriön ja sen eri elinten täytäntöönpanemilla politiikoilla? 

 Miten voidaan ottaa huomioon kysymykset, jotka liittyvät potilaan hoitopolkuun 
sairaalan ulkopuolella sekä antibioottiresistenssiin? 

 Millaista riskienhallintaa julkisten toimien uudelleenmuotoilussa olisi 
toteutettava? 

 Miten varmistetaan eri toimijoiden tilivelvollisuus? 

151 Tarkastus kohdistui pääasiassa Ranskan solidaarisuudesta ja terveysasioista 
vastaavaan ministeriöön ja sen politiikkojen täytäntöönpanosta vastaaviin eri elimiin 
kansallisella ja alueellisella tasolla sekä julkisiin sairaaloihin. 

152 Arviointi perustui haastatteluihin sekä kaikille asianomaisille viranomaisille 
lähetettyihin kyselyihin. 

Keskeiset havainnot 

153 Kansallinen tarkastusvirasto teki seuraavat havainnot: 

o Viranomaiset, terveydenhuoltolaitokset ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat 
viimeisten 30 vuoden aikana panneet täytäntöön sairaalaperäisten infektioiden 
ehkäisyyn tähtäävää politiikkaa, jolla ei ole kuitenkaan edelleenkään saavutettu riittäviä 
tuloksia. Sairaalahoitoon liittyvien infektioiden määrä ei ole enää vähentynyt 
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vuoden 2006 jälkeen, eikä sairaalaperäisten infektioiden ulkoinen raportointi ole 
kattavaa. Seuraavaksi on toteutettava toimia, joilla tämä politiikka laajennetaan 
kaikkeen terveydenhuoltoon ja joilla antibioottiresistenssin uhkaan kiinnitetään 
asianmukaisesti huomiota. 

o Viime aikoina kaikille alueille on perustettu terveydenhoitoon liittyvien infektioiden 
valvontakeskuksia, ja tämän myötä pitäisi olla mahdollista kehittää toimintaa 
avohoidon ja sosiaalisten hoitolaitosten ammattilaisten kanssa sekä parantaa 
koordinointia alueellisten terveysvirastojen kanssa. Tässä uudessa järjestelmässä 
solidaarisuudesta ja terveysasioista vastaavan ministeriön on otettava 
kansanterveysviraston kautta haltuunsa sille kuuluva tehtävä julkisten toimien 
ohjaajana ja koordinoijana. 

o Näihin uusiin haasteisiin vastaamiseksi on myös ratkaisevan tärkeää antaa kaikille 
sidosryhmille paremmat edellytykset valvoa hygieniasääntöjen asianmukaista 
noudattamista ja antibioottien oikeanlaista määräämistä. Infektioriskin aktiivisempi 
hallinta edellyttää myös laatuindikaattoreiden parempaa huomioon ottamista 
terveydenhoitopalvelujen sääntelyssä sekä korvausjärjestelmien tarkistamista 
vastuullisuuden edistämiseksi. 

Suositukset 

154 Kansallinen tarkastusvirasto on antanut seuraavat suositukset: 

o Toteutetaan kansallinen kyselytutkimus terveydenhoitoon liittyvien infektioiden 
yleisyydestä avohoidossa; tarvittaessa menetelmiä on mukautettava riskisektorien 
tavoittamiseksi ja toimenpiteiden kehittämiseksi. 

o Annetaan terveydenhoitoon liittyvien infektioiden valvontakeskusten tehtävien ja 
toimintakeinojen koordinointi yksiselitteisesti kansanterveysviraston (Santé Publique 
France, solidaarisuudesta ja terveysasioista vastaavan ministeriön alaisuudessa toimiva 
julkinen laitos) tehtäväksi. 

o Toteutetaan useita toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään antibioottien käyttöä, ja 
mukautetaan julkisiin terveystavoitteisiin perustuvia yksityislääkäreiden palkkioita 
antibioottien tehokkuuden varmistamiseksi. 
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o Alueellisten terveysvirastojen olisi asetettava terveydenhuoltolaitosten tarkastukset ja 
valvonta etusijalle sekä toteutettava kaikki tarkastusten tarpeellisiksi osoittamat, 
toimintaan vaikuttavat toimenpiteet, joihin kuuluu myös toiminnan keskeyttäminen. 

o Tarkistetaan terveydenhuoltolaitosten toiminnan hygieniasta vastaavien tiimien koon ja 
kokoonpanon määrittämisperusteet kyseisten terveydenhuoltolaitosten toiminnan ja 
kansainvälisten suositusten pohjalta. Julkisissa sairaaloissa nämä tiimit olisi 
kokoonpantava alueellisten sairaalaryhmien (groupements hospitaliers de territoire) 
mukaisesti. 

o Peruutetaan terveydenhuollon ammattilaisten influenssarokotevaatimuksen 
lakkauttaminen (sama suositus on annettu jo aiemmin). 

Julkaisu ja jatkotoimet 

155 Kansallisen tarkastusviraston puheenjohtaja toimitti vuoden 2019 julkisen 
vuosikertomuksen Ranskan tasavallan presidentille 4. helmikuuta 2019, minkä jälkeen 
kertomus esiteltiin tiedotusvälineille ja julkaistiin sähköisesti tarkastusviraston 
verkkosivustolla 6. helmikuuta 2019. Kertomus esiteltiin myös kansalliskokoukselle 
6. huhtikuuta 2019 ja senaatille 7. huhtikuuta 2019. 

156 Kansallinen tarkastusvirasto kiinnittää erityistä huomiota suositustensa jatkotoimiin: 
se tutkii kolme vuotta laatimiensa kertomusten julkaisun jälkeen, missä määrin sen antamat 
suositukset on pantu täytäntöön ja millaiset ovat täytäntöönpantujen suositusten todelliset 
vaikutukset. Seurantakertomus voidaan liittää julkiseen vuosikertomukseen. 

Odotetut vaikutukset 

157 Terveydenhoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyyn tähtäävät politiikat ovat 
ehdottoman tarpeellisia. Infektiot vaikuttavat suureen määrään potilaita, ja siksi on pantava 
täytäntöön tehokkaita toimenpiteitä, jotta hoitoa voidaan tarjota mahdollisimman 
turvallisessa ympäristössä. 
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Slovenian kansallinen tarkastusvirasto 
Računsko Sodišče Republike Slovenije 
Lasten lihavuuden torjuminen 

Yleiskuvaus 

158 Slovenian ylimmän tarkastuselimen tarkastuksessa arvioitiin lasten lihavuuden 
torjuntamekanismien vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Tarkastusjakso kattoi vuodet 2015 ja 
2016. 

159 Slovenian kansallinen tarkastusvirasto päätti toteuttaa tarkastuksen lasten 
lihavuuden torjumisesta lasten ylipainoisuutta ja lihavuutta koskevien hälyttävien 
tilastotietojen vuoksi. 

160 Vuonna 1989 Slovenian tasavallassa 12,5 prosenttia alakouluikäisistä lapsista oli 
ylipainoisia ja 2,35 prosenttia lihavia. Vaikka ylipainoisten ja lihavien alakouluikäisten lasten 
osuus on vähentynyt vuodesta 2010 lähtien, vuonna 2016 ylipainoisten lasten osuus oli silti 
43,2 prosenttia ja lihavien 193,6 prosenttia suurempi verrattuna vuoden 1989 lukuihin. 

161 Painoon ja lihavuuteen liittyvät ongelmat riippuvat pitkälti perheen 
sosioekonomisesta asemasta ja yksilön omasta sitoutumisesta. Valtion tehtäväksi jää 
terveellisiä elämäntapoja edistävien politiikkojen täytäntöönpano. 

Tarkastustapa 

162 Arviointi perustui seuraavaan pääkysymykseen: torjuuko Slovenian tasavalta lasten 
lihavuutta asianmukaisesti? Alakysymyksiä olivat seuraavat: 

o Onko lasten lihavuuden torjuntaan liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet suunniteltu 
asianmukaisesti? 
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o Toimivatko terveysministeriö, koulutus-, tiede- ja urheiluministeriö sekä kansallinen 
kansanterveyslaitos tehokkaasti lasten lihavuuden torjuntaan liittyvien toimien 
täytäntöönpanemiseksi? 

o Onko lasten lihavuuden torjuntaan liittyvät tavoitteet saavutettu ja pieneneekö 
yliravittujen ja lihavien lasten osuus? 

163 Tarkastus kohdistui pääasiassa terveysministeriöön, koulutus-, tiede- ja 
urheiluministeriöön sekä kansalliseen kansanterveyslaitokseen. Tarkastusmenetelmä sisälsi 
asiakirjojen, verkkosivustojen, tiedotusvälineiden julkaisujen sekä muiden julkisten 
tietolähteiden tutkimista, tarkastuksen kohteiden ja muiden sidosryhmien haastatteluja sekä 
tietojen analysointia. 

Keskeiset havainnot 

164 Ylimmän tarkastuselimen päätelmien mukaan valtio (terveysministeriö, koulutus-, 
tiede- ja urheiluministeriö sekä kansallinen kansanterveyslaitos) edistää lasten terveellistä 
elämäntapaa järjestelmän tasolla (vaikuttamalla terveelliseen ruokavalioon ja liikuntaan) 
sekä valikoitujen hankkeiden kautta. 

165 Vaikka valtion toimet lasten lihavuuden torjumiseksi tuottavat näkyviä tuloksia vasta 
pitkän ajan kuluttua eikä vaikutuksia ole mahdollista mitata suoraan, tarkastusvirasto arvioi, 
että valtio on edistänyt lasten lihavuuden torjuntaa jossakin määrin, mikä oli nähtävissä 
epäsuorasti yliravittujen ja lihavien lasten osuuksien muutoksissa. Valtio voisi kuitenkin 
parantaa lasten lihavuuden torjuntaan tähtääviä toimiaan siten, että niillä tavoitettaisiin 
kaikki lapset, jolloin niiden täytäntöönpano olisi tehokkaampaa. 

166 Ylin tarkastuselin totesi erityisesti seuraavaa: 

o Koulut osallistuvat useisiin erillisiin hankkeisiin ja -ohjelmiin, joilla edistetään 
terveellistä elämäntapaa, mutta yksittäisten hankkeiden toteuttaminen ei ole yhtä 
tehokasta kuin järjestelmällinen lähestymistapa. Hankkeisiin liittyy aikarajoitteita, 
niiden yhteydessä ei aina voida taata lasten yhdenvertaista kohtelua, ja ne aiheuttavat 
ylimääräisen hallinnollisen taakan ja kustannuksia. 

o Terveellisten kouluaterioiden järjestämiskäytäntöä on alettu noudattaa 
asianmukaisesti, ja se takaa lasten yhdenvertaisen kohtelun. 
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o Alakoulujen liikuntakasvatusta tarjotaan vähemmän kuin maailman terveysjärjestön 
suosituksen mukaiset 180 minuuttia viikossa. 

Suositukset 

167 Terveysministeriötä suositeltiin 

o pohtimaan, miten se voisi parantaa ravintosuositusten noudattamista järjestettyjen 
kouluaterioiden osalta 

o muuttamaan sääntöjä, jotka koskevat lääkärintodistusten myöntämistä 
liikuntatunneilta pois jäämisen tai erityisruokavalion mahdollistamiseksi 

o arvioimaan, millaisia varhaisia toimia tarvitaan lasten lihavuuden torjumiseksi ja 
mahdollisesti lihavuuden liitännäissairauksien hoitamiseksi, sekä määrittämään 
tällaisten toimenpiteiden toteutusmenetelmät. 

168 Koulutus-, tiede- ja urheiluministeriötä suositeltiin 

o tarkistamaan kouluaterioita järjestäville tahoille asetetut vaatimukset ja muun muassa 
yksinkertaistamaan ja yhtenäistämään kouluaterioita varten tarvittavien 
elintarvikkeiden julkisen hankinnan menettelyjä sekä pohtimaan aihetta koskevan 
säännöllisen koulutuksen tarvetta ja sitä, mikä taho koulutuksen tarjoaisi 

o analysoimaan yksittäisten liikuntaohjelmien tehokkuutta ja vaikuttavuutta 

o kehittämään tietoisuuden lisäämiseen ja terveelliseen ravitsemukseen liittyvien 
hankkeiden kustannus-hyötyanalyyseja sekä tutkimaan, millä tavoin hankkeiden ja 
ohjelmien sisältö voitaisiin sisällyttää osaksi vakituisia opetus- ja koulutusohjelmia 

o harkitsemaan terveellisen elämäntavan tärkeyttä käsittelevien kurssien järjestämistä 
koulujen henkilökunnalle sekä lapsille ja heidän vanhemmilleen 

o harkitsemaan opettajille suunnattua terveydenedistämiskoulutusta 

o analysoimaan yksityiskohtaisesti, kuinka paljon työvoimaa ja resursseja tarvittaisiin, 
jotta kaikille lapsille voitaisiin tarjota viisi tuntia liikuntakasvatusta viikossa. 



OSA III – Katsaus ylimpien tarkastuselinten kertomuksiin 
Sairauksien ehkäisy ja sairauksilta suojaaminen 

66 

Julkaisu ja jatkotoimet 

169 Kertomus esiteltiin tarkastuksen kohteille ja julkaistiin Slovenian kansallisen
tarkastusviraston verkkosivustolla 11. syyskuuta 2018. 

Odotetut vaikutukset 

170 Tarkastuksen tärkein tulos oli yleisön tietoisuuden lisääminen nykytilanteesta sekä
ongelmista, joita lasten ylipaino ja lihavuus aiheuttaa. 

171 Eräs tarkastuksen mahdollisista vaikutuksista voisi olla asetuksiin tehtävät muutokset
erityisesti koulujen liikuntakasvatuksen suositellun laajuuden osalta. 
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Terveyspalvelujen saatavuus 
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Liettuan kansallinen tarkastusvirasto 
Valstybės Kontrolė 
Terveydenhuoltopalvelujen saatavuus ja 
potilaslähtöisyys 

Yleiskuvaus 

172 Liettuan ylimmän tarkastuselimen tarkastuksessa arvioitiin 
terveydenhuoltopalveluiden saatavuutta ja potilaslähtöisyyttä. Tarkastusjakso kattoi 
vuodet 2014–2016. Myös vuosien 2017 ja 2018 tietoja tutkittiin siltä osin kuin ne olivat 
tapahtuneiden muutosten kannalta merkityksellisiä. 

Tarkastustapa 

173 Tarkastuksessa keskityttiin seuraaviin kysymyksiin: 

o terveydenhuoltopalveluiden jonotusaikojen hallinta 

o terveydenhuollon ammattilaisten vaadittua määrää koskevan suunnittelun 
asianmukaisuus 

o terveydenhuoltolaitosten omistamien kalliiden laitteiden tehokas käyttö 

o olosuhteiden kehittäminen uusimman terveydenhuoltoteknologian saatavuuden 
varmistamiseksi ja jo käytössä olevan teknologian arviointi 

o potilaiden odotusten yksilöiminen, arviointi ja hallinta. 

174 Tarkastus kohdistui pääasiassa terveysministeriöön, valtion terveydenhuollon 
akkreditointivirastoon ja kansalliseen sairausvakuutusrahastoon. 

175 Lisäksi tietoja kerättiin julkisilta ja yksityisiltä terveydenhuoltolaitoksilta, kunnilta, 
terveydenhuollon ammattilaisten ammattialajärjestöiltä, potilasjärjestöiltä sekä tieteellisiltä 
laitoksilta. 
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176 Tarkastusmenetelmä sisälsi asiakirjatarkastuksia, vertailuanalyyseja, 
terveydenhuoltolaitoksille ja kunnille esitettyjä kyselytutkimuksia, väestökyselyjä, 
haastatteluja, data-analyyseja sekä testausta. 

Keskeiset havainnot 

Palvelujen jonotusaikojen lyhentämiseen tähtäävät toimenpiteet tehottomia 

177 Terveysministeriöllä ei ollut objektiivista tietoa jonotusajoista eikä niistä 
suuntauksista ja taustalla vaikuttavista tekijöistä, jotka haittaavat jonotusaikojen 
lyhentämiseksi toteutettavien tehokkaiden toimenpiteiden suunnittelua. Ministeriö ei ollut 
myöskään analysoinut toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta jonotusaikojen vaihteluun. 
Jonotusaikojen lyhentämiseksi toteutetuilla toimenpiteillä ei päästy toivottuihin tuloksiin, 
koska tiettyihin keskeisiin ongelmiin, jotka liittyvät muun muassa potilasvirtoihin, sähköisen 
terveydenhuoltojärjestelmän toimintaan ja terveydenhuoltohenkilöstön rakenteen 
epätasapainoon, ei puututtu. Ratkaistakseen palvelujen saatavuuteen liittyvän ongelman 
17 prosenttia potilaista käytti maksullisia palveluja (puolet heistä kohtuuttoman pitkien 
jonojen takia) ja 19 prosenttia potilaista hyödynsi itsehoitoa. 

Terveydenhuollon ammattilaisten tarpeeseen liittyviä suunnitelmia on parannettava 

178 Ministeriö ei arvioinut palvelurakenteen muutoksia, terveydenhoitopalvelujen 
kysyntää alueilla, terveydenhuollon ammattilaisten työmäärää, lääkäreiden siirtymistä pois 
alalta eikä maastamuuttoennusteita, kun se laati terveydenhuollon ammattilaisten 
koulutusta koskevan esityksensä tieteellisille laitoksille ja oppilaitoksille. Ministeriö pyrki 
ainoastaan korvaamaan eläköityvät lääkärit ottamatta huomioon hoitajien tarvetta. 
Lääkäreitä oli enemmän kuin EU:ssa keskimäärin, mutta puutetta oli tiettyjen erikoisalojen, 
kuten kardiologian, silmätautien ja neurologian, erityisasiantuntijoista sekä hoitajista, mikä 
vaikutti palvelujen saatavuuteen. 
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Kalliita laitteita käytetään tehottomasti terveydenhuoltolaitoksissa, ja kannustimet uuden 
teknologian arvioimiseen puuttuvat 

179 Yli puolet (59 prosenttia) kalliista eli yli 29 000 euroa maksavista terveydenhuollon 
laitteista oli vähäisessä käytössä, ja seitsemää prosenttia niistä ei käytetty lainkaan. 
Ministeriö käynnisti tarkastusjakson aikana uusien laitteiden hankintamenettelyjä, mutta se 
ei ryhtynyt toimenpiteisiin kalliiden laitteiden uudelleenjakamiseksi, eli käytettävissä olevien 
laitteiden tehottomaan käyttöön liittyvä ongelma jäi ratkaisematta. 

180 Uuden teknologian saattaminen arvioitavaksi oli hidasta (neljän vuoden ajanjakson 
aikana terveydenhuoltolaitokset ja yksityiset palveluntarjoajat pyysivät arviointia vain 
yhdelletoista teknologiasovellukselle), koska uuden ja hyväksynnän saaneen 
terveydenhoitoteknologian rahoitus oli puutteellista. Kun uutta teknologiaa tuli tarjolle, 
saatavissa oleva teknologia ei useinkaan päätynyt arvioitavaksi, minkä vuoksi kaikille 
potilaille ei voitu taata hoitoa, jossa hyödynnetään uusinta teknologiaa. 

Potilaat jäävät ulkopuolelle kehitettäessä terveydenhuoltoa vastaamaan heidän 
odotuksiaan 

181 Ministeriö ja terveydenhuoltolaitokset eivät hyödyntäneet potilaiden odotusten 
määrittämiseen tarkoitettuja potilaskyselyjä. Vaikka puolet tarkastetuista kunnista keräsi 
terveydenhuoltolaitoksia koskevia tietoja, ne eivät hyödyntäneet näitä tietoja päättäessään 
palvelujen järjestämisestä. Potilaiden edustus oli hajanaista: potilaiden edustajia oli vain 
40 prosentissa niistä työryhmistä, joita potilaiden edustajat pitivät tärkeinä. Oikeuksista ja 
velvollisuuksista ilmoittaminen potilaille oli vajanaista, mikä osaltaan aiheutti sen, että 
20 prosenttia potilaista jätti varatun ajan käyttämättä, jolloin jonotusajat kasvoivat 
entisestään. 
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Suositukset 

182 Jotta terveydenhuoltopalveluiden saatavuus paranisi, jonotusajat lyhenisivät ja 
käytettävissä olevia resursseja hyödynnettäisiin tehokkaammin, ylin tarkastuselin suosittaa 

o seuraamaan ja analysoimaan säännöllisesti palvelujen saatavuutta, potilasvirtoja ja 
jonotusaikojen lyhentämistoimenpiteiden vaikutusta sekä käyttämään tämän 
seurannan ja analysoinnin tuloksia toimenpiteiden täytäntöönpanon pohjana 

o kehittämään tietojen analysoinnin pohjalta järjestelmän kaikkien terveydenhuollon 
ammattilaisten tarpeen suunnittelua varten 

o laajentamaan laitosten vuosiarviointia siten, että siihen sisällytetään kalliiden 
terveydenhuollon laitteiden käyttöä koskevia indikaattoreita 

o määrittelemään yksityiskohtaisesti uuden, arvioinnin läpikäyneen teknologian 
rahoitusmenettelyn sekä tarkastelemaan ja uudelleenarvioimaan jo käytössä olevaa 
terveydenhuoltoteknologiaa. 

183 Potilaslähtöisyyden parantamiseksi terveydenhuoltojärjestelmässä ylin tarkastuselin 
suosittaa 

o laajentamaan ja/tai tarkistamaan ministeriön ja terveydenhuoltolaitosten toteuttamien, 
potilaiden odotuksia koskevien tutkimusten ja kyselyjen sisältöä potilaiden odotusten 
yksilöimiseksi; näitä tietoja voitaisiin puolestaan hyödyntää terveydenhuollon 
järjestämisen parantamiseksi 

o tarjoamaan enemmän tietoa, jolla pyritään kannustamaan potilaita toimimaan 
vaaditulla tavalla ja käyttämään oikeuksiaan, sekä lisäämään tiedotuskeinoja 

o määrittämään kriteereitä potilasjärjestöjen osallistamiseksi komiteoiden ja työryhmien 
terveydenhuollon parantamista koskevaan päätöksentekoon. 
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Julkaisu ja jatkotoimet 

184 Tarkastuskertomus esiteltiin tarkastuksen kohteille, parlamentaariselle 
tarkastusvaliokunnalle, terveydenhuoltolaitoksille ja suurelle yleisölle (ylimmän 
tarkastuselimen vuonna 2018 järjestämässä kansainvälisessä Signals 2018 -konferenssissa). 

185 Parlamentaarisille valiokunnille toimitetaan raportteja puolivuosittain niiden 
määräaikojen mukaisesti, jotka kertomuksessa on sovittu suositusten täytäntöönpanolle. 

Odotetut vaikutukset 

186 Tarkastuksen odotetaan saavan aikaan organisaatioon ja menettelyihin liittyviä 
muutoksia palvelujen saatavuuden seurannassa, terveydenhuollon ammattilaisten tarpeen 
suunnittelussa, terveydenhuollon laitteiden käytön arvioinnissa, potilaiden odotusten 
yksilöinnissä sekä potilasjärjestöjen osallistamisessa. Lisäksi tarkastuksen odotetaan 
johtavan rahoituspäätösten uudelleenharkintaan uuden teknologian huomioon ottamiseksi. 
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Maltan kansallinen tarkastusvirasto 
National Audit Office 
Yleislääkärit perusterveydenhuollon 
ytimessä 

Yleiskuvaus 

187 Maltan ylimmän tarkastuselimen tarkastuksessa arvioitiin yleislääkärin tehtävää ja 
asemaa perusterveydenhuollossa. Tarkastusjakso kattoi vuodet 2014–2016. 

188 Kansallisissa ja Euroopan unionin asiakirjoissa todetaan, että vaikka 
perusterveydenhuoltopalveluita on laajennettu huomattavasti ajan kuluessa, tätä sektoria ei 
ole asetettu asianmukaisesti terveydenhuoltopalveluiden etualalle. 

189 Maltan kansallinen tarkastusvirasto oli arvioinut yleislääkärin tehtävää 
terveyskeskuksissa jo vuonna 2001 toteuttamassaan tuloksellisuustarkastuksessa (Primary 
Healthcare – the General Practitioners Function within Health Centres). Kyseisessä 
tarkastuksessa korostettiin yleislääkäripalvelujen käyttäjien tyytyväisyyttä palveluihin, mutta 
samalla siinä tuotiin esille erilaisia palvelujen tarjoamiseen liittyviä huolenaiheita. Esille 
nostetut kysymykset koskivat ennen kaikkea hoidon jatkuvuutta henkilökohtaisemman 
palvelun avulla, yleislääkäreiden epätasaista jakautumista terveyskeskuksiin, 
ajanvarausjärjestelmän käyttämättä jättämistä sekä palvelujen kustannustehokkuutta. 

Tarkastustapa 

190 Tarkastuksessa pyrittiin määrittämään, 

o missä määrin yleislääkäritehtävään liittyvät toimet mahdollistavat yleislääkäripalvelujen 
saatavuuden ja riittävän laadun perusterveydenhuollon tavoitteiden saavuttamista 
silmällä pitäen 

o missä määrin organisaatio ja hallinnolliset rakenteet helpottavat palvelujen tarjoamista 

o ovatko tarjotut palvelut kustannustehokkaita. 
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191 Tarkastuksen kohteina olivat pääasiassa hallituksen perusterveydenhuollon osasto 
(Malta), Gozon yleissairaala (Gozo) sekä Mater Dei -sairaalan tapaturma- ja ensiapuosasto. 

192 Tarkastusmenetelmä sisälsi asiakirjatarkastuksia, osittain strukturoituja haastatteluja 
ja kyselyn sekä yleislääkäreiden tarjoamien erilaisten palvelujen kustannuslaskelmia. 
Tarkastus ei kattanut sellaisia yleislääkäripalveluihin kuulumattomia palveluja, joita 
lääketieteen eri alojen asiantuntijat tarjoavat terveyskeskuksissa. 

Keskeiset havainnot 

193 Tarkastuksen tulokset viittaavat selkeästi siihen, että yleislääkäritoiminta on yleisesti 
ottaen niiden toimenpiteiden mukaista, jotka määritellään Maltan kansallisessa 
terveydenhuoltojärjestelmän strategiassa. Lisäksi palvelujen saatavuutta ja sisältöä ollaan 
laajentamassa. 

194 Arvioinnissa nousi kuitenkin esille myös joitakin ongelmakohtia. Yleislääkäritoimintaa 
ei todennäköisesti voida nykyisessä muodossaan edelleen laajentaa sitä kautta, että sen 
potilaskeskeisyyttä lisätään, ellei rahoituksen painopistettä muuteta siten, että 
perusterveydenhuoltoon tehtyjen investointien pitkän aikavälin sosioekonomiset hyödyt 
näkyvät rahoituksessa realistisemmin. Lisäksi yksityisen ja julkisen sektorin suhdetta ja 
yhteistyön mahdollisia yhteisvaikutuksia on mahdollista hyödyntää vieläkin paremmin. 
Tiivistämällä sidosryhmien yhteistyötä julkisella yleislääkäritoiminnalla voisi olla 
merkittävämpi vaikutus pyrittäessä nostamaan perusterveydenhuolto kansallisten 
terveyspalvelujen etualalle. 

Suositukset 

195 Maltan kansallinen tarkastusvirasto antoi seuraavat suositukset: 

o Hallituksen perusterveydenhuollon osastoa kannustettiin keskittymään selkeämmin sen 
arvioimiseen, missä määrin yleislääkäritoiminnan sisältöä ja saatavuutta on mahdollista 
laajentaa hyödyntämällä julkisen ja yksityisen sektorin lääkäreiden tarjoamien 
palvelujen täydentävyyttä muun muassa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien 
ja ulkoistamisen kautta. 



OSA III – Katsaus ylimpien tarkastuselinten kertomuksiin 
Terveyspalveluiden saatavuus 

 75 
 

 

o Tässä yhteydessä olisi harkittava terveydenhuollon määrärahojen selkeämpää 
kohdentamista perusterveydenhuoltoon. 

o Perusterveydenhuollon osastoa kannustettiin siihen, että se kehittää 
täytäntöönpanokelpoisia hankesuunnitelmia niistä strategisista toimenpiteistä, jotka 
luetellaan vuosien 2014–2020 kansallisessa terveydenhuoltojärjestelmän strategiassa ja 
muissa asiakirjoissa. Tämä tarkoittaisi tarvittavien resurssien sekä 
täytäntöönpanoaikataulun määrittämistä. 

o Olisi tehostettava toimia kroonisten sairauksien hoitoon erikoistuneiden klinikoiden 
käyttöönottamiseksi kaikissa terveyskeskuksissa. Tämä edistäisi osaltaan hoidon 
jatkuvuutta ja potilaskeskeisten periaatteiden toteutumista ja parantaisi pitkällä 
aikavälillä yleislääkäritoiminnan kustannustehokkuutta. 

o Perusterveydenhuollon osastoa kannustettiin jatkamaan toimiaan, joilla se pyrkii 
siirtämään palvelujen painopistettä välittömästä hoidosta terveyden edistämiseen ja 
sairauksien ehkäisyyn. Perusterveydenhuollon osaston on mahdollista hyödyntää 
nykyisillä valistuskampanjoilla luotua perustaa kannustamalla yleislääkäreitä edelleen 
painottamaan valistuskampanjoiden keskeistä viestiä potilastapaamisten yhteydessä. 

o Olisi pohdittava strategia-, hallinto- ja toimintayhteistyön lisäämistä Maltan ja Gozon eri 
terveyskeskusten välillä. Näin taattaisiin se, että palveluja yhdenmukaistetaan ja 
räätälöidään paremmin, sekä se, että samalla kun palveluja kehitetään, myös 
kokemuksia vaihdetaan. 

o Taloushallinnon tietojen saatavuutta oli tarpeen parantaa. Talousosaston tukemiseksi 
olisi kuitenkin tehtävä investointeja asianmukaiseen tieto- ja viestintätekniikan 
infrastruktuuriin. 

o Perusterveydenhuollon osastoa kannustettiin hyödyntämään paremmin saatavilla 
olevaa tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuuria, kuten kliinisen hoitotyön 
potilashallintajärjestelmää, jotta varmistetaan kliinisen hoitotyön potilastilastojen 
paikkansapitävyys. Tällaisilla tiedoilla vahvistettaisiin perusterveydenhuollon osaston 
toimintojen strategista suunnittelua ja hallinnon valvontaa. 

o Ponnisteluja, jotka liittyivät sähköisiä reseptejä koskevien järjestelmien käyttöönottoon 
Bereġissä, oli määrä lisätä. Tämä kuitenkin edellytti asianmukaisia tieto- ja 
viestintätekniikan investointeja. 
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o Perusterveydenhuollon osastoa kannustettiin parantamaan koordinointia Mater 
Dei -sairaalan tapaturma- ja ensiapuosaston kanssa, jotta viimeksi mainitulle osastolle 
hakeutuisi mahdollisimman vähän sellaisia potilaita, jotka voisivat saada tarvitsemansa 
hoidon terveyskeskusten yleislääkäreiltä. 

Julkaisu ja jatkotoimet 

196 Kertomus esiteltiin edustajainhuoneen puhemiehelle 27. kesäkuuta 2016, ja 
puhemies toimitti sen edustajainhuoneelle. Kertomuksesta keskusteltiin myös julkisen 
talouden valiokunnassa. Maltan kansallinen tarkastusvirasto julkaisi kertomuksen 
verkkosivustollaan toimittaessaan sen parlamentille. Aiheesta laadittiin myös 
lehdistötiedote, jossa esitettiin tiivistetysti keskeisimmät ja tärkeimmät havainnot ja 
päätelmät sekä maltan että englannin kielellä. Ylin tarkastuselin toimitti jäljennöksen 
kertomuksesta tiedotusvälineille ja muille asianomaisille sidosryhmille. 

197 Maltan kansallinen tarkastusvirasto toteutti tuloksellisuustarkastusta koskevan 
seurantatarkastuksen vuonna 2018. Seurantatarkastus sisälsi lähinnä perusterveydenhuollon 
osaston keskeisten virkamiesten osittain strukturoituja haastatteluja sekä asiaan liittyvien 
asiakirjojen tarkastuksia. Seurantatarkastuksesta kävi ilmi, että perusterveydenhuollon 
osasto oli yleisesti ottaen ryhtynyt aktiivisiin toimiin kertomuksen suositusten 
täytäntöönpanemiseksi: kaksi alkuperäisen kertomuksen suosituksista oli pantu kokonaan 
täytäntöön ja muiden kahdeksan osalta oli jo toteutettu huomattava määrä toimia. 

Odotetut vaikutukset 

198 Kertomuksen odotetaan pitkällä aikavälillä johtavan organisaatio- ja 
menettelymuutoksiin, yleislääkäritoiminnan rahoituksen ja henkilöstöresurssien lisäämiseen 
sekä IT-infrastruktuurin vahvistamiseen. Lisäksi on odotettavissa, että kertomuksen myötä 
palveluja muutetaan potilaskeskeisemmiksi ja hoidon jatkuvuuteen ja yleislääkäripalvelujen 
laajentamiseen kiinnitetään enemmän huomiota. Muita pitkän aikavälin vaikutuksia ovat 
erikoisterveydenhuollon tarpeen sekä Mater Dei -sairaalan tapaturma- ja ensiapuosaston 
potilasmäärän väheneminen. Pitkällä aikavälillä voisi olla myös mahdollista, että 
perusterveydenhuollolla lisätään elämäntapavalintoihin liittyvää tietoisuutta, mikä 
vaikuttaisi kroonisten sairauksien esiintyvyyteen Maltan väestössä. 
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Portugalin kansallinen tarkastusvirasto 
Tribunal de Contas 
Kansalaisten mahdollisuudet saada 
terveydenhuoltopalveluita Portugalin kansallisessa 
terveydenhuoltojärjestelmässä 

Yleiskuvaus 

199 Portugalin ylimmän tarkastuselimen tarkastuksessa arvioitiin kansalaisten 
mahdollisuuksia saada terveydenhuoltopalveluita Portugalin kansallisessa 
terveydenhuoltojärjestelmässä vuosina 2014–2016. Kansalaiset kohtaavat toistuvia 
terveydenhuoltopalveluiden saatavuusongelmia kansallisessa 
terveydenhuoltojärjestelmässä. Ongelmia on erityisesti pääsyssä erikoislääkärin 
vastaanotolle ja kirurgisiin toimenpiteisiin, ja ongelmat koskevat ennen kaikkea 
jonotusaikoja. 

Tarkastustapa 

200 Tarkastuksessa pyrittiin selvittämään, 

o vastaako kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä kansalaisten tarpeisiin hoidon 
kannalta kohtuullisessa ajassa, kun kyseessä on erikoislääkärin alustavaan arviointiin 
pääsy ja suunnitelmanmukainen leikkaushoito 

o ovatko menettelyt, jotka koskevat jonotuslistoihin liittyviä rekisteröintejä ja siirtoja, 
voimassa olevien sääntöjen mukaisia 

o ovatko ministeriön täytäntöönpanemat, saatavuusongelmien ratkaisemiseen tähtäävät 
toimenpiteet olleet tehokkaita. 

201 Tarkastuksen kohteina olivat pääasiassa tietyt terveysministeriön yksiköt sekä 
valikoidut sairaalayksiköt. 
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202 Arvioitaessa kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän tuloksellisuutta alustavaan 
lääkärin tutkimukseen pääsyn sekä leikkaushoidon saatavuuden indikaattoreiden osalta 
arvioinnin pohjana käytettiin seuraavia tietoja: 

o terveysministeriön, useiden terveysministeriön elinten ja terveysalan 
sääntelyviranomaisen tuottamat tekniset kertomukset 

o terveydenhuoltojärjestelmän keskushallinnon toimittamat tiedot, jotka koskivat 
potilaiden rekisteröintiä vastaanottoaikojen ja leikkaushoidon jonotuslistoille ja 
siirtämistä kyseisisillä listoilla. 

203 Laskettujen indikaattoreiden ja taustalla olevien rekisteritietojen laatua arvioitiin 
seuraavien tietojen avulla: 

o haastattelut terveydenhuoltojärjestelmän keskushallinnossa, Lissabonin ja Vale do 
Tejon alueellisessa terveysvirastossa sekä tarkastukseen valituissa sairaalayksiköissä 

o tarkastetuista sairaalayksiköistä kerätyt tiedot; tässä yhteydessä tehtiin myös walk 
through -testejä liittyen valvontaympäristöön sekä menettelyihin, joita noudatetaan 
potilaiden rekisteröinnissä ja siirroissa vastaanottoaikojen ja leikkaushoidon 
jonotuslistoilla. 

Keskeiset havainnot 

204 Tarkastusvirasto totesi päätelmissään, että potilaiden pääsy erikoislääkärin 
vastaanotolle ja suunnitelmanmukaiseen leikkaushoitoon on huonontunut vuosina 2014–
2016, mikä on puolestaan aiheuttanut sen, että 

o jonotusaika erikoislääkärin alustavaan arvioon on pidentynyt 115 päivästä 121 päivään 
ja taattu enimmäisvastausaika on ylittynyt yhä useammissa tapauksissa: 25 prosentissa 
tapauksista vuonna 2014 ja 29 prosentissa tapauksista vuonna 2016 

o i) leikkaushoitoon jonottavien potilaiden määrä on kasvanut 27 000:lla (+15 prosenttia) 
ii) leikkaushoitoon pääsyyn kuluva keskimääräinen aika on pidentynyt 11 päivällä 
(+13 prosenttia) 
iii) taattu enimmäisvastausaika on ylittynyt yhä useammissa tapauksissa: 
7,4 prosentissa tapauksista vuonna 2014 ja 10,9 prosentissa tapauksista vuonna 2016. 
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205 Lisäksi tarkastusvirasto totesi päätelmissään, että terveydenhuoltojärjestelmän 
keskushallinnon vuonna 2016 täytäntöönpanemilla keskitetyillä aloitteilla, joilla pyrittiin 
käymään läpi erikoislääkärin alustavan arvion hoitojonoja kansallisen 
terveydenhuoltojärjestelmän sairaaloissa, muun muassa poistettiin hallinnollisin toimin 
erittäin vanhat hoitopyynnöt, mikä vääristi ilmoitettuja tulosindikaattoreita. 

206 Havaintojen perusteella erityisesti leikkaushoidon jonotusaikoja pidensi se, että 
hoitojonossa oleville potilaille ei toimitettu leikkaushoidon palveluseteleitä ja hoitopaikan 
vaihtumista koskevia ilmoituksia ajoissa ja säännöllisesti. Jos olisi toimitettu, tämä olisi 
voinut mahdollistaa leikkaushoidon sellaisissa muissa sairaalayksiköissä, joilla olisi ollut 
valmiudet toteuttaa leikkaushoito. 

207 Tarkastusvirasto totesi, että terveydenhuoltojärjestelmän keskushallinnon 
julkistamat hoitojonotiedot eivät olleet luotettavia, koska sairaalatietojen lisäämisessä 
sairaaloiden vastaanottoaikojen ja leikkaushoitoaikojen keskitettyihin hallintajärjestelmiin 
tapahtui toistuvasti virheitä ja koska tietoihin vaikuttivat myös edellä kuvatut keskitetyt 
aloitteet. 

Suositukset 

208 Tarkastusvirasto teki tarkastushavaintojensa perusteella useita suosituksia, joita 
olivat muun muassa seuraavat: 

Terveysministeriötä suositeltiin 

o luomaan järjestelmiä, joissa leikkaushoidon palveluseteli myönnetään automaattisesti 
lakisääteisten aikarajojen sisällä aina, kun ei ole mahdollista noudattaa taattuja 
enimmäisvastausaikoja kansalliseen terveydenhuoltojärjestelmään kuuluvissa 
sairaaloissa, jotta leikkaushoitopalvelujen rajaaminen kansallisen 
terveydenhuoltojärjestelmän palvelutuotantoon ei loukkaa potilaiden oikeutta saada 
hoitoa kliinisesti kohtuulliseksi katsotussa ajassa 

o teettämään terveydenhuoltojärjestelmän keskushallinnon ulkopuolisella elimellä 
säännöllisiä tarkastuksia, joissa tarkastetaan alustavaan lääkärin tutkimukseen pääsyn 
ja suunnitelmanmukaisen leikkaushoidon saatavuuden indikaattoreiden laatu. 
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Terveydenhuoltojärjestelmän keskushallinnon johtokuntaa suositeltiin 

o olemaan hyväksymättä hallinnollisia menettelyjä, joilla hoitojonoja ja odotusaikoja 
lyhennetään keinotekoisesti 

o tuottamaan kertomuksia virheiden korjaamiseen liittyvistä hyväksytyistä kriteereistä, 
menetelmistä ja saavutetuista tuloksista kaikissa sellaisissa tilanteissa, joissa sairaalaan 
ja leikkaushoitoon pääsyn hallintaa koskeviin keskitetyn tietojärjestelmän 
tietokantoihin tehdään muutoksia. 

Julkaisu ja jatkotoimet 

209 Kertomus toimitettiin tarkastuksen kohteina olleille tahoille sekä niistä vastaaville 
hallituksen jäsenille. Lisäksi kertomus sekä yksisivuinen tiivistelmä julkaistiin 
tarkastusviraston verkkosivustolla, ja asiasta tiedotettiin tiedotusvälineille. 

210 Tarkastusviraston puheenjohtajaa ja terveysministeriä kuultiin julkaisun jälkeen 
parlamentin kuulemistilaisuudessa kansalliskokouksen terveysvaliokunnassa. 

211 Kertomuksen loppumääräysten noudattamiseksi viranomaiset, joille suositukset oli 
osoitettu, raportoivat toteuttamistaan toimista kolmen kuukauden kuluessa. Tämän jälkeen 
toteutettiin myös tietojenvaihtoja. Suositusten perusteella toteutetut toimet analysoitiin 
syyskuussa 2018, jolloin todettiin, että 47 annetusta suosituksesta 20 (43 prosenttia) oli 
pantu täytäntöön kokonaan ja 21 (45 prosenttia) osittain. Tämä piti sisällään seuraavia 
toimia: 

o sellaisten menettelyjen täytäntöönpaneminen, joilla todennetaan alustavaan lääkärin 
tutkimukseen ja suunnitelmanmukaiseen leikkaushoitoon pääsyä koskevia tietoja. Näin 
varmistetaan, että nykyisten tietojärjestelmien sisältämien virheiden korjaaminen on 
yhdenmukaisempaa ja avoimempaa ja helpompaa tarkastaa 

o palvelujen ulkoistaminen sen varmistamiseksi, että leikkaushoidon palvelusetelit 
myönnetään hoitoon jonottaville potilaille ilman keskeytyksiä ja ajallaan. 
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Odotetut vaikutukset 

212 Kertomuksen odotetaan johtavan muutoksiin lääkärin tutkimuksen ja leikkaushoidon 
jonotuslistojen hallintaa koskevissa toiminta- ja valvontamenettelyissä. Lisäksi sen odotetaan 
edistävän hoitojonojen tehokkaaseen hallintaan liittyvää tilivelvollisuutta, 
enimmäisvastausaikojen noudattamista sekä menettelyjen avoimuutta. 
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Romanian kansallinen 
tarkastusvirasto 
Curtea de Conturi a României 
Kansallisen, alueellisen ja paikallisen 
terveydenhuoltoinfrastruktuurin kehittäminen 
terveyspalvelujen saatavuuden parantamiseksi 

Yleiskuvaus 

213 Romanian ylin tarkastuselin arvioi terveydenhuoltoinfrastruktuuriin osoitettujen 
varojen käyttöä. Tarkastusjakso kattoi vuodet 2011–2015. 

Tarkastustapa 

214 Tarkastuksen pääasiallisena kohteena oli terveysministeriö. 

215 Tarkastusmenetelmään sisältyi tarkastuskohteeseen liittyvien ministeriötason 
asiakirjojen tutkintaa, suoraa havainnointia, kyselytutkimuksia sekä tarkastuskohteen 
henkilöstön haastatteluja. 

Keskeiset havainnot 

216 Romanian ylin tarkastuselin teki seuraavat havainnot: 

o Terveysministeriö ei perustellut riittävästi terveydenhuoltojärjestelmän investointien 
rahoittamiseen tarvittavia resursseja. 

o Terveysministeriö ei koordinoinut toteutettujen investointien täytäntöönpanoa 
toimeenpanevien osastojen kautta tehokkaasti, mikä johti puutteelliseen hallinnointiin 
sekä ministeriön että sen vastuulla olevien terveydenhuoltoyksiköiden tasolla. Tästä 
syystä 19 vuodessa oli saavutettu vain kaksi merkittävää investointitavoitetta. 

o Hankittuja terveydenhuollon laitteita asennettiin 90–800 päivän viiveellä. 
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o Julkisten terveydenhuoltoyksiköiden ministeriölle toimittamia investointien 
rahoituspyyntöjä varten ei ollut perustettu keskitettyä rekisteriä, johon olisi kirjattu 
myös investoinnin rahoituksen epäämistä koskevat syyt. 

o Taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita ei ollut noudatettu; 
terveydenhuoltoyksiköt olivat ostaneet kuvantamispalveluja ulkoisilta 
palveluntarjoajilta, vaikka niillä oli itsellään hallussa tällaisten palvelujen tuottamiseen 
tarvittava laitteisto. 

o Investointivarat jaetaan useimmiten varainhoitovuoden toisella puoliskolla, ja toisinaan 
hankintamenettelyjä ei saatu päätökseen varainhoitovuoden aikana, jolloin rahoitus 
menetettiin. 

o Terveydenhuollon laitteita ei hankita keskitetyn julkisen hankinnan kautta, vaan 
hankinnat teki kukin terveydenhuoltoyksikkö hajautetusti, minkä takia hankintahinnat 
vaihtelivat. 

o Terveysministeriö ei ollut kehittänyt sellaista fyysisten ja tehokkuusindikaattoreiden 
kokonaisuutta, jolla voitaisiin seurata investointien toteutumista, 
terveydenhuoltoinfrastruktuurin kehitystä, terveydenhuollon laitteiden jakamista 
terveydenhuoltolaitoksille sekä määritettyjen indikaattoreiden saavuttamisastetta, eikä 
fyysisiä ja tehokkuusindikaattoreita ollut analysoitu säännöllisesti. 

o Terveydenhuoltoyksiköiden erittäin tehokkaiden terveydenhuollon laitteiden 
(tietokonekerroskuvaukseen, magneettiresonanssikuvaukseen ja verisuonten 
varjoainetutkimukseen tarkoitetut laitteet, lineaarikiihdyttimet) todellisesta tilanteesta 
ei ollut riittävästi tietoa. 

o Terveysministeriö ei suunnitellut ja toteuttanut valvontatoimenpiteitä 
terveydenhuoltoinfrastruktuurin kehittämiseen osoitettujen varojen käytön 
tarkastamiseksi. 

Suositukset 

217 Romanian ylin tarkastuselin antoi seuraavat suositukset: 

o Määritellään asianmukaiset resurssit pääomamenojen/pääomasiirtojen rahoittamiseksi, 
jotta kohdennetut resurssit käytetään tehokkaasti. 



OSA III – Katsaus ylimpien tarkastuselinten kertomuksiin 
Terveyspalveluiden saatavuus 

 84 
 

 

o Järjestetään terveydenhuoltoyksiköiden taloudellisten resurssien käyttöä koskeva 
pysyvä seuranta ja laaditaan menettelyt sellaisen pakollisen kehyksen luomiseksi, jolla 
hallinnoitavat yksiköt raportoivat käyttämättä jääneistä rahamääristä ajoissa. 

o Varmistetaan, että hyväksyttyjä investointeja varten on riittävä rahoitus ja että 
hallinnoitaville yksiköille tarjotaan erityistukea. 

o Ollaan jatkuvasti mukana terveydenhuoltoyksiköiden tekemässä työssä siten, että 
keskitytään investointien optimaaliseen ja oikea-aikaiseen toteuttamiseen. 

o Järjestetään investointitoiminnan säännöllisiä tarkastuksia sen arvioimiseksi, missä 
vaiheessa investointien toteutus on. 

o Luodaan terveydenhuoltoyksiköiden investointien rahoituspyynnöistä asianmukainen 
rekisteri, jota voidaan käyttää tiedonlähteenä tuensaajayksiköiden valinnassa ja jonka 
avulla asetetaan investoinnit tärkeysjärjestykseen objektiivisin perustein. 

o Analysoidaan keskitetyn hankinnan mahdollistavia toimenpiteitä ainakin erittäin 
tehokkaiden terveydenhuollon laitteiden osalta ja kehitetään toimenpiteitä julkisten 
varojen tehokkaan käytön varmistamiseksi. 

o Määritetään joukko fyysisiä ja tehokkuusindikaattoreita terveydenhuoltojärjestelmän 
infrastruktuurin kehitystyön seuraamiseksi. 

o Analysoidaan mahdollisia tapoja viimeistellä ja toteuttaa suurteholaskentajärjestelmä ja 
käyttää sitä sekä hyödyntää tehtyjä mutta hyödyntämättä jääneitä 
toteutettavuustutkimuksia ja sitä edeltäneitä tutkimuksia, arkkitehtuurioppaita sekä 
teknisiä hankkeita. 

o Koordinoidaan ja seurataan terveydenhuoltoyksiköitä läpi koko ei-takaisinmaksettavien 
varojen käyttöprosessin varojen käyttöasteen kohentamiseksi. 

o Toteutetaan kaikki tarvittavat toimenpiteet ennakkoehtojen täyttämiseksi ja 
kauden 2014–2020 alueellisen toimenpideohjelman kautta tarjottavan ei-
takaisinmaksettavan rahoituksen käyttöönottamiseksi. 

o Toteutetaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta alueellisen toimenpideohjelman 
kautta tarjottava EU:n rahoitus sekä Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin 
kanssa tehdyn lainasopimuksen kautta allokoitavat varat tulevat käytettäviksi ja 
käytetyiksi tehokkaasti. 
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o Pannaan toimeen kansallinen terveydenhuoltoinfrastruktuurin tietokanta. 

Julkaisu ja jatkotoimet 

218 Kertomuksen yhteenveto esiteltiin Romanian presidentille, hallitukselle, 
edustajainhuoneelle, senaatille, Romanian akatemialle, lääketieteen akatemialle, Romanian 
parlamentin erikoisvaliokunnille, tietyille ministeriöille ja kansalliselle 
sairausvakuutuslaitokselle. Kertomus julkaistiin tiivistetyssä muodossa heinäkuussa 2017 
Romanian kansallisen tarkastusviraston verkkosivustolla. 

219 Lokakuussa 2018 laadittiin seurantakertomus, jossa terveysministeriötä kehotettiin 
ryhtymään toimiin tarkastusviraston pyytämien toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi. 

Odotetut vaikutukset 

220 Kertomuksen odotetaan auttavan yksilöimään parhaat tulokset, jotka on saavutettu 
vaadittujen toimenpiteiden täytäntöönpanon avulla, sekä syyt, joiden takia ehdotettuja 
tavoitteita ei saavutettu. 
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Saksan liittovaltion tarkastusvirasto 
Bundesrechnungshof 
Hampaiden oikomishoidon tärkeyden 
selvittämiseksi 
tarvittava terveysalan tutkimus 

Yleiskuvaus 

221 Saksan ylimmän tarkastuselimen tarkastuksessa arvioitiin hampaiden oikomishoidon 
tärkeyttä. Tarkastusjakso kattoi vuodet 2014–2016. 

222 Lakisääteinen sairausvakuutus korvaa oikomishoidon (esimerkiksi hammasrautojen) 
kustannuksia vain silloin, kun hampaiden tai leukojen väärä asento vaikeuttaa tai uhkaa 
vaikeuttaa merkittävästi pureskelua, puremista, puhumista tai hengittämistä. Yksittäisen 
potilaan hoitokustannukset ovat noin kaksinkertaistuneet viime vuosina, ja on arvioitu, että 
Saksassa yli puolet lapsista ja nuorista saa oikomishoitoa. Liittovaltion tarkastusvirasto, jonka 
tehtäviin kuuluu Saksan lakisääteisen sairausvakuutusjärjestelmän tarkastaminen, arvioi tätä 
taustaa vasten, miten sairausvakuutusrahastot käsittelivät edunsaajien 
oikomishoitopalveluja. 

Tarkastustapa 

223 Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia kuluja ja menettelyjä oikomishoidon 
hyväksymiseen, toteuttamiseen ja laskutukseen liittyy lakisääteisissä 
sairausvakuutusrahastoissa. 

224 Lisäksi tarkastusvirasto tutki, missä määrin liittovaltion terveysministeriö varmisti 
näiden palvelujen tehokkuuden. 

225 Tarkastuksen kohteina olivat pääasiassa liittovaltion terveysministeriö, valikoidut 
sairausvakuutusrahastot sekä lakisääteisten sairausvakuutusrahastojen katto-organisaatio. 
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226 Tarkastus perustui pääasiassa liittovaltion terveysministeriön, 
sairausvakuutusrahastojen, potilasneuvontaelinten ja sopimussuhteisten 
hammaslääkäreiden itsehallintoelinten toimittamien asiakirjojen (mm. 
oikomishoitomenettelyt, sopimukset ja oikomishoitoaiheiset tutkimukset) tarkastuksiin sekä 
tällaisten elinten edustajien haastatteluihin. 

Keskeiset havainnot 

Oikomishoidon tärkeyttä ei ole perusteltu tieteellisellä tutkimuksella 

227 Tarkastusvirasto totesi, että liittovaltion terveysministeriöllä ja 
sairausvakuutusrahastoilla ei ole kattavaa kokonaiskuvaa potilaille tarjotuista erilaisista 
oikomishoitopalveluista. Saatavilla ei ole koko maan kattavia tietoja tällaisen hoidon 
tyypeistä, kestosta ja onnistumisesta, hoitoa saaneiden ikäryhmistä, hoidon taustalla olevista 
diagnooseista eikä päätökseen saatujen ja keskeytettyjen hoitojen määrästä. Sellaisia 
arvioita oikomishoidon lisäarvosta, joissa olisi hyödynnetty mainitun kaltaisia tietoja, ei 
myöskään ollut. Saatavilla ei siis ole tietoa, mitä sairausvakuutusrahastot tavoittelevat sillä, 
että oikomishoitoihin käytetään vuosittain yli miljardi euroa. Myöskään hoitojen 
mahdollisesta onnistumisesta ei ollut tietoa. 

Edunsaajat maksavat usein ylimääräistä oikomishoidosta 

228 Tarkastusvirasto havaitsi myös, että hammaslääkärit tarjoavat usein lisäpalveluja, 
jotka edunsaajien on maksettava itse. Tällaiset itse maksettavat palvelut kattavat pääasiassa 
muita hoitomenetelmiä, diagnostiikkaa ja oikomislaitteita (esimerkiksi hammasraudat). 

229 Erään sairausvakuutusrahaston tutkimuksen mukaan kolme neljäsosaa kyselyyn 
vastanneista oli sopinut itse maksettavista lisäpalveluista hoitavan hammaslääkärin kanssa. 
Lähes puolet kyselyyn vastanneista oli maksanut yli 1 000 euroa. Sairausvakuutusrahastoilla 
ei useimmiten ollut tietoa siitä, millaisia oikomishoitopalveluja ja itse maksettavia 
lisäpalveluja niiden edunsaajat olivat saaneet. Sairausvakuutusrahastot saivat tietoja 
annetusta hoidosta ja palvelusta vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi silloin, kun edunsaaja 
teki valituksen hammaslääkäristään. Saatavilla ei ollut myöskään selkeää tietoa saavutetuista 
tuloksista. 
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Suositukset 

230 Tarkastusvirasto suositteli tekemään kyselytutkimuksia ja keräämään tietoa 
oikomishoidon tilanteesta, hoidon tarpeesta ja tavoitteista, laatuindikaattoreista sekä 
laadunvalvonnasta, myös itse maksettavien palvelujen osalta. Liittovaltion 
terveysministeriön olisi käynnistettävä arviointiprosessi ja tarvittaessa pyrittävä 
toiminnallaan luomaan tarvittavat lainsäädännölliset olosuhteet. Oikomishoidon tyyppi, joka 
katetaan lakisääteisestä sairausvakuutuksesta, on määriteltävä siten, että se heijastaa 
kyseisen terveydenhuoltotutkimuksen tuloksia. Mikäli itse maksettavat palvelut ovat 
soveltuvampia kuin sairausvakuutusrahastojen nykyisellään kattamat palvelut, 
asianomaisten elinten olisi harkittava näiden itse maksettavien palvelujen sisällyttämistä 
sairausvakuutusrahastojen kattamaan hoitoon. 

Julkaisu ja jatkotoimet 

231 Tarkastusvirasto toimitti kertomuksensa Bundestagin talousarviovaliokunnan julkisen 
talouden valiokunnalle osana vuosikertomustaan, joka koski liittovaltion hallituksen 
toteuttamaa liittovaltion varainhoitoa. 

232 Tarkastuskertomus julkaistiin tarkastusviraston verkkosivustolla huhtikuussa 2018. 
Julkaisun yhteydessä annettiin lehdistötiedote (ks. 
www.bundesrechnungshof.de/en/themen/health-health-insurers/health-health-insurers, 
luettelon kolmas kohta). 

233 Tarkastusvirasto aikoo toteuttaa jatkotoimia selvittääkseen, toteuttaako liittovaltion 
terveysministeriö tehokkaita toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että oikomishoidon 
sairausvakuutuskorvaukset ovat kustannustehokkaita. 

Odotetut vaikutukset 

234 Liittovaltion terveysministeriö tilasi tarkastusviraston suosituksen perusteella 
tieteellisen selvityksen, jossa tutkitaan, millaista lääketieteellistä tietoa oikomishoidon pitkän 
aikavälin vaikutuksista suun terveyteen on tällä hetkellä saatavilla, sekä esitellään ja 
arvioidaan selvityksen tuloksia. 

http://www.bundesrechnungshof.de/en/themen/health-health-insurers/health-health-insurers


OSA III – Katsaus ylimpien tarkastuselinten kertomuksiin 
Terveyspalveluiden saatavuus 

 89 
 

 

235 Ministeriö aikoo arvioida asiantuntijoiden laatimat toimintasuositukset yhdessä 
sairausvakuutusrahastojen ja sopimushammaslääkäreiden keskusjärjestöjen kanssa sekä 
keskustella niiden kanssa terveydenhuoltotutkimuksen kehittämisen seuraavista vaiheista ja 
oikomishoidon tärkeyden arvioinnista. 
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Euroopan unioni 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin 
Rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvät EU:n 
toimet: tavoitteet ovat erittäin kunnianhimoisia, 
mutta hallintoa on parannettava 

Yleiskuvaus 

236 Euroopan tilintarkastustuomioistuin arvioi, saavutetaanko rajat ylittävään 
terveydenhuoltoon liittyvillä EU:n toimilla odotettuja hyötyjä potilaille. Tarkastusjakso kattoi 
vuodet 2008–2018. 

237 Rajat ylittävästä terveydenhuollosta vuonna 2011 annetulla direktiivillä pyritään 
takaamaan turvallinen ja laadukas terveydenhuolto kansallisten rajojen yli EU:n sisällä sekä 
mahdollistamaan kustannusten korvaaminen ulkomailla kotimaan ehtojen mukaisesti. Lisäksi 
direktiivillä pyritään edistämään tiiviimpää yhteistyötä sähköisten terveyspalvelujen alalla, 
rajat ylittävää potilastietojen vaihtoa sekä harvinaisten sairauksien hoidon saatavuutta 
kehittämällä eurooppalaisia osaamisverkostoja. 

238 Tarkastajat tutkivat, onko Euroopan komissio seurannut rajat ylittävästä 
terveydenhuollosta annetun direktiivin täytäntöönpanoa ja opastanut jäsenvaltioita 
toimissa, joilla potilaille annetaan tietoa oikeuksistaan. Lisäksi tarkastajat arvioivat rajat 
ylittävän potilastietojen vaihdon saralla saavutettuja tuloksia ja tarkastivat harvinaisiin 
sairauksiin liittyvät keskeiset EU:n toimet. 

Tarkastustapa 

239 Tarkastuksessa käsiteltiin seuraavaa pääkysymystä: hyödyttävätkö EU:n rajat 
ylittävää terveydenhuoltoa koskevat toimet potilaita? 

240 Lisäksi tilintarkastustuomioistuin tutki seuraavia kysymyksiä: 

o Valvoiko komissio EU:n rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun direktiivin 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa hyvin? 



OSA III – Katsaus ylimpien tarkastuselinten kertomuksiin 
Terveyspalveluiden saatavuus 

 91 
 

 

o Ovatko terveystietojen rajat ylittävässä vaihdossa tähän mennessä saavutetut tulokset 
odotusten mukaisia? 

o Ovatko harvinaisia sairauksia koskevat EU:n toimet tuoneet lisäarvoa jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiin helpottaa potilaiden pääsyä terveydenhuoltoon? 

Tarkastuksen pääkohteena oli Euroopan komissio. 

241 Menetelmään sisältyi komission edustajien sekä viiden direktiivin täytäntöönpanosta 
vastaavan jäsenvaltion (Tanska, Italia, Liettua, Alankomaat ja Ruotsi) viranomaisten 
haastatteluja. Rajat ylittävää terveydenhuoltoa käsittelevän asiantuntijaryhmän kaikkien 
jäsenvaltioiden edustajille sekä sähköisten terveyspalvelujen verkoston edustajille tehtiin 
kysely. Lisäksi arvioitiin EU:n rahoittamia hankkeita ja kuultiin asiantuntijoita. 

Keskeiset havainnot 

242 Euroopan tilintarkastustuomioistuin teki seuraavat havainnot: 

Rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpano 

o Komissio seurasi direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa hyvin. 

o Komissio on myös tukenut jäsenvaltioita niiden pyrkiessä antamaan parempaa tietoa 
potilaiden oikeudesta rajat ylittävään terveydenhoitoon, joskin tiettyjä puutteita 
esiintyy edelleen. 

Terveystietojen rajat ylittävä vaihto 

o Komissio ei arvioinut asianmukaisesti rajat ylittävien terveystietojen mahdollista 
käyttäjämäärää eikä terveystietojen rajat ylittävän vaihdon kustannustehokkuutta. 

o Rajojen yli vaihdettavien terveystietojen määrää koskevat ennusteet ovat olleet 
ylioptimistisia. Tarkastuksen ajankohtana eli marraskuussa 2018 jäsenvaltiot olivat 
vasta aloittamassa potilaiden terveystietojen sähköistä vaihtoa. 
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Eurooppalaiset osaamisverkostot 

o Harvinaisten sairauksien eurooppalaiset osaamisverkostot ovat kunnianhimoinen 
innovaatio, jolla on lääkäreiden, terveydenhuoltopalveluiden tarjoajien ja potilaiden 
laaja tuki. 

o Eurooppalaisten osaamisverkostojen perustamisprosessissa oli kuitenkin puutteita, ja 
verkostoilla oli huomattavia haasteita taloudellisen kestävyyden saavuttamisessa. 

Suositukset 

243 Euroopan tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio 

o antaa kansallisille yhteyspisteille enemmän tukea, jotta ne voivat antaa potilaille 
parempaa tietoa näiden oikeuksista rajat ylittävään terveydenhuoltoon 

o valmistautuu paremmin terveystietojen rajat ylittävään vaihtoon 

o tukee ja hallinnoi eurooppalaisia osaamisverkostoja paremmin, jotta harvinaisia 
sairauksia sairastavat potilaat pääsevät helpommin hoitoon. 

Julkaisu ja jatkotoimet 

244 Euroopan tilintarkastustuomioistuin osoittaa erityiskertomuksensa Euroopan 
parlamentille ja EU:n neuvostolle sekä muille kiinnostuneille tahoille, kuten kansallisille 
parlamenteille, elinkeinoelämän sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. 

245 Kertomus julkaistiin lehdistötiedotteen kera 4. kesäkuuta 2019 Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla 23:lla EU:n kielellä. 

246 Kertomusta koskevat seurantatoimet toteutetaan vakiomenettelyn mukaisesti 
kolmen vuoden kuluttua siitä, kun Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisi kertomuksen. 
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Odotetut vaikutukset 

247 Euroopan tilintarkastustuomioistuin odottaa, että kertomuksella on seuraavat 
vaikutukset: 

o EU:n potilaille tarjotaan selkeämpää tietoa heidän oikeudestaan rajat ylittävään 
terveydenhuoltoon. 

o Kansallisten yhteyspisteiden verkkosivustoilla tarjotaan tietoa harvinaisten sairauksien 
eurooppalaisista osaamisverkostoista. 

o Arvioidaan rajat ylittävää terveystietojen vaihtokäytäntöä ja sen kustannustehokkuutta 
sekä sitä, tuottaako tietojenvaihto mielekästä informaatiota kansallisille 
terveydenhuoltojärjestelmille. 

o Harvinaisiin sairauksiin ja rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvien EU:n toimien 
odotetaan lisäävän harvinaisia sairauksia sairastavien potilaiden mahdollisuuksia saada 
diagnoosi nopeammin ja päästä asianmukaiseen hoitoon. 

o Arvioidaan EU:n harvinaisia sairauksia koskevan strategian tuloksia. 

o Varmistetaan eurooppalaisten osaamisverkostojen kestävyys; kaikkea 
osaamisverkostoille tulevaisuudessa tarjottavaa EU:n rahoitusta hallinnoidaan 
yksinkertaisemman rakenteen puitteissa, mikä vähentää niiden hallinnollista rasitetta. 
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Terveyspalvelujen laatu 
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Irlannin kansallinen tarkastusvirasto 
Office of the Comptroller and 
Auditor General 
Kiireettömän päiväkirurgian hallinta 

Yleiskuvaus 

248 Irlannin ylimmän tarkastuselimen tarkastuksessa arvioitiin, miten siirtyminen 
osastohoidosta päiväkirurgiseen hoitoon on edistynyt. Tarkastuksen tarkoituksena oli 
yksilöidä mahdollisia siirtymistä helpottavia tai vaikeuttavia tekijöitä sekä arvioida, onko 
päiväkirurgian hyödyntämistä mahdollista laajentaa. Tarkastus kattoi päiväkirurgiatoiminnan 
Irlannin akuuttihoitoa tarjoavissa julkisissa sairaaloissa vuosina 2006–2012. 

Tarkastustapa 

249 Tarkastuksessa painotettiin seuraavaa pääkysymystä: onko mahdollista vähentää 
osastohoitopotilaiden määrää varmistamalla tällaisten tapausten hoito päiväkirurgian 
puolella lääketieteellisesti asianmukaisissa tapauksissa? 

250 Osana tätä pääkysymystä tarkastuksessa tutkittiin, 

o oliko terveydenhuoltoviranomainen analysoinut, miksi sairaaloissa on eroja, ja pyrkinyt 
löytämään mahdollisia parannuskohtia 

o oliko selvitetty, mikä estää päiväkirurgiahoidon lisäämistä, ja oliko näihin esteisiin 
puututtu 

o edistävätkö sairaaloiden/terveydenhuoltoviranomaisen prosessit tietojen jakamista, 
jotta hyviä käytäntöjä koskevat uudet ideat leviäisivät. 

Tarkastuksen pääkohteina olivat terveydenhuoltoviranomainen ja terveysministeriö. 
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Tarkastus perustui pääasiassa päiväkirurgiatietojen keräämiseen, keskeisen henkilöstön 
haastatteluihin sekä kyselyyn, joka lähetettiin kaikille terveydenhuoltoviranomaisen alaisille 
akuuttihoitoa tarjoaville sairaaloille. Tarkastus toteutettiin yhteistyössä kahden 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivan lääketieteellisen neuvonantajan (nukutuslääkärin 
ja neurokirurgin) kanssa. 

Keskeiset havainnot 

251 Irlannin ylin tarkastuselin teki seuraavat havainnot: 

o Päiväkirurgisina toimenpiteinä toteutettujen ilmoitettujen kiireettömien tapausten 
osuus kasvoi tasaisesti vuosina 2006–2012. Akuuttihoitoa tarjoavissa julkisissa 
sairaaloissa tehtyjen kiireettömien kirurgisten toimenpiteiden määrä kasvoi 
26 prosenttia, ja näistä tapauksista päiväkirurgisina toteutettujen toimenpiteiden 
määrä kasvoi 55 prosentista 69 prosenttiin samalla ajanjaksolla. 

o Sairaaloiden eteneminen tämän asian osalta vaihteli huomattavasti, mikä viittaa siihen, 
että joissakin sairaaloissa päiväkirurgiatapausten osuutta on mahdollista kasvattaa 
merkittävästi. 

o Päiväkirurgiahoidon kohderyhmään kuulumattomien toimenpiteiden määrä 
akuuttihoitoa tarjoavissa sairaaloissa kasvoi vuosina 2006–2012, mutta osastohoidon 
kohderyhmään kuulumattomien toimenpiteiden määrä ei kasvanut vastaavasti. Tämä 
voi viitata siihen, että yhä useampi pieni kirurginen toimenpide toteutetaan hoitamalla 
potilas sairaalassa. 

o Kriteerit, joiden perusteella lääkärit päättävät potilaan siirtämisestä päiväkirurgiseen tai 
osastohoitoon, voivat olla epäselviä tai epäjohdonmukaisia, koska käytössä ei ole 
kirjallisia käytäntöjä ja tarkistuslistoja. Hallinnon ei ole välttämättä mahdollista arvioida, 
miksi joidenkin potilastapausten on katsottu olevan soveltumattomia päiväkirurgiseen 
hoitoon. 

o Koska ylempi johto ei seuraa tai tarkista niiden potilaiden määriä, joiden on katsottu 
olevan soveltumattomia päiväkirurgiseen hoitoon, sairaaloiden on vaikeaa yksilöidä 
sellaiset yksittäiset lääkärit tai erikoisalat, joiden yhteydessä päiväkirurgian osuus on 
alhainen, ja tutkia tämän ilmiön syitä. 
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o Suuressa osassa sairaaloita ei suoriteta rutiininomaisesti toimenpiteitä edeltäviä 
arviointeja, vaikka ne olisivat tärkeitä, kun määritetään tekijöitä, joiden perusteella 
päiväkirurginen hoito ei sovellu potilaalle. Alle puolet kyselyyn vastanneista sairaaloista 
seuraa päiväkirurgian ajanvarausten peruutusastetta. 

o Hoitajat vastaavat potilaan kotiuttamisesta vain noin 50 prosentissa tapauksista, vaikka 
asianmukaisen koulutuksen saaneiden hoitajien käyttö voisi osittain vähentää 
lääkäreiden työtaakkaa. Päiväkirurgiapotilaille ei anneta kotiutettaessa juurikaan 
kirjallista tietoa. 

Suositukset 

252 Irlannin ylin tarkastuselin antoi seuraavat suositukset: 

o Terveydenhuoltoviranomaisen olisi seurattava päiväkirurgisen hoidon osuutta 
sairaaloittain, toimenpiteittäin ja erikoisaloittain määritelläkseen sellaiset 
suurivolyymiset toimenpiteet, joiden yhteydessä päiväkirurgiatapausten osuus on pieni, 
ja viranomaisen olisi keskityttävä parantamaan tuloksia näissä tapauksissa. Sairaaloiden 
olisi asetettava kullekin lääkärille erityisiä päiväkirurgisen hoidon osuuteen liittyviä 
tavoitteita. Lääkäreiden kirurgisen toiminnan arvioinnissa olisi otettava huomioon myös 
päiväkirurgisen hoidon suhteellinen osuus toimenpiteissä. 

o Kiireettömien tapausten päiväkirurgisen hoidon osuuden optimoimiseksi 
terveydenhuoltoviranomaisen olisi asetettava kullekin kirurgiselle toimenpiteelle 
erilliset, asianmukaiset tavoitteet. Kullekin toimenpiteelle asetettujen yleisten 
päiväkirurgiatavoitteiden olisi perustuttava parhaiten suoriutuvien sairaaloiden 
suorituskykyyn, ja jo entuudestaan parhaiten suoriutuville sairaaloille voitaisiin asettaa 
kunnianhimoisempia tavoitteita. 

o Terveydenhuoltoviranomaisen olisi asetettava entistä useammille toimenpiteille 
päiväkirurgisen hoidon osuuteen liittyviä tavoitteita, jotta varmistetaan, että sairaalat 
kiinnittävät huomiota päiväkirurgian osuuden lisäämiseen kaikissa kiireettömissä 
kirurgisissa toimenpiteissä. 

o Terveydenhuoltoviranomaisen olisi seurattava päiväkirurgisiksi luokiteltuja tapauksia 
sen varmistamiseksi, että kaikki sairaalat ohjaavat kirurgiatapaukset hoidettavaksi 
asianmukaisimmalla ja taloudellisimmalla tavalla. 
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o Kaikkien sairaaloiden olisi otettava käyttöön paikallisesti sovitut käytännöt ja 
tarkistuslistat, joista käy selkeästi ilmi, millä kriteereillä lääkärien olisi valittava 
päiväkirurgiaan soveltuvat potilaat. Terveydenhuoltoviranomaisen olisi valvottava tätä 
prosessia, jotta varmistetaan, että kaikki sairaalat noudattavat yhtenäistä 
toimintatapaa. 

o Sairaalan johdon olisi seurattava päiväkirurgisen hoidon osuutta yksittäisten 
lääkäreiden ja kunkin erikoisalan mukaan yksilöidäkseen alueet, joilla päiväkirurgisen 
hoidon osuus on pieni. Terveydenhuoltoviranomaisen olisi pyydettävä sairaaloita 
vahvistamaan, että päiväkirurgisen hoidon matalasta osuudesta keskustellaan 
asianomaisten hoitotiimien kanssa rutiininomaisesti. 

o Sairaaloiden olisi varmistettava toimenpidettä edeltävän arviointimenettelyn 
noudattaminen, jotta yksilöidään etukäteen päiväkirurgiaan soveltumattomat potilaat. 

o Sairaaloiden olisi varmistettava, että päiväkirurgisille potilaille annetaan 
kotiutusvaiheessa asianmukaista tietoa kirjallisessa muodossa. Kirjallisten tietojen olisi 
oltava selkeitä, kattavia ja saatavilla tarvittavilla kielillä. Terveydenhuoltoviranomaisen 
olisi avustettava sairaaloita näiden tietojen tarjoamisessa. 

o Olisi ihanteellista, että hoitajat arvioisivat tiettyjen kriteereiden pohjalta, onko potilas 
sopiva kotiutettavaksi. 

Julkaisu ja jatkotoimet 

253 Kertomus esiteltiin Dáil Éireannin eli Irlannin parlamentin julkisen talouden 
valiokunnalle. Se julkaistiin Irlannin kansallisen tarkastusviraston (Comptroller and Auditor 
General) verkkosivustolla 19. elokuuta 2014. Julkaisun yhteydessä annettiin lehdistötiedote. 
Terveydenhuoltoviranomainen on ilmoittanut panevansa tarkastuksen suositukset 
täytäntöön. Jää myöhemmin nähtäväksi, millainen vaikutus täytäntöönpanolla on 
kiireettömän kirurgiahoidon tehokkuuteen ja kustannuksiin tai potilaille tarjottavan hoidon 
laatuun. 

Odotetut vaikutukset 

254 Tarkastuksen odotetaan tarjoavan terveydenhuoltoviranomaiselle mahdollisuuksia 
parantaa kiireettömän päiväkirurgian tarjoamisen tehokkuutta sekä kustannustehokkuutta.  
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Itävalta 
Rechnungshof 
Lääkäreitä koskeva laadunvarmistus 

Yleiskuvaus 

255 Itävallan ylimmän tarkastuselimen tarkastuksen tarkoituksena oli arvioida, kuinka 
liittovaltio oli organisoinut sellaisia lääkäreitä koskevan laadunvarmistuksen, jotka 
harjoittivat ammattiaan omalla vastaanotollaan. Lisäksi tutkittiin tämän laadunvarmistuksen 
tiettyjä sisältökysymyksiä ja avoimuutta. Tarkastusjakso kattoi vuodet 2013–2016. 

Tarkastustapa 

256 Tarkastuksessa keskityttiin seuraaviin osa-alueisiin: 

o laadunvarmistuksen oikeudellinen ja tekninen perusta, mukaan lukien 
laadunvarmistuksen tavoitteet ja hyödyt 

o laadunvarmistuksen järjestäminen, mukaan lukien toimijat, rakenteet ja toimet 

o laadunvarmistukseen käytettävien taloudellisten ja henkilöstöresurssien arviointi 

o laadunvarmistuksen tiettyjen ensisijaisten osa-alueiden arviointi: 
laadunvarmistusmenetelmät, laadunhallintajärjestelmät ja laadun mittausta koskevat 
hankkeet avohoitopotilaiden osalta 

o laadunvarmistuksen raportointi. 

257 Tarkastus kohdistui pääasiassa terveys- ja naisasiaministeriöön (tarkastuksen 
ajankohtana terveysministeriö), Itävallan lääketieteen kiltaan sekä Itävallan lääketieteen 
laadunvarmistus- ja laadunhallintajärjestöön (ÖQMed). 
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258 Tarkastusmenetelmä sisälsi itävaltalaisten ja kansainvälisten tutkimusten arviointia, 
tarkastuksen pääkohteiden henkilöstön haastatteluja sekä kerätyn evidenssin analysointia, 
muun muassa sitä, oliko tavoitteet saavutettu ja miten ne oli saavutettu. 

Keskeiset havainnot 

259 Terveydenhoidon laatuasetus tuli voimaan vuonna 2005, ja liittovaltion 
terveysministeriö julkaisi vuosien 2005 ja 2012 välillä kolme laatua koskevaa ohjesääntöä 
lääkäreille, jotka harjoittavat ammattiaan omalla vastaanotollaan. Koska nämä ohjesäännöt 
olivat voimassa vain rajoitetun ajan eikä ministeriö antanut ajoissa asetuksia niiden 
jatkamista varten, ainakin kaksi näistä ohjesäännöistä lakkasi olemasta voimassa 
vuonna 2017. 

260 Vuoden 2013 terveydenhuoltouudistukseen sisältyi päätös aloittaa tuotosten laadun 
mittaus, joka koskee omalla vastaanotollaan ammattiaan harjoittavia lääkäreitä. Hoidon 
laadun standardisoitua mittausta ei ole kuitenkaan sen jälkeen kehitetty eikä pantu 
täytäntöön avohoitosektorilla. Tästä syystä käytössä ei edelleenkään ole riippumatonta 
liittovaltion foorumia, jolla potilaille tarjottaisiin tietoa hoidon laadusta. 

261 Lisäksi Itävallan ylin tarkastuselin huomautti, että liittovaltion hallitus, osavaltiot ja 
sosiaaliturvalaitokset eivät olleet ottaneet käyttöön standardisoitua diagnoosi- ja 
tuloksellisuusdokumentaatiota avohoitopotilaita varten, vaikka tästä oli sovittu jo osana 
vuoden 2005 terveydenhuoltouudistusta ja vaikka dokumentaation tekninen toteutettavuus 
oli jo osoitettu pilottihankkeessa. 

262 Vaikka laadunvarmistukseen liittyvät tehtävät ovat yleisen edun mukaista toimintaa, 
liittovaltion hallitus oli osoittanut nämä tehtävät Itävallan lääketieteen killalle, jonka 
keskeisenä päämääränä on suojella lääkäreiden ammatillisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
etuja. Tämän vaikuttaessa taustalla laadunvarmistustehtävät hoiti käytännössä Itävallan 
lääketieteen killan puolesta ÖQMed-järjestö, jolla on kuitenkin killan alajärjestönä tiiviit 
organisaatio- ja talousarviositeet kiltaan. 
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263 Lääkärilain mukaan lääkäreiden on arvioitava vastaanotollaan tarjottujen palvelujen 
laatu viiden vuoden välein, ja tätä varten he vastasivat ÖQMed-järjestön toimittamaan 
itsearviointikyselyyn. Kysymysten vastaukset oli kuitenkin rajoitettu vaihtoehtoihin ”kyllä”, 
”ei” ja ”ei aiheellinen”, ja kysymysten esitystapa ja sisältö kannustivat vastaamaan 
myönteisesti. 

264 Kyselyyn vuosina 2012–2016 vastanneista lääkäreistä 97 prosenttia kertoi 
noudattavansa kysyttyjä arviointikriteereitä täysin. ÖQMed-järjestö tarkasti itsearvioinnin 
paikkansapitävyyden tarkastamalla lääkäreiden vastaanottoja satunnaisotannalla, ja 
tarkastuksista kävi ilmi, että 18 prosentissa vastaanotoista vähintään yhtä kriteeriä ei ollut 
noudatettu. Vastaanoton todennäköisyys tulla valituksi ÖQMedin tarkastusotantaan oli 
kuitenkin vain seitsemän prosenttia; tilastollisesti laskettuna kukin vastaanotto valittiin 
otokseen kerran 70 vuodessa. 

Suositukset 

265 Itävallan ylin tarkastuselin antoi seuraavat suositukset: 

Liittovaltion terveysministeriötä suositeltiin 

o kehittämään mahdollisimman pian laatustandardit ja niihin sisältyvät sitovat kriteerit 
ja/tai määräykset sen varmistamiseksi, että tavoite, jonka lainsäädäntöelin oli 
vahvistanut terveydenhuollon laatuasetuksessa, saavutetaan 

o laatimaan asetuksia jatkotoimiksi niille liittovaltion laatuohjesäännöille, jotka eivät ole 
enää voimassa, ja tekemään jatkossa selväksi, ovatko julkaistavat laatustandardit sitovia 
vai vain suosituksia 

o laatimaan tulosten hallinnasta vastaavalle komitealle päätöslauselmaehdotus, jossa 
käsitellään tulevia ensisijaisia maanlaajuisia hoito-ohjelmia ja niiden täytäntöönpanoa; 
tällaisia ohjelmia olisi kehitettävä ja ne olisi pantava täytäntöön pikaisesti 

o toteuttamaan toimia tuotosten laadun mittauksen toteuttamiseksi avohoitopotilaiden 
osalta, kuten terveydenhoitojärjestelmän rakenteista ja rahoituksesta tehdyssä 
sopimuksessa on vahvistettu liittovaltion perustuslain 15a artiklan nojalla; tämä olisi 
toteutettava valvontakaudella 2017–2021 aiemmin sovitun mallin mukaisesti. 
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o laatimaan lakiin perustuva, avohoitodiagnosointia koskeva dokumentaatio 
mahdollisimman pian 

o kehittämään vaihtoehtoja taloudellisesti ja organisatorisesti riippumattoman 
laadunvarmistuslaitoksen luomiseksi 

o tulevissa laaturaporteissa kuvailemaan erikseen ja vertailemaan keskenään yhtäältä 
niiden puutteiden määrää, jotka omalla vastaanotollaan ammattiaan harjoittavat 
lääkärit ilmoittavat itsearvioinneissaan, ja toisaalta niiden puutteiden määrää, jotka 
tulevat esiin laadunvarmistuksesta vastaavan laitoksen suorittamassa tarkastuksessa; 
lisäksi poikkeamat olisi arvioitava ja olisi toteutettava toimenpiteitä (esimerkiksi 
tiedotus- ja neuvontapalveluita), joiden avulla ehkäistään vääriä väittämiä 
itsearvioinneissa. 

Liittovaltion terveysministeriötä ja Itävallan lääketieteen kiltaa suositeltiin 

o laatimaan neutraaleja vastausvaihtoehtoja itsearviointikyselyyn 

o pohtimaan vaihtoehtoja vastausten paikkansapitävyyden tarkastusten määrän 
lisäämiseksi; vastausten paikkansapitävyyden tarkastus voitaisiin määrätä sitovaksi 
vastaanotoilta vaaditun laadun takaamiseksi ja neuvontapalvelun tarjoamiseksi uutta 
vastaanottoa perustaville lääkäreille, ja näin syntyvät lisäkustannukset voitaisiin kattaa 
asianomaisilta kerättävinä maksuina. 

Julkaisu ja jatkotoimet 

266 Kertomus toimitettiin Itävallan parlamentille, terveysministeriölle sekä Itävallan 
liittokanslerille heinäkuussa 2018, ja se julkaistiin Itävallan tarkastusviraston verkkosivustolla 
samana päivänä. Kertomus esiteltiin Itävallan parlamentin julkisen talouden valiokunnalle 
marraskuussa 2018, ja siitä keskusteltiin Itävallan parlamentissa tammikuussa 2019. Itävallan 
kansallinen tarkastusvirasto aikoo selvittää suositusten täytäntöönpanon tilan vuonna 2019, 
ja tulokset julkaistaan tarkastusviraston verkkosivustolla vuoden 2019 lopulla. Selvitystyön 
tuloksista riippuen voidaan toteuttaa seurantatarkastus, johon kuuluu paikan päällä tehtäviä 
tarkastuksia ja erillinen kertomus. 
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Odotetut vaikutukset 

267 Sen ansiosta, että tarkastuksessa on tutkittu toteutettuja toimia ja arvioitu niiden 
tehokkuutta, tarkastuksen odotetaan edistävän tuotosten laadunhallintaa. Tarkastus on 
tehty aikana, jolloin talousarviovaroista on niukkuutta, ja siksi tarkastuksen tulokset voisivat 
kannustaa organisaatio- ja menettelymuutoksiin sekä tukea osaltaan varojen ja resurssien 
riittävää kohdentamista ja priorisointia. 
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Tanskan kansallinen tarkastusvirasto 
Rigsrevisionen 
Kertomus hoidon laatueroista tanskalaisissa sairaaloissa 

Yleiskuvaus 

268 Tanskan ylimmän tarkastuselimen tarkastuksessa pyrittiin arvioimaan hoidon 
mahdollisia laatueroja tanskalaisissa sairaaloissa. Tarkastusjakso kattoi vuodet 2007–2016. 

269 Tanskan terveyslaissa säädetään, että kaikilla potilailla on oltava yhtäläiset 
mahdollisuudet saada korkealuokkaista hoitoa helposti. Terveysministeriö ja alueet ovat 
selvittäneet hoidon laadun maantieteellisiä eroja useilla aloitteilla. Tanskan 
hoitorekisteriohjelmassa (RKKP) on vuodesta 2012 lähtien seurattu hoidon laatua koskevia 
tietoja. RKKP-ohjelmassa seurataan, saavatko potilaat kliinisen käytännön ohjeistuksen 
mukaista hoitoa. Tätä varten ohjelmassa kerätään tietoa alueilla tarjotun hoidon laadusta ja 
mahdollisista eroista alueiden ja sairaaloiden välillä. 

Tarkastustapa 

270 Tarkastuksessa keskityttiin hoidon laatuun ja eroihin seuraavan neljän yleisen 
sairauden osalta: sydämen vajaatoiminta, keuhkoahtaumatauti, aivoinfarkti ja 
lonkkamurtumat. Nämä sairaudet valittiin tutkimukseen, koska ne koskevat suurta joukkoa 
potilaita ja koska niitä hoidetaan useimmissa Tanskan sairaaloissa. Tarkastuksessa pyrittiin 
vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

o Ovatko terveysministeriö ja alueet luoneet kehyksiä, joilla taataan riittävällä tavalla 
kaikkien potilaiden yhtäläiset mahdollisuudet korkealaatuiseen sairaalahoitoon ja 
joiden avulla alueet ja sairaalat voivat yksilöidä hoidon laatuerojen syyt ja kaventaa 
perusteettomia eroja? 
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o Poikkeaako sydämen vajaatoiminnasta, keuhkoahtaumataudista, aivoinfarktista tai 
lonkkamurtumasta kärsiville potilaille sairaaloissa tarjottu hoito asiaankuuluvista 
prosessi-indikaattoreista (hoidon laatuindikaattorit) sellaisten syiden vuoksi, jotka ovat 
perusteettomia? 

271 Tarkastus kohdistui pääasiassa Tanskan terveysministeriöön ja Tanskan viiteen 
alueeseen. (Terveyspalvelut kuuluvat Tanskan alueiden keskeisiin tehtäviin.) 

272 Tarkastus perustui asiakirjatarkastuksiin, haastatteluihin ja rekisterianalyysiin. 

Keskeiset havainnot 

273 Tarkastusvirasto teki seuraavat havainnot: 

o Ylimmän tarkastuselimen analyysi osoitti, että merkittävä osuus sydämen 
vajaatoiminnasta, aivoinfarktista tai lonkkamurtumasta kärsivistä potilaista ei ole 
saanut kaikkea suositeltua hoitoa. Lisäksi analyysista kävi ilmi, että kaikkien neljän 
sairauden hoito on laadultaan epäyhtenäistä. Eroja ei voida selittää olosuhteisiin tai 
potilaan omiin tarpeisiin tai toiveisiin perustuvilla ammattilaisen tietoisesti tekemillä 
päätöksillä. 

o Analyysi osoitti, että hoitoerot vaikuttivat siihen, kuinka todennäköisesti potilas 
myöhemmin joko joutui uudelleen sairaalahoitoon tai kuoli. Lisäksi rekisterianalyysista 
kävi ilmi, että uudelleen hoitoon joutumiseen ja kuolemaan liittyvät erot johtuivat 
tekijöistä, joihin sairaala ei voinut vaikuttaa. 

o Rekisterianalyysi osoitti, että sellaisille potilaille annettu hoito, joilla on huono 
parantumisennuste, ei noudata asiaankuuluvia prosessi-indikaattoreita (hoidon 
laatuindikaattorit) yhtä hyvin kuin sellaisille potilaille annettu hoito, joilla on paras 
parantumisennuste. Tämä piti paikkansa kaikkien neljän sairauden yhteydessä. 

o Rekisterianalyysin perusteella on siis viitteitä siitä, että edellä luetellusta neljästä 
sairaudesta kolmen yhteydessä hoidon laatuerot voivat lisätä uudelleen hoitoon 
joutumisen tai kuoleman todennäköisyyttä niillä potilailla, joilla on huonoin 
parantumisennuste. 
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o Tutkimus osoitti ministeriön ja alueiden toteuttaneen sairaalahoidon laatueroja ja 
niiden syitä koskevia jatkotoimia. Laadunvarmistusta ei ollut kuitenkaan järjestetty eikä 
siihen liittyviä jatkotoimia ollut toteutettu siten, että jatkotoimissa olisi keskitytty 
selvittämään erityisesti sitä, olivatko erilaisissa olosuhteissa hoidetut potilaat, joilla oli 
sama hoidontarve, saaneet saman tasoista korkealaatuista hoitoa. Näin ollen 
ministeriöllä ja alueilla ei ollut saatavillaan tietoja erilaisissa olosuhteissa hoidettujen 
potilaiden saaman hoidon laadusta, eikä niillä ollut tietoa siitä, miten mahdollinen ero 
voi vaikuttaa potilaan todennäköisyyteen päätyä uudelleen hoitoon tai menehtyä. 

Suositukset 

274 Tarkastusvirasto suositti, että terveysministeriö ja alueet arvioivat säännöllisesti, 
vaikuttaako se, ettei hoito ole kaikkien asiaankuuluvien prosessi-indikaattoreiden mukaista, 
pelkästään tietyn tyyppisiin potilaisiin. Tämän tiedon pohjalta voitaisiin ryhtyä vaiheittain 
parantamaan tämän tyyppisten potilaiden hoidon laatua, mikä tukisi ministeriön ja alueiden 
tavoitetta pyrkiä tarjoamaan tasaisen korkealaatuista hoitoa kaikille potilaille. 

Julkaisu ja jatkotoimet 

275 Kertomus esiteltiin julkisen talouden valiokunnalle, joka lisäsi siihen omat huomionsa 
ennen terveysministeriön lausunnon pyytämistä. 

276 Kertomus on verkossa yleisesti saatavilla, ja toimittajien oli mahdollista esittää 
kysymyksiä julkisen talouden valiokunnalle. 

277 Kertomus on melko tuore (tammikuulta 2019), ja tarkastusvirasto odottaakin 
parhaillaan ministeriön lausuntoa. Se aikoo myös seurata kertomukseen liittyviä jatkotoimia 
tiiviisti, kunnes tyydyttäviä toimenpiteitä on pantu täytäntöön. 

Odotetut vaikutukset 

278 Vielä on liian aikaista määrittää kertomuksen vaikutuksia. 

 



OSA III – Katsaus ylimpien 
tarkastuselinten kertomuksiin 
 107 
 

 

Uusi teknologia ja sähköiset 
terveyspalvelut 
  



OSA III – Katsaus ylimpien tarkastuselinten kertomuksiin 
Uusi teknologia ja sähköiset terveyspalvelut 

 108 
 

 

 

Bulgarian kansallinen tarkastusvirasto 
Сметна палата на Република 
България 
Sähköiset terveyspalvelut 

Yleiskuvaus 

279 Bulgarian ylimmän tarkastuselimen tarkastuksessa arvioitiin, onko sähköisiä 
terveyspalveluja kehitetty Bulgariassa tehokkaasti. Tarkastus kattoi kauden 1.1.2012–
30.6.2016. 

280 Bulgaria aloitti sähköisten terveyspalvelujen käytön vuonna 2006, ja sähköiset 
terveyspalvelut on mainittu hallituksen strategioissa ja suunnitelmissa kärkitavoitteena. 
Vuoteen 2016 mennessä ei ollut vielä otettu käyttöön riittävää terveystietojärjestelmää, joka 
sisältäisi 1) päätöksentekoprosesseissa tarvittavat tiedot ja 2) mahdollistaisi rajat ylittävän 
terveystietojen vaihdon. 

Tarkastustapa 

281 Tarkastuksessa käsiteltiin seuraavaa pääkysymystä: onko sähköisiä terveyspalveluja 
kehitetty Bulgariassa tehokkaasti? 

282 Ylin tarkastuselin tutki osana pääkysymystä kahta alakysymystä: 

o Onko sähköisten terveyspalvelujen käyttöönoton ja kehittämisen edellytykset 
määritelty? 

o Onko sähköisten terveyspalvelujen käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyvät tavoitteet 
saavutettu? 

283 Tarkastuksen kohteina olivat pääasiassa terveysministeriö, kansallinen 
sairausvakuutusrahasto sekä kansallinen kansanterveys- ja analyysikeskus. 
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284 Tarkastuksen tavoitteisiin pyrittiin perinteisillä tiedonkeruu- ja 
analysointimenetelmillä, joihin sisältyi asiakirjatarkastuksia sekä terveysministeriön, 
kansallisen kansanterveys- ja analyysikeskuksen ja kansallisen sairausvakuutusrahaston 
virkamiesten haastatteluja sekä tapaustutkimuksia. 

285 Sähköisten terveyskertomusten paikkansapitävyyttä ja eheyttä arvioitiin 
haamuasiointimenetelmällä. Bulgarian ylin tarkastuselin toteutti erityisiä toimenpiteitä 
suojellakseen osallistujien henkilökohtaisia tietoja. Kansalaisten tyytyväisyyttä ja tietoisuutta 
mitattiin mielipidetutkimuksilla, jotka toteutti siihen erikoistunut toimisto. 

Keskeiset havainnot 

286 Sähköisten terveyspalvelujen tehokkaan toimeenpanon edellytykset eivät olleet 
toteutuneet: 

o Sähköisen terveydenhuollon ja sen osa-alueiden sääntelykehystä ei ollut luotu. 

o Strategisten tavoitteiden, toimenpiteiden ja toimien operatiivisessa suunnittelussa ja 
niihin liittyvässä työnjaossa oli puutteita terveysministeriön, kansallisen kansanterveys- 
ja analyysikeskuksen sekä kansallisen sairausvakuutusrahaston tasolla. 

o Sähköistä terveydenhuoltoa luotaessa tapahtui samanaikaisesti useita rakenteellisia ja 
henkilöstömuutoksia sekä ylemmän johdon että asiantuntijahenkilöstön tasolla, mikä 
vaikutti haitallisesti prosessin aikaiseen jäljitettävyyteen ja tavoitteiden saavuttamiseen. 

o Sähköisen terveydenhuollon käyttöönottoon liittyviä vastuita ei ollut jaettu riittävän 
kattavasti ja huolellisesti. 

o Toimien, hankkeiden ja julkisten hankintojen koordinointiin ja yhdenmukaistamiseen 
laitosten välillä ei ollut perustettu tehokasta järjestelmää, mikä johti julkisten varojen 
tehottomaan käyttöön ja strategisten kärkitavoitteiden viivästyneeseen toteutumiseen. 
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287 Sähköisen terveydenhuollon toteuttaminen viivästyi Bulgariassa tarkastuksen 
kohteena olleena aikana, ja laitosten voidaan katsoa toimineen tehottomasti seuraavista 
syistä: 

o Järjestelmän rakentamisessa ei noudatettu selkeää toimintasuunnitelmaa, eikä 
tarvittavia taloudellisia resursseja ollut suunniteltu. Lisäksi havaittiin muun muassa 
päällekkäisyyksiä muiden laitosten toimintojen ja hankkeiden kanssa. 

o Terveydenhuolto- ja terveystietojen sähköisen käsittelyn ja vaihdon mahdollistavia 
kansallisia terveystietostandardeja tai terveydenhuollon dokumentaatiomenetelmiä ei 
ollut kehitetty tai hyväksytty 30. kesäkuuta 2016 mennessä. 

o Asianmukainen yhdennetty sähköinen terveystietojärjestelmä puuttui edelleen. 

o Terveystietojärjestelmiä ja -rekistereitä ei ollut liitetty toisiinsa, eikä niiden välistä 
reaaliaikaista tiedonvaihtoa ollut toteutettu. 

o Sähköisiä lähetteitä ja reseptejä sekä muita reaaliaikaisia tietojen 
yhteiskäyttöohjelmistoja ei ollut kehitetty, vaikka niiden tarpeellisuus oli tuotu esiin 
strategisena painopisteenä jo lähes kymmenen vuotta aiemmin. 

o Kattavaa sähköisten terveyskertomusten järjestelmää, jonka sisältämien tietojen avulla 
kansalaiset ja terveydenhuollon ammattilaiset voisivat tehdä asianmukaisesti päätöksiä 
diagnosoinnin, hoidon ja kuntoutuksen aikana, ei ollut luotu 30. kesäkuuta 2016 
mennessä. 

o Tarkastusjakson loppuun mennessä käytössä ei ollut toimivaa kansallista 
terveydenhoitoportaalia, joka palvelisi keskitettynä sähköisen terveydenhuollon 
palvelupisteenä ja tarjoaisi muun muassa terveysvalistusta ja tärkeää tietoa 
terveysongelmien ehkäisystä. 

o Edustavan kansallisen kyselytutkimuksen tulokset vahvistivat, että sähköisen 
terveydenhuollon täytäntöönpanemiseksi toteutetut toimet olivat olleet tehottomia. 
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Suositukset 

288 Terveysministerille annettiin kaksikymmentä suositusta, jotka koskivat parannuksia 
seuraavilla osa-alueilla: 

o sääntelykehys ja vastuiden sääntely 

o toimenpiteiden suunnittelun ja täytäntöönpanon yleinen järjestäminen 

o järjestelmä täytäntöönpanon koordinointia, seurantaa ja todentamista varten. 

289 Kansallisen sairausvakuutusrahaston johtajalle annettiin seitsemän suositusta, jotka 
koskivat automaattista ja reaaliaikaista tiedonvaihtoa sekä tietojärjestelmien parannuksia. 

Julkaisu ja jatkotoimet 

290 Kertomus esiteltiin Bulgarian parlamentin talousarvio- ja varainhoitovaliokunnalle 
sekä terveydenhuoltovaliokunnalle. Kertomus julkaistiin sähköisesti ylimmän 
tarkastuselimen verkkosivustolla 28. heinäkuuta 2017, ja julkaisun yhteydessä annettiin 
lehdistötiedote. 

291 Tarkastuskertomus esiteltiin laajasti myös Bulgarian tiedotusvälineissä: 
sanomalehdissä, Bulgarian kansallisilla radio- ja tv-kanavilla, uutistoimistojen julkaisuissa 
sekä sähköisissä tiedotusvälineissä. 

292 Kertomusta koskevia seurantatoimia toteutetaan vakiomenettelyn mukaisesti 
suositusten täytäntöönpanon määräajan jälkeen. 
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Odotetut vaikutukset 

293 Kun otetaan huomioon, että sähköisen terveydenhuollon täytäntöönpano on 
monimutkainen ja kallis prosessi, tarkastuksen odotetaan vaikuttavan siten, että 

o sääntely-ympäristöä parannetaan 

o sähköisen terveydenhuollon toteuttamista varten kehitetään selkeä toimintamalli 
yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa 

o koordinointia parannetaan julkisten varojen tehottoman käytön ehkäisemiseksi 

o asianomaiset laitokset toteuttavat kiireellisiä toimia keskeisten julkisten toimenpiteiden 
täytäntöönpanemiseksi; tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa sähköiset 
terveyskertomukset, sähköiset reseptit ja lähetteet, kansallinen terveydenhoitoportaali 
sekä kansallinen terveystietojärjestelmä. 
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Latvian kansallinen tarkastusvirasto 
Valsts Kontrole 
Onko Latvian sähköisen terveydenhuollon hanke  
askel oikeaan suuntaan? 

Yleiskuvaus 

294 Latvian ylimmän tarkastuselimen tarkastuksessa arvioitiin, ovatko terveysministeriön 
ja kansallisen terveydenhuoltolaitoksen toimet olleet tehokkaita ja tuottavia ja keskityttiinkö 
niissä sähköisen terveydenhuollon käyttöönoton tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi 
tarkastuksessa arvioitiin, ovatko Latvian sähköiseen terveydenhuoltoon tehdyt investoinnit 
olleet taloudellisia ja tuottavia. Tarkastus kattoi kauden 1.1.2007–1.4.2015. 

295 Sähköisen terveydenhuollon toteuttamisen määräaika oli vuoden 2015 lopussa. 
Yhdeksän vuoden aikana oli tehty investointeja 14,5 miljoonan euron arvosta, mutta 
sähköisen terveydenhuollon palvelut eivät olleet vielä käyttäjien saatavilla. Sähköisen 
terveystietojärjestelmän käyttö on ollut pakollista kaikille terveydenhuoltopalveluiden 
tarjoajille 1. tammikuuta 2016 lähtien (avo- ja osastohoito, sähköinen ajanvaraus, sähköiset 
lähetteet tutkimuksiin tai hoitoon sekä sähköiset reseptit ja sairauslomatodistukset). 

Tarkastustapa 

296 Tarkastuksessa käsiteltiin seuraavaa pääkysymystä: onko sähköinen terveydenhuolto 
toteutettu siten, että saavutetaan sille asetettu tavoite eli tehokkaamman terveydenhuollon 
edistäminen? 

297 Osana tätä pääkysymystä ylin tarkastuselin tutki, 

o ratkaistaanko sähköisen terveydenhuoltojärjestelmän avulla ongelmia ja saavutetaanko 
sen avulla tavoitteita 

o ovatko kansallisen terveydenhuoltolaitoksen toteuttamat toimet sähköisen 
terveydenhuollon käyttöönottamiseksi olleet asianmukaisia tavoitteiden saavuttamista 
silmällä pitäen 



OSA III – Katsaus ylimpien tarkastuselinten kertomuksiin 
Uusi teknologia ja sähköiset terveyspalvelut 

 114 
 

 

o takaako hiljattain kehitetty sähköinen terveystietojärjestelmä tietoturvan ja 
henkilötietojen suojan 

o oliko Latvian sähköisen terveydenhuollon hanketta koskeva valvonta tehokasta. 

298 Tarkastuksen pääkohteina olivat terveysministeriö ja sen alaisuudessa toimiva 
kansallinen terveydenhuoltolaitos, joka oli vastuussa sähköisen terveydenhuollon 
toteuttamisesta. 

299 Tarkastusmenetelmään sisältyi aihetta ulkoa päin säätelevien lakien ja määräysten 
analysointia sekä terveysministeriön täytäntöönpaneman politiikan arviointia. Lisäksi 
arvioitiin, noudattaako sähköinen terveydenhuolto tietosuojaan ja henkilötietojen 
(potilastietojen) suojaan liittyviä vaatimuksia. Tarkastusmenetelmiin sisältyi myös kyselyjä, 
asiakirjatarkastuksia sekä terveysministeriön ja kansallisen terveydenhuoltolaitoksen 
virkamiesten haastatteluja. 

Keskeiset havainnot 

300 Terveysministeriön toteuttama hanke on askel oikeaan suuntaan pyrittäessä 
tarjoamaan terveydenhuoltopalveluita tehokkaammin. Hanke parantaa potilaiden 
mahdollisuuksia vaikuttaa omaan terveyteensä kannustamalla heitä ylläpitämään terveellistä 
elämäntapaa, ja lisäksi se tarjoaa paremman perustan päätöksenteolle sekä nopeuttaa 
terveydenhoitoalan palveluja ja takaa, että tiedot ovat laadukkaita ja helposti saatavilla. 

301 Terveysministeriön laatimaa sähköisen terveydenhuollon politiikkaa ei ollut 
kuitenkaan pantu täytäntöön suunnitellussa laajuudessa ja määräajassa, joten tavoite – 
terveydenhuoltopalveluiden tarjoaminen tehokkaammin – oli saavutettu vain osittain. 

302 Sähköisen terveydenhuollon hankkeen täytäntöönpanossa havaittiin jo aivan sen 
alkuvaiheessa merkittäviä puutteita ja virheitä: hankkeeseen ei osallistunut alan 
asiantuntijoita, hankkeen täytäntöönpanosta vastaavassa laitoksessa tapahtui useita 
muutoksia, hankkeen hallinta oli tehotonta eikä hanketta ollut valvottu riittävästi. 

o Terveysministeriö oli laatinut suunnitteluasiakirjan sähköisen terveydenhuollon 
toteuttamista varten, mutta asiakirjaa ei ollut päivitetty yhdeksään vuoteen 
(vuoden 2007 jälkeen) eikä se näin ollen vastannut todellista tilannetta. 
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o Vaikka sähköisen terveydenhuollon hankkeen aloittamisesta (2007) oli kulunut 
yhdeksän vuotta ja terveysministeriö oli investoinut hankkeeseen 14,5 miljoonaa euroa, 
terveystietojärjestelmä ja suunnitellut sähköiset palvelut eivät olleet vielä 1. huhtikuuta 
2015 mennessä käyttäjien saatavilla. 

o Vaarana oli, että sähköinen terveystietojärjestelmä ei saavuttaisi väestön ja 
terveydenhuoltopalveluiden tarjoajien riittävää suosiota, koska järjestelmä ei ollut 
ymmärrettävä eikä kaikkien mahdollisten käyttäjien ulottuvilla. 

o Sähköinen terveystietojärjestelmä ei ollut 1. huhtikuuta 2015 mennessä valmis 
tietoturvan ja henkilötietojen suojan osalta. 

o Sähköisen terveydenhuollon toteutuksen valvonta ja tarkastukset, jotka olivat 
terveysministeriön vastuulla, eivät olleet riittävän tehokkaita. 

Suositukset 

303 Latvian kansallinen tarkastusvirasto antoi useita suosituksia. Keskeisin suositus 
annettiin terveysministeriölle. Sen mukaan ministeriön olisi muutettava asetusta, jossa 
säädetään sähköisten terveystietojärjestelmien pakollisen käytön aloituspäivämäärästä. 
Ministeriön olisi määriteltävä aikataulu havaittujen puutteiden korjaamiseksi sekä asetettava 
kohtuullinen määräaika (vähintään kuusi kuukautta), jonka kuluessa sidosryhmät voisivat 
liittyä sähköiseen terveystietojärjestelmään vapaaehtoisesti. 

304 Jotta sähköinen terveystietojärjestelmä voitaisiin käynnistää onnistuneesti, ylin 
tarkastuselin suositteli terveysministeriötä 

o testaamaan toistuvasti kaikkia kehitettyjä sähköisiä terveydenhuoltoratkaisuja 
teknisten eritelmien vaatimusten mukaisesti, jotta voidaan varmistaa järjestelmän 
toimivuus samoin kuin sen kyky toimia yhdessä muiden järjestelmien kanssa ja 
järjestelmän semanttinen yhteensopivuus 

o korjaamaan kaikki tietoturvaan ja fyysisten henkilöiden tietosuojaan liittyvät puutteet 

o kehittämään suunnitelman sellaisia hankkeita varten, joissa ovat osallisina kaikki 
sähköistä terveystietojärjestelmää käyttävät terveydenhuoltopalveluiden tarjoajat, 
jotta parannetaan terveydenhuollon tehokkuutta 
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o toteuttamaan kohdennetun tiedotuskampanjan sähköisen terveystietojärjestelmän 
markkinoimiseksi sen jälkeen kun sähköinen terveystietojärjestelmä on otettu käyttöön 
ja terveydenhuoltopalveluiden tarjoajat voivat liittyä tietojärjestelmään 
vapaaehtoisesti. 

Julkaisu ja jatkotoimet 

305 Kertomus esiteltiin parlamentin julkisen varainkäytön ja tarkastusvaliokunnalle, ja se 
julkaistiin Latvian kansallisen tarkastusviraston verkkosivustolla 8. syyskuuta 2015. Julkaisun 
yhteydessä järjestettiin lehdistötilaisuus ja annettiin lehdistötiedote. 

306 Terveysministeriön oli pidettävä tarkastusvirasto ajan tasalla suositusten 
täytäntöönpanosta sovitun raportointiaikataulun mukaisesti, ja tarkastusvirasto arvioi 
terveysministeriön edistymisen saatuaan nämä tiedot. Vuoteen 2019 mennessä 
terveysministeriö oli pannut täytäntöön 70 prosenttia suosituksista. 

Odotetut vaikutukset 

307 Koska tarkastusta tehtäessä sähköisen terveystietojärjestelmän käyttö ei ollut vielä 
pakollista ja järjestelmä oli vielä toteutusvaiheessa, kaikkien tarkastuksen suositusten 
odotettiin parantavan sähköisen terveydenhuollon toteutusprosessia ja auttavan 
pidemmällä tähtäimellä varmistamaan, että kaikki sidosryhmät käyttävät sähköistä 
terveystietojärjestelmää onnistuneesti, jotta terveydenhuoltopalveluiden tarjoaminen 
tehostuu. Sähköistä terveystietojärjestelmää ja sähköisiä palveluja on vuodesta 2016 lähtien 
saatettu vaiheittain käyttäjien saataville. Tilastojen mukaan yleisimmin käytetyt sähköiset 
terveydenhuoltopalvelut ovat sähköinen sairauslomatodistus ja sähköinen resepti: 
vuonna 2018 myönnettiin miljoona sähköistä sairauslomatodistusta ja 11,7 miljoonaa 
sähköistä reseptiä. 
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Viron kansallinen tarkastusvirasto 
Riigikontroll 
Valtion toimet sähköisen 
terveydenhuoltojärjestelmän toteuttamisessa 

Yleiskuvaus 

308 Viron ylimmän tarkastuselimen tarkastuksessa arvioitiin maanlaajuisen sähköisen 
terveystietojärjestelmän toteutusta. 

309 Ensimmäiset suunnitelmat sähköistä terveydenhuoltoa varten laadittiin Virossa 
vuonna 2004. Hallitus hyväksyi vuonna 2005 Viron terveystietojärjestelmän 
kehityssuunnitelman vuosille 2005–2008, ja Viron sähköisen terveydenhuollon säätiö 
perustettiin marraskuussa 2005. Vaikka terveystietojärjestelmän olisi pitänyt olla kaikilta 
osin toiminnassa vuodesta 2013 lähtien, sähköisten terveyskertomusten tietokanta 
(keskitetty terveystietokanta) oli toteutunut vain osittain, terveydenhuoltopalveluiden 
tarjoajat (sähköisten terveyspalvelujen pääasialliset käyttäjät) eivät olleet tyytyväisiä 
järjestelmään ja rahaa oli käytetty enemmän kuin oli alun perin suunniteltu. 

310 Tarkastusjakso kattoi vuodet 2005–2012, ja tarkastus käsitti kaikki toimet, joita oli 
toteutettu Viron sähköisen terveydenhuollon säätiön perustamisesta lähtien. 

Tarkastustapa 

311 Tarkastuksessa käsiteltiin seuraavia pääkysymyksiä: 

(1) Täyttääkö sähköinen terveystietojärjestelmä sille asetetut tavoitteet, ja onko 
tietojärjestelmä toteutettu suunnitellusti? Ellei, mistä syystä? 

(2) Ovatko nykyisen sähköisen terveydenhuoltojärjestelmän edellytykset sellaiset, että 
järjestelmä täyttää sille asetetut tavoitteet tulevaisuudessa? 
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312 Tarkastus kohdistui pääasiassa sosiaaliministeriöön, Viron sähköisen 
terveydenhuollon säätiöön, Viron sairausvakuutusrahastoon sekä Viron tasavallan 
tietojärjestelmäviranomaiseen. 

313 Tarkastusmenetelmään sisältyi asiakirjojen ja kertomusten analysointia, noin 
200 lääkärin keskuudessa toteutettu kyselytutkimus, tietojen analysointia, sähköisten 
terveystietojärjestelmien havainnointia yhteistyössä terveydenhuoltopalveluiden tarjoajien 
kanssa (esimerkiksi lääkäreille tarkoitetut järjestelmien toiminnot ja käyttöliittymät) sekä 
tarkastuksen kohteiden ja terveydenhuoltopalveluiden tarjoajien haastatteluja. 

Keskeiset havainnot 

314 Viron ylin tarkastuselin havaitsi, että sähköisen terveydenhuollon tavoitteet eivät 
olleet toteutuneet seuraavista syistä: 

o Toisin kuin oli alun perin suunniteltu, sähköisen terveydenhuoltojärjestelmän sisältämiä 
tietoja ei ollut mahdollista käyttää kansallisia tilastoja, rekistereiden ylläpitoa tai 
valvontaa varten, eivätkä lääkärit käyttäneet niitä säännöllisesti hoitotarkoituksiin. 

o Ainoa valtion luoma säännöllisessä käytössä ollut sähköinen ratkaisu oli digitaalinen 
resepti. 

o Sähköisten terveyskertomusten ja kuvaviitetietokannan käyttö oli ollut vähäistä, eikä 
digitaalisen kirjausjärjestelmän (sähköisen ajanvarausjärjestelmän) käyttö ollut 
yleistynyt, vaikka järjestelmä saatiin valmiiksi viisi vuotta sitten. 

o Sähköisen terveydenhuollon alalta puuttui strateginen johtaja, joka olisi edistänyt 
valtion kannalta tärkeitä asioita, mikä hidasti täytäntöönpanoa. 

o Sähköisen terveydenhuoltojärjestelmän luominen ja toteuttaminen oli tullut 
maksamaan huomattavasti suunniteltua enemmän, eikä tiedossa ollut, kuinka paljon 
järjestelmä tulisi vielä maksamaan. 

o Sähköiset terveydenhuoltopalvelut eivät auttaneet säästämään sairausvakuutuskuluissa 
tai optimoimaan lääkäreiden työaikoja. 
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o Valtion laitokset eivät vielä hyötyneet sähköisen terveydenhuoltojärjestelmän 
sisältämästä tiedosta, koska suuri osa tiedoista puuttui tai oli heikkolaatuista. 
Terveydenhuoltopalveluiden tarjoajien on ladattava potilastiedot sähköiseen 
terveydenhuoltojärjestelmään, mutta tietoja ei ladattu sinne järjestelmällisesti ja suurta 
osaa tiedoista ei ladattu järjestelmään lainkaan. 

315 Ylin tarkastuselin totesi, että sähköisen terveydenhuollon käytön heikko aloitus johtui 
sosiaaliministeriön päämäärättömästä ja epäjohdonmukaisesta toiminnasta sähköisen 
terveydenhuollon kehittämisestä ja toteuttamisesta vastaavana strategisena johtajana. 
Tarkastuselin totesi, että sähköisen terveydenhuollon menestys riippui sosiaaliministeriön 
johtavan aseman vahvistamisesta. 

Suositukset 

316 Viron ylin tarkastuselin antoi useita suosituksia, joista tärkeimmät on lueteltu alla. 

o Määritetään valtion kannalta tärkeät kysymykset sähköisen terveydenhuollon 
toteuttamisessa, minkä jälkeen määritetään sosiaaliministeriön ja Viron sähköisen 
terveydenhuollon säätiön tehtävät sähköisen terveydenhuollon toteutuksessa. 

o Saatetaan loppuun ja pannaan täytäntöön jo aloitetut sähköisen terveydenhuollon 
hankkeet (ennen kaikkea digitaalinen kirjausjärjestelmä ja sähköiset 
terveyskertomukset), ennen kuin ryhdytään luomaan uusia palveluja. 

o Terveydenhuoltopalveluiden tarjoajat olisi velvoitettava aloittamaan sähköisen 
terveystietojärjestelmän käyttö välittömästi, ja tarvittaessa palveluista maksettavat 
korvaukset olisi sidottava järjestelmän käyttöön. 

o Kehitetään sähköisen terveydenhuollon käyttäjäystävällisyyttä yhteistyössä Viron 
sähköisen terveydenhuollon säätiön kanssa. 

Julkaisu ja jatkotoimet 

317 Kertomus esiteltiin tarkastuksen kohteille, sosiaaliasioiden valiokunnalle sekä valtion 
talousarvion valvontavaliokunnalle parlamentissa. 
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318 Kertomus julkaistiin ylimmän tarkastuselimen verkkosivustolla, ja julkaisun 
yhteydessä annettiin lehdistötiedote. Ylimmän tarkastuselimen tiloissa pidettiin lehdistön 
tiedotustilaisuus päivää ennen julkaisua. 

319 Parlamentin valtion talousarvion valvontavaliokunta piti 10. helmikuuta 2014 
avoimen kokouksen, johon osallistuivat sähköisen terveydenhuollon alan keskeiset 
sidosryhmät ja ylin tarkastuselin. Kokous esitettiin suorana parlamentin ja erään merkittävän 
uutisportaalin verkkosivustolla. Lisäksi ylin tarkastuselin kirjoitti tärkeimmistä 
tarkastushavainnoista artikkelin, joka julkaistiin johtavassa päivälehdessä. 

320 Kertomuksen jatkotoimia toteutettiin huhtikuusta syyskuuhun 2019. Tuolloin 
todettiin, että edeltävien viiden vuoden aikana oli edistytty merkittävästi sähköisen 
terveydenhuoltojärjestelmän kehittämisessä. Digitaalisen reseptin lisäksi oli toteutettu 
digitaalinen kuva- ja potilasportaali. Lisäksi terveydenhuollon ajanvarauksen maanlaajuinen 
digitaalinen kirjausjärjestelmä otettiin käyttöön elokuussa 2019. Jäljellä on kuitenkin 
edelleen useita merkittäviä pullonkauloja. Esimerkiksi sähköisten terveyskertomusten 
käyttäjäystävällisyys ei ole toistaiseksi parantunut. Tästä syystä terveydenhuollon 
ammattilaisilla ei ole mahdollisuutta saada nopeasti käyttöönsä tarvittavia tietoja, jotta he 
voisivat tarjota oikea-aikaista ja korkealaatuista palvelua potilaalle. Myös sähköinen 
ambulanssijärjestelmä vaatii parannuksia sen varmistamiseksi, että tieto siirtyy tehokkaasti 
ambulanssien ja sairaaloiden välillä, jotta potilas saa hoitoa mahdollisimman nopeasti. Myös 
terveydenhuoltopalveluiden laadun arviointiin tarkoitettuja sähköisen 
terveydenhuoltojärjestelmän tilasto- ja analytiikkatoimintoja on parannettava. 

Odotetut vaikutukset 

321 Tarkastuksen odotettiin kannustavan sosiaaliministeriötä täyttämään tehtävänsä 
sähköisen terveydenhuoltojärjestelmän strategisena johtajana sekä määrittämään valtion 
kannalta tärkeät kysymykset sähköisen terveydenhuollon toteutuksessa. Ministeriön oli 
tärkeää varmistaa, että strateginen ja taloudellinen suunnittelu toteutetaan yhdennetysti, 
koska tarkastus osoitti, että tarkastushetkellä ei ollut saatavilla yleiskuvaa sähköisen 
terveydenhuollon hankkeiden loppuun saattamisen ja täytäntöönpanon kustannuksista. 
Yleisesti ottaen tarkastuskertomuksen odotettiin edistävän sähköisen 
terveydenhuoltojärjestelmän kehittämistä, jotta terveydenhuoltopalveluiden tarjoajat, 
potilaat ja valtio voisivat hyödyntää järjestelmän potentiaalia täysimääräisesti. 
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Terveyspalveluiden rahoituksen kestävyys 
ja muut taloudelliset näkökohdat 
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Espanjan kansallinen tarkastusvirasto 
Tribunal de Cuentas 
Lääkkeisiin liittyvien etuuksien käsittely ja valvonta Espanjan 
virkamieskunnan yleisessä keskinäisessä vakuutusyhtiössä 
(MUFACE) 

Yleiskuvaus 

322 Espanjan ylimmän tarkastuselimen tarkastuksessa arvioitiin, miten Espanjan 
virkamieskunnan yleinen keskinäinen vakuutusyhtiö (MUFACE) käsittelee ja valvoo 
lääkkeisiin liittyviä etuuksia. Tarkastusjakso kattoi varainhoitovuoden 2015. 

323 MUFACE:llä on lukuisia lääke-etuuksiin oikeutettuja jäseniä, ja se hoitaa sekä 
lukumäärältään että arvoltaan suuria maksumääriä, minkä lisäksi menettelyssä on osallisena 
suuri määrä yksityisiä yrityksiä. Lisäksi kun aiemmin on analysoitu muiden samankaltaisten 
elinten hallinnointia, niiden rahoittamissa lääke-etuuksissa on havaittu puutteita ja 
liikamaksuja. 

Tarkastustapa 

324 Tarkastuksen päätavoitteena oli selvittää, oliko apteekkien ja sairaaloiden saamat 
lääke-etuudet laskutettu ja maksettu voimassa olevien säädösten ja moitteettoman 
varainhoidon periaatteen mukaisesti. 

325 Erityistavoitteina oli analysoida MUFACE:n noudattamat menettelyt, joilla se pyrkii 
tarkistamaan, laskutetaanko ja maksetaanko apteekkien ja sairaaloiden saamat lääke-
etuudet edellä tarkoitettujen säädösten ja periaatteiden mukaisesti. Lisäksi pyrittiin 
arvioimaan, onko MUFACE rahoittanut reseptit sovellettavan säädöksen sekä Espanjan 
maakuntien apteekkijaostojen yleisneuvoston allekirjoittaman sopimuksen mukaisesti. 
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326 Tarkastus kohdistui pääasiassa MUFACE:en, joka on aluepolitiikasta ja 
virkamiespalvelusta vastaavan ministeriön alainen itsenäinen elin. 

327 Arvioinnissa hyödynnettiin asiakirjatarkastuksia, haastatteluja, otantaa sekä tietojen 
analysointia kenttätyön aikana. Apteekkipalveluja saaneita edunsaajia koskevia tietokantoja 
ja maksutietoja analysoitiin, ja lisäksi toteutettiin tarkastustoimia, jotka kohdistuivat lääke-
etuustietojen hallintaan käytettyyn tietokonesovellukseen. 

Keskeiset havainnot 

328 Espanjan ylin tarkastuselin teki seuraavat havainnot: 

o MUFACE:n asettamat psykotrooppisten lääkkeiden käytön valvontarajat olivat samat 
kaikille tehoaineille riippumatta Espanjan lääke- ja terveystuoteviraston kullekin 
lääketyypille suosittelemasta enimmäisannoksesta. 

o Ilmoitusjärjestelmässä, jonka tarkoituksena oli rajoittaa reseptilipukkeiden toimitusta 
silloin kun jäsenien lääkkeiden käyttö ylitti normaalikäytön, oli useita puutteita 
(puutteelliset ohjeet, ei ilmoituksia jäsenistä, jotka eivät enää olleet MUFACE:n jäseniä 
tai jotka eivät käyttäneet lääkkeitä lainkaan tai jotka käyttivät niitä liikaa). 

o Hajautettujen lääke-etuuksien maksumenettely ei vastannut yhtäkään kolmesta 
menettelystä, jotka on määritelty talousarviosta 26. marraskuuta 2003 annetussa 
Espanjan laissa nro 47/2003. 

o Tarkastuksessa havaittujen kaksinkertaisten laskujen rahallinen kokonaismäärä oli 
yhteensä 55 998 euroa. 

o Tiettyjen lääkkeiden vuoden 2015 enimmäiskustannusraja oli ylittynyt, ja tästä syystä 
olisi saatava alennusta. Hyväksymistä odottavien alennusten määrä oli 31. joulukuuta 
2016 yhteensä 329 988 euroa. 

o MUFACE:n maksaman hepatiitti C:n hoidon osalta lääketiedoista kävi ilmi, että 
lääkkeistä oli maksettu tiedoissa mainittu hinta, mutta sairaalat eivät yleisesti ottaen 
olleet myöntäneet 7,5 prosentin alennusta, joka on vahvistettu Espanjan kuninkaan 
asetuksen 8/2010 9 artiklassa. 
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Suositukset 

329 Espanjan ylin tarkastuselin antoi seuraavat suositukset: 

o Tehostetaan tarkastuksia ja verrataan ajoittain MUFACE:n sekä Espanjan veroviraston 
(tulotason todentaminen) ja kansallisen sosiaaliturvalaitoksen (jäsenyyksien 
todentaminen) tietokantoja toisiinsa. 

o Edistetään sähköisen reseptijärjestelmän toteutumista, jotta voidaan valvoa paremmin 
reseptejä myöntäviä lääkäreitä sekä heidän määräämiään lääkkeitä koskevia muita 
hyväksyttävyys- ja jakeluvaatimuksia. 

o Toteutetaan tarvittavia toimenpiteitä reseptilipukkeiden asianmukaisen hallinnan, 
niiden tuotannon ja jakelun sekä varastoarvojen tarkastusten varmistamiseksi. 

o Muutetaan lääke-etuusjärjestelmää koskevia ohjeita vastaamaan etuuksien käsittelyssä 
todellisuudessa noudatettavia menettelyjä, korjataan lääkkeiden käytön 
ilmoitusjärjestelmän nykyiset puutteet sekä parannetaan ja laajennetaan lääkkeiden 
käytön valvontaa ja määritetään lääkkeiden käyttörajat kunkin lääkkeen tehoaineen 
mukaan. 

o Määritetään toimenpiteet niiden liikamaksujen takaisinperimiseksi, jotka on maksettu 
sairaaloille hepatiitti C:n hoitoa varten, ja toteutetaan asianmukaisia toimenpiteitä, 
joiden myötä sairaalat voisivat soveltaa 7,5 prosentin alennusta sairaaloista jaettavien 
lääkkeiden laskutusvaiheessa. 

o Muutetaan MUFACE:n pankkitilejä koskevaa maksujen hallintamenettelyä sairaaloista 
jaettavien lääkkeiden maksujen osalta. 

Julkaisu ja jatkotoimet 

330 Alustava kertomusluonnos toimitettiin MUFACE:lle lausuntoa varten. Lopullinen 
tarkastuskertomus esiteltiin parlamentin valiokunnalle 16. marraskuuta 2017. 
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331 Tarkastuskertomus on ollut saatavilla Espanjan kansallisen tarkastusviraston 
verkkosivustolla 1. lokakuuta 2017 lähtien. Lehdistötiedote, joka sisälsi yhteenvedon 
keskeisistä päätelmistä ja suosituksista, julkaistiin 16. lokakuuta 2017. Parlamentin 
valiokunnan 23. marraskuuta 2017 päivätty päätöslauselma julkaistiin valtion virallisessa 
lehdessä 26. helmikuuta 2018. 

332 Kertomuksen suositusten jälkiseuranta toteutetaan joko erityisen 
seurantakertomuksen avulla tai kyseistä yhteisöä koskevien uusien tarkastustehtävien 
yhteydessä. Jatkotoimia ei ole toistaiseksi toteutettu, koska kertomus hyväksyttiin vasta 
hiljattain. 

Odotetut vaikutukset 

333 MUFACE:n pääjohtaja ilmoitti Espanjan kansalliselle tarkastusvirastolle useiden 
organisatoristen, menettelyllisten ja sääntelyyn liittyvien muutosten täytäntöönpanosta 
27. maaliskuuta 2018. Muutokset olivat seuraavanlaisia: 

o muutos terveydenhuoltosopimukseen 

o muutos tehtävien delegoimista koskevaan, 23. toukokuuta 2012 päivättyyn 
päätöslauselmaan 

o muutos MUFACE:n erityisiin kirjanpitosääntöihin, jotka liittyvät kuluihin, maksuihin, 
varainhoidon valvontaan ja kirjanpitoon 

o valvontatoimenpiteitä oli tehostettu ja jäseniä koskevia tietokantoja ristiintarkastettiin 
säännöllisesti erityisesti edunsaajien ja vakuutettujen osalta 

o erityinen lääkemaksujen hallintaan tarkoitettu tietokonesovellus oli määrä panna 
toimeen vuonna 2018 

o toimenpiteet hepatiitti C -lääkityksen kustannuksia varten sairaaloille tehtyjen 
liikamaksujen takaisinperimiseksi 

o sähköisen reseptijärjestelmän toteuttaminen, lääkkeiden liikakäytön havaitsemis- ja 
ehkäisytoimenpiteiden parantaminen sekä asianmukaisten toimenpiteiden 
toteuttaminen reseptilipukkeiden moitteettoman hallinnan varmistamiseksi.  
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Italian kansallinen tarkastusvirasto 
Corte dei conti 
Julkisten terveydenhuoltolaitosten kiinteistöjen  
kunnostusta ja teknistä nykyaikaistamista koskevan 
erityisohjelman täytäntöönpano 

Yleiskuvaus 

334 Italian ylimmän tarkastuselimen tarkastuksessa arvioitiin julkisten
terveydenhuoltolaitosten julkisten kiinteistöjen kunnostukseen ja tekniseen 
nykyaikaistamiseen liittyvää erityisohjelmaa. 

335 Tarkastusjakso kattoi vuodet 2012–2016.

336 Rakennusten kunnostusta ja teknistä nykyaikaistamista koskeva ohjelma hyväksyttiin
lailla nro 67/88, ja ohjelman ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen vuonna 1996. Italian 
kansallinen tarkastusvirasto on jo tehnyt yhden tarkastuksen aiheesta ja esitellyt sitä 
koskevan kertomuksen toukokuussa 2011. 

Tarkastustapa 

337 Tarkastuksessa käsiteltiin seuraavaa pääkysymystä:

o Onko mahdollista tasapainottaa julkisen varainhoidon vakauteen liittyvä kansallinen etu
terveydenhuollon ja rakenteiden turvallisuuteen liittyvien ensisijaisten tavoitteiden ja
tarpeiden kanssa?

338 Tarkastuksen pääasiallisena kohteena oli terveysministeriö.

339 Arvioinnin pohjana käytetty evidenssi saatiin terveysministeriölle (terveysasioiden
suunnittelun pääosasto) esitettyjen tieto- ja asiakirjapyyntöjen perusteella. 
Terveysministeriö vastaa infrastruktuuri-investointeja koskevan ohjelman 
täytäntöönpanosta. 
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Keskeiset havainnot 

340 Italian ylin tarkastuselin teki seuraavat havainnot: 

o Terveysministeriö ei ollut vielä laatinut monivuotista suunnitelma-asiakirjaa, josta 
säädetään lain tasoisessa asetuksessa nro 228/2011. 

o Nk. Mexa-menetelmällä ei voitu täysin arvioida toimien tehokkuutta. 

o Terveysministeriölle toimitetun, töiden edistymistä koskevan alueiden kertomuksen 
todettiin olevan riittämätön hankkeiden täytäntöönpanon seuraamiseksi. Alueiden 
kerran vuodessa toimittama asiakirja töiden edistymisestä ei ole riittävä, sillä todellinen 
kehitys ei käy siitä ilmi asianmukaisesti. 

o Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta ei ole hyödynnetty tehokkaasti, ja 
yksityiset resurssit olivat vähäisiä. 

Suositukset 

341 Italian ylin tarkastuselin antoi seuraavat suositukset: 

o Terveysministeriön olisi hyväksyttävä monivuotinen suunnitelma-asiakirja, josta 
säädetään lain tasoisessa asetuksessa nro 228/2011. 

o Mexa-menetelmän olisi mahdollistettava sekä strateginen valvonta että 
tuloksellisuuden tarkastus. Julkisten investointien arvioinnin pitäisi olla osa hallinnon 
valvontajärjestelmää, ja sen pitäisi kattaa sekä tavoitteiden asettaminen että 
saavutettujen tulosten arviointi. 
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342 Lisäksi olisi muodostettava julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, joka 
mahdollistaisi 

o julkisen ja yksityisen sektorin väliset suhteet ja yhteydet 

o hankkeen paremman näkyvyyden, jotta yksityisen sektorin kumppani osallistettaisiin 
täysimääräisesti päätöksentekoprosessiin 

o hankkeisiin liittyvien riskien asianmukaisemman hallinnan. 

343 Lisäksi ministeriön olisi asetettava etusijalle yksityiset yritykset, jotka ovat 
suuntautuneet pitkän aikavälin investointeihin ja jotka kykenevät rahoittamaan hankkeet 
niiden alkuvaiheessa. 

344 On keskeisen tärkeää järjestää uudelleen sellaisten hallinnollisten ja 
kirjanpitotietojen keruu, jotka ovat ohjelman täytäntöönpanon taustalla, samoin kuin 
parantaa tätä tietojenkeruuta. 

345 Terveysministeriöllä olisi oltava tiedossaan kaikki paikallisten yhteisöjen aloitteet, 
jotka liittyvät kansallisilla tai eurooppalaisilla varoilla rahoitettavaan 
terveydenhuoltoinfrastruktuuriin. Lisäksi terveysministeriön olisi luotava tietokanta, johon 
kerätään suunnittelutoimien parantamiseen ja investointien optimoimiseen tarvittavat 
tiedot. 

Julkaisu ja jatkotoimet 

Kertomuksen esittely: 

346 Kertomus esiteltiin parlamentille, talous- ja varainhoitoministeriölle, 
terveysministeriölle sekä Veneton, Emilia Romagnan ja Calabrian alueille. 

347 Kertomus julkaistiin tarkastusviraston verkkosivustolla 9. huhtikuuta 2018. 
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Odotetut vaikutukset 

348 Italian ylin tarkastuselin odottaa kertomuksen johtavan 

o lainsäädännön muutoksiin, jotka helpottavat julkisen terveydenhuoltosektorin kiinteän 
omaisuuden kunnostusta ja teknistä nykyaikaistamista 

o tarkastuskohteiden korostamien keskeisten ongelmakohtien parempaan arviointiin 
ratkaisujen kehittämiseksi 

o rakennusten turvallisuuden korostamiseen, erityisesti kun on kyse maanjäristyksiä 
kestävistä ja tulipalojen sammuttamiseen liittyvistä materiaaleista. 
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Kreikan kansallinen tarkastusvirasto 
Ελεγκτικό Συνέδριο 
Sairaaloihin, kansalliseen terveydenhuoltolaitokseen 
ja alueelliseen terveydenhuoltovirastoon liittyvien 
valtion maksurästien horisontaalinen aihekohtainen 
tarkastus 

Yleiskuvaus 

349 Kreikan ylin tarkastuselin arvioi valtion maksurästien kertymistä. 

350 Tarkastus kattoi jakson 31.12.2016–30.9.2017. 

Tarkastustapa 

351 Tarkastuksessa käsiteltiin seuraavia pääkysymyksiä: 

o Onko maksurästien selvittämiseen tarkoitettua Euroopan vakausmekanismirahoitusta 
käytetty aiottuun tarkoitukseen? 

o Miksi maksurästejä kertyy edelleen? 

352 Tarkastus kohdistui pääasiassa kuuteen sairaalaan sekä kansalliseen 
terveydenhuoltolaitokseen ja Attikan alueelliseen pääterveydenhuoltovirastoon. 

353 Evidenssi on pääasiassa peräisin haastatteluista, kolmansille osapuolille 
(tavarantoimittajille ja palveluntarjoajille) lähetetyistä selvityskirjeistä, paikan päällä ilman 
ennakkoilmoitusta tehdyistä tavaroiden ja palvelujen toimitusten tarkastuksista, 
asiakirjatarkastuksista sekä asiakirjojen ja menettelyjen laillisuuden ja 
sääntöjenmukaisuuden todentamistarkastuksista. 
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Keskeiset havainnot 

Erääntyneet velat – maksurästit 

354 Tarkastuksessa ilmeni seuraavaa: 

o Maksurästien ikääntymiseen liittyi säännönvastaisuuksia, ja tavaroiden ja palvelujen 
hankintojen yhteydessä havaittiin vaillinaisia tausta- ja maksuasiakirjoja. 

o Käytössä ei ollut mekanismeja korkojen ja sakkojen maksun seuraamiseksi, eikä 
tuomioistuinmenettelyjen tilaa ollut seurattu. 

o Huomattavaa määrää veloista ei ollut kirjattu tai ne oli kirjattu virheellisesti 
maksusitoumusrekisteriin tai niitä ei ollut otettu huomioon IT-järjestelmissä. 

o IT-järjestelmillä ei voitu tuottaa tiettyjä kuittaamiseen liittyviä kooste- ja 
analyysiraportteja. 

Maksurästien hoitamisohjelma 

355 Kreikan ylin tarkastuselin havaitsi 

o tapauksia, joissa ei ollut noudatettu maksujen kohdentamisen jonomenettelyä (FIFO) ja 
velkojen maksamisen määräaikoja, sekä epäjohdonmukaisuutta tarkastettujen 
asiakirjojen välillä ja puutteita maksumenettelyssä; tieto- ja raportointijärjestelmien 
luotettavuuteen liittyvät löydökset koskivat pääasiassa velkojen kirjausjärjestelmää 

o epäjohdonmukaisuutta raportointijärjestelmien välillä. 

356 Tarkastuksessa pyrittiin myös yksilöimään uusien maksurästien lähteitä, jolloin 
havaittiin seuraavaa: 

o Heikon maksuvalmiuden syitä olivat epärealistiset talousarviot, Euroopan 
vakausmekanismissa määrätyt menojen enimmäismäärät, alennus- ja 
takaisinperintäjärjestelyjen soveltamisen viiveet, tulojen perimisen viiveet sekä 
erityisten järjestelyjen mukaisten saatavien väheneminen. 

o Hankintamenettelyjen oikeudellisen kehyksen monimutkaisuuden (ja joissakin 
tapauksessa epämääräisyyden) takia ehdotuspyyntömenettelyjä ei saatu aina 
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päätökseen (tämä johtui byrokratian ja oikeudellisen kehyksen rajoittavuudesta, jonka 
seurauksena oli lukemattomia takaisinmaksuihin liittyviä sitoumuksia ja viivästyksiä 
oikeudellisten syiden vuoksi) ja maksurästien hoitamiseen vaadittiin lukuisia tausta-
asiakirjoja. 

o Maksurästien maksuohjelman tulosten arvioinnista kävi ilmi, että ohjelma ei ollut 
riittävän kypsä ja että joissakin tapauksissa ei ollut noudatettu omarahoitussääntöä, 
joka koskee yhteisön velkojen maksamista yhteisön omilla varoilla. 

Suositukset 

357 Kreikan ylin tarkastuselin suosittaa 

o päivittämään IT-järjestelmät ja niiden tuen sääntömääräisten talousarvioiden osalta 

o hyödyntämään näitä järjestelmiä kaikkien vaadittujen raporttien tuottamiseksi 
automaattisesti 

o ajantasaistamaan sitoumusrekisterin automaattisesti ja tekemään siihen tiettyjä 
muutoksia ja parannuksia, jotta varmistetaan velkojen ja maksurästien kirjaamisen ja 
maksamisen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus 

o noudattamaan jonomenettelyä (FIFO) velkoja maksettaessa sekä täsmäyttämään 
maksut automaattisesti vanhempien laskujen kanssa 

o saattamaan julkisen terveydenhuollon kansallinen keskushankintalaitos kaikilta osin 
toimintaan 

o määrittämään tuotantokäytännöt kunkin lääketieteellisen toimenpiteen osalta, sisäiset 
valvontatoimenpiteet hallinnon hankinta- ja maksumenettelyille, yhtenäisen koodiston 
ja luokittelun sekä yhtenäiset tekniset eritelmät ja yhteiset viivakoodit ja rekisterit 
kulutustarvikkeille, materiaaleille ja terveydenhuollon laitteille 

o parantamaan varastonhallintaa 

o nopeuttamaan ehdotuspyyntöjen arviointia hankintamenettelyissä 

o ottamaan käyttöön yhtenäistetyn IT-järjestelmän kaikissa sairaaloissa 
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o hyödyntämään indikaattoreita, keskeisiä suorituskykyindikaattoreita, viitearvoja, 
kustannuslaskelmia sekä suoriteperusteista kirjanpitojärjestelmää 

o soveltamaan takaisinperintäjärjestelyä hoitopalvelujen tarjoajiin hyvissä ajoin 

o laatimaan realistisia talousarvioita 

o laatimaan sisäiset menettelysäännöt, menettelykohtaiset sisäiset valvontatoimenpiteet 
sekä sisäistä tarkastusta koskevan käsikirjan 

o parantamaan sairaaloiden riskianalyysiprosessia sekä huolehtimaan paremmin 
henkilöstön riittävyydestä ja jakautumisesta 

o nopeuttamaan selvitys- ja maksumenettelyjä 

o maksamaan valtion tuet kuukausittain. 

Julkaisu ja jatkotoimet 

358 Kaikki kahdeksan kertomusta esiteltiin parlamentin talous- ja sosiaaliasioiden 
pysyvien valiokuntien yhteisessä kokouksessa parlamentissa lokakuussa 2018. Kertomukset 
julkaistiin Kreikan kansallisen tarkastusviraston verkkosivustolla, ja kertomusten 
esittelytilaisuus lähetettiin parlamentin televisioasemalta. 

359 Seurantatoimia oli aikataulun mukaan määrä toteuttaa vuoden sisällä. 

Odotetut vaikutukset 

360 Horisontaalisessa tarkastuksessa pyrittiin yksilöimään valtion yleisten maksurästien 
syitä, ja sillä pyrittiin auttamaan hallitusta kehittämään strategioita ongelmaan 
puuttumiseksi sekä tarvittavien uudistusten vakiinnuttamiseksi, jotta uusia ongelmia ei 
ilmenisi. 
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Luxemburgin kansallinen 
tarkastusvirasto 
Cour des comptes 
Sairaalainvestointien julkinen rahoitus 

Yleiskuvaus 

361 Luxemburgin ylin tarkastuselin arvioi sairaalainvestointien julkista rahoitusta 
vuosina 2011–2017. 

Tarkastustapa 

362 Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, oliko valtion sairaalainvestointeihin 
osallistumista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa Luxemburgin 
suurherttuakunnan asetuksessa esitetyt vaatimukset täytetty. Lisäksi ylin tarkastuselin 
analysoi niiden tarkastusmekanismien tehokkuutta ja johdonmukaisuutta, joita 
terveysministeriö käytti sairaaloiden korvauspyyntöjen todentamiseen. 

363 Tarkastus kohdistui pääasiassa terveysministeriöön sekä valtion tukien saajista 
muodostuneeseen otokseen. 

364 Tarkastusmenetelmään sisältyi tarkastettavien elinten haastatteluja sekä tarkastusta 
varten toimitettujen asiakirjojen analysointia. 
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Keskeiset havainnot 

Valtion osallistuminen sairaaloiden nykyaikaistamisen, kunnostamisen tai rakentamisen 
rahoitukseen 

365 Terveysministeriö ei toimittanut rahoitusselvitystä, jossa olisi verrattu laissa 
hyväksyttyjä hankkeiden kustannuksia sekä investointien todellisia kustannuksia ja jossa olisi 
perusteltu laissa sallitun lisärahoituksen ylittävät ylimääräiset kustannukset. 

Lait ja asetukset 

366 Joidenkin sairaalahankkeiden yhteydessä ei ollut tehty sopimusta tuen 
myöntämisestä, vaikka laki niin edellyttää. Tällaisia hankkeita olivat esimerkiksi erään 
sairaalan laajentaminen ja erään toisen sairaalan sterilointikeskukseen liittyvät työt. Lisäksi 
erään hankkeen yhteydessä tehtiin töitä ilman terveysministeriön virallista 
ennakkohyväksyntää. 

367 Lain mukaan rahoitustukeen liittyvät yksityiskohtaiset menettelyt, esimerkiksi 
asiakirjojen tutkimisen määräajat ja menettelyt, toimitettavat tausta-asiakirjat sekä tarve- ja 
vaikutustenarvioinnin vaatimukset ja laajuus, on määriteltävä asetuksessa. Tällaista asetusta 
ei ollut kuitenkaan vielä tarkastuksen ajankohtaan mennessä annettu. 

Rakennus- ja/tai nykyaikaistamishankkeiden seuranta 

368 Otokseen sisältyneiden neljän hankkeen hankepäälliköt laativat säännöllisesti 
edistymiskertomuksia mutta eivät toimittaneet niitä järjestelmällisesti ministeriölle, kuten 
asetuksessa edellytetään. 

369 Tarkastajat havaitsivat myös useita epäjohdonmukaisuuksia yhtäältä valtion tulo- ja 
menoarvion osana laadittujen, sairaalainfrastruktuurirahastoa koskevien monivuotisten 
suunnitteluasiakirjojen sekä toisaalta terveysministeriön kunkin sairaalan osalta laatimien, 
tukea saaneiden hankkeiden seurantataulukoiden välillä. 
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370 Sairaalainvestointihankkeiden talousarvioita on mukautettava rakennushintaindeksin 
muutosten huomioon ottamiseksi, mutta tarkastajat totesivat, että terveysministeriöllä ei 
ollut keinoja määritellä tarkasti käynnissä olevan hankkeen talousarviota tai tarkistaa 
sairaaloiden laskelmia. 

Korvauspyynnöt 

371 Tarkastajat totesivat, että 1) erilliset tahot vastaavat hankkeiden hyväksynnästä ja 
tuen myöntämisestä, 2) näiden tahojen keskinäinen yhteydenpito puuttui ja että 3) vain yksi 
virkamies oli vastuussa korvauspyyntöjen tarkastamisesta. 

372 Lain mukaan hallituksen sairaalakomissaari on vastuussa julkisten tukien jakamisen ja 
korvauspyyntöjen valvonnasta. Sairaalakomissaarin valtuuksia on lisätty, mutta tarkastajien 
mukaan hän ei siitä huolimatta kykene hoitamaan tehtäviään täysin asianmukaisesti 
puutteellisten henkilöstöresurssien takia. 

373 Lain mukaan valtio vastaa 80 prosentista terveysministeriön hyväksymien, irtaimeen 
ja kiinteään omaisuuteen tehtävien sairaalainvestointien kustannuksista. Tarkastajat 
kuitenkin totesivat, että terveysministeri oli jättänyt noudattamatta tätä sääntöä useissa 
tapauksissa. 

374 Silloin kun terveysministeriö ei voi myöntää tukea kohteen tiettyihin osiin, 
asetuksessa säädetään, että ei-tuettavien osien kustannukset lasketaan töiden päätyttyä 
hankkeen sellaisille osille, joita ei voi irrottaa hankkeesta. Erään otokseen sisältyneen 
hankkeen yhteydessä kuitenkin vain maanalaisen pysäköintihallin kustannukset arvioitiin 
uudelleen hankkeen lopussa. Erään toisen hankkeen yhteydessä ei-tuettavien osien 
kustannukset arvioitiin uudelleen, mutta koska useita tietoja ei ollut toimitettu, tällaisen 
jaottelun asianmukaisuus jäi epäselväksi. 

375 Asetuksessa säädetään, että terveysministeri voi ottaa käyttöön yhtenäiset 
tukikelpoisuussäännöt kaikille sairaaloille, mutta näin ei ole tehty. 
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Suositukset 

Valtion osallistuminen sairaaloiden nykyaikaistamisen, kunnostamisen tai rakentamisen 
rahoitukseen 

376 Terveysministeriön olisi 

o tiedotettava edustajainhuoneelle ajoittain merkittävien julkisrahoitteisten 
sairaalainvestointihankkeiden edistymisestä 

o noudatettava samankaltaisia menettelyjä kuin edustajainhuone noudattaa valtion 
täytäntöönpanemien infrastruktuurihankkeiden yhteydessä: kaikki merkittävät 
ohjelmamuutokset on tarkistettava, uusi lakiluonnos on esitettävä aina kun hankkeen 
kustannukset ylittävät sallitun määrän viidellä prosentilla, ja kustakin rahoituslailla 
hyväksytystä hankkeesta on esitettävä lopullinen kustannuseritelmä. 

Rakennus- ja/tai nykyaikaistamishankkeiden seuranta 

377 Terveysministeriön olisi 

o määriteltävä tiedot, jotka se tarvitsee, ja vaadittava, että kertomukset toimitetaan 
säännöllisesti 

o käytävä hankkeiden taloudelliset tiedot läpi yksityiskohtaisesti ja käytettävä tässä vain 
yhtä seurantavälinettä 

o perustettava oma välineensä talousarviomuutosten laskentaa varten ja tiedotettava 
sairaaloille säännöllisesti talousarvion jäljellä olevista määrärahoista. 

Korvauspyynnöt 

378 Nykyaikaistamis- ja/tai rakennushankkeiden hyväksymis- ja rahoitustehtävät olisi 
yhdistettävä uuden erikoisyksikön hoidettavaksi, ja tähän yksikköön olisi kuuluttava julkisten 
rakennusten hallintoelimen asiantuntijoita. Ministeriön olisi laadittava luettelo sellaisista 
investointikustannuksista, jotka eivät ole tukikelpoisia, sekä asetettava rahamääräiset 
enimmäisrajat tietyn tyyppisille kuluille ja sisällytettävä edellä tarkoitettu luettelo tuleviin 
rahoitussopimuksiin. Hankkeen kaikki osat olisi arvioitava uudelleen hankkeen lopussa, ja 
todellisista kustannuksista olisi laadittava eritelmä. 
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Julkaisu ja jatkotoimet 

379 Havainnot ja suositukset lähetettiin tarkastuksen kohteelle 15. marraskuuta 2018 
osana kuulemisvaihetta. Erityiskertomus esiteltiin edustajainhuoneelle 29. huhtikuuta 2019, 
minkä jälkeen se julkaistiin ylimmän tarkastuselimen verkkosivustolla yhdessä 
lehdistötiedotteen kanssa. 

380 Edustajainhuoneen talousarvion täytäntöönpanoa valvova valiokunta seuraa 
tarkastusviraston erityiskertomusten täytäntöönpanoa, ja raportoi toimista, joita 
viranomaiset ovat toteuttaneet vastauksena tarkastusviraston suosituksiin. 

Odotetut vaikutukset 

381 Kertomuksen odotettuja vaikutuksia ovat sairaalainvestointien tukemiseen liittyvien 
menettelykäytäntöjen optimointi ja edustajainhuoneen pitäminen ajan tasalla merkittävien 
valtion rahoittamien sairaalainvestointihankkeiden edistymisestä. 
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Slovakian kansallinen tarkastusvirasto 
Najvyšší kontrolný úrad  
Slovenskej republiky 
Terveydenhuoltolaitosten julkinen talous ja 
omaisuuserät 

Yleiskuvaus 

382 Slovakian ylimmän tarkastuselimen tarkastuksessa arvioitiin, onko 
terveydenhuoltolaitosten julkisen talouden ja omaisuuserien osalta noudatettu 
lainsäädäntöä. 

383 Tarkastusjakso kattoi vuodet 2011–2015. Tarkastuksessa otettiin huomioon myös 
muita vuosia tiettyjen tarkastettujen seikkojen objektiivisen arvioinnin varmistamiseksi. 

Tarkastustapa 

384 Tarkastuksessa käsiteltiin seuraavia pääkysymyksiä: 

o Onko tarkastetun yhteisön talousarvio realistinen? 

o Onko tasapainoisen talousarvion periaatetta noudatettu? 

o Onko yksittäisten terveydenhuoltolaitosten talous vakaalla pohjalla? 

o Ovatko tarkastetut yhteisöt täyttäneet maksuvelvollisuutensa? 

o Onko tarkastettu yhteisö investoinut uusiin terveydenhuollon laitteisiin, ja laadittiinko 
hankinnan yhteydessä investointisuunnitelma? 

o Onko julkiset hankinnat toteutettu läpinäkyvästi ja syrjimättömästi, ja onko 
taloudellisuuden ja tehokkuuden periaatteita noudatettu? 

o Onko kuhunkin tarkastusalueeseen kuuluvien (omistussuhteiltaan eroavien) 
terveydenhuoltolaitostyyppien välillä eroja? 
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385 Tarkastuksen pääasiallisia kohteita olivat sairaalat ja terveydenhuoltolaitokset. Näihin 
kuului 22 julkista sairaalaa (14 valtion hallinnoimaa ja kahdeksan itsehallinnollista yhteisöä), 
kymmenen yhteisöä, jotka oli muunnettu muunlaisiksi yhteisöiksi (osakeyhtiöiksi tai voittoa 
tavoittelemattomiksi organisaatioiksi), sekä kuusi yksityistä yhteisöä. 

386 Menetelmät sisälsivät asiakirjatarkastuksia, vertailuanalyysejä sekä tietojen 
(tilastollista) analysointia. 

Keskeiset havainnot 

387 Useat havainnoista koskivat kaiken tyyppisiä terveydenhuoltolaitoksia (valtion 
hallinnoimia, itsehallinnollisia, muunnettuja ja yksityisiä), mutta joillakin alueilla johtamisen 
lähestymistavat erosivat toisistaan merkittävästi. 

o Talousarvion laadinta- ja hyväksymismenettelyt eivät olleet realistisia valtion 
hallinnoimissa ja itsehallinnollisissa terveydenhuoltolaitoksissa, koska edellisten vuosien 
taloudellinen tulos oli ollut alijäämäinen. Perustajat, jotka vastaavat talousarvioiden 
hyväksymisestä ja valvonnasta, ovat tietyssä määrin vastuussa myös talousarvioiden 
laadun riittämättömyydestä. Muunnetuissa ja erityisesti yksityisissä yhteisöissä 
havaittiin, että edellytykset talousarvion hallintaan ja omaisuudenhoitoon olivat 
paremmat. 

o Hallinnontaso, talousarvioresurssien valvonta ja saavutetut taloudelliset tulokset olivat 
suoraan yhteydessä toisiinsa. Useimpia muunnettuja terveydenhuoltolaitoksia ja 
yksityisiä sairaaloita oli johdettu voitollisesti (lukuun ottamatta yhtä muunnettua ja yhtä 
yksityistä sairaalaa). 

o Terveydenhuoltokustannukset kasvoivat, mutta tuotot eivät kattaneet kustannusten 
kasvua. Tarkastetut yhteisöt ilmoittivat merkittävistä määristä maksamattomia 
terveydenhuoltopalveluita. Slovakian ylimmän tarkastuselimen näkemyksen mukaan 
yksi sairaaloiden velkaantumisen pääsyitä on se, että sairausvakuutusyhtiöt eivät maksa 
hyväksymiään terveydenhuoltopalveluita. 

o Sitoumuksissa ilmeni vuotuista kasvua jopa kolmanneksessa tarkastusjakson kattamasta 
ajasta (tarkastusjakso kattoi vuodet 2011–2015). 
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o Julkisten terveydenhuoltolaitosten investoinnit terveydenhuoltoteknologiaan olivat 
vähäisiä, mikä johti kohonneisiin korjaus- ja ylläpitokustannuksiin. Myöskään 
investointisuunnitelmaa ei ollut laadittu. 

o Julkisten hankintojen osalta havaitut puutteet liittyivät tarjoajien syrjimiseen, joillekin 
tarjoajille annettuihin parempiin tietoihin ja sitä kautta niille/heille annettuun etuun, 
terveydenhuollon laitteiden hankinnan ja rakennustöiden yhdistämiseen sekä epäiltyyn 
rikolliseen salahankkeeseen ja epäiltyyn ylihinnoitteluun. Terveydenhuollon laitteiden 
hankintahinnat olivat yksityisissä terveydenhuoltolaitoksissa huomattavasti alhaisempia 
kuin omistussuhteiltaan muun tyyppisissä laitoksissa. 

o Valtion hallinnoimissa ja itsehallinnollisissa terveydenhuoltolaitoksissa tehtiin useita 
epäedullisia palvelusopimuksia. 

o Sähköiseen terveydenhuoltoon ja diagnoosiperusteiseen ryhmittelyyn liittyviä 
tavoitteita ei saavutettu täysimääräisesti. 

Suositukset 

388 Slovakian ylimmän tarkastuselimen antamien suositusten tarkoituksena oli korjata 
havaitut puutteet sekä parantaa terveydenhuoltolaitosten julkisen talouden ja omaisuuden 
hoitoa. Suositukset koskivat pääasiassa hankintojen kustannusten ja omaisuuserien 
hankkimisen järkevyyden hallinnointia ja tarkastusta, raportoinnin ja kirjaamisen 
yhtenäistämistä parametrien optimoimiseksi sekä mahdollisuutta hankkia terveydenhuollon 
laitteita keskitetysti. 

Julkaisu ja jatkotoimet 

389 Kertomus toimitettiin Slovakian tasavallan presidentille, Slovakian tasavallan 
kansallisneuvoston puheenjohtajalle, kahdelle parlamentin valiokunnalle sekä Slovakian 
tasavallan pääministerille. Tulokset toimitettiin myös Slovakian tasavallan 
monopolinvastaiselle virastolle, terveydenhuollon valvontavirastolle, julkisten hankintojen 
virastolle, Slovakian tasavallan terveysministeriölle, Slovakian tasavallan yleisen syyttäjän 
virastolle sekä kansalliselle rikosvirastolle. Tarkastuksen tulokset esiteltiin lehdistölle sekä 
radio- ja televisioyhtiöille. 
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390 Tarkastetut sairaalat ja terveydenhuoltolaitokset olivat Slovakian ylimmästä 
tarkastuselimestä annetun asetuksen nojalla velvoitettuja ryhtymään toimenpiteisiin 
havaittujen puutteiden korjaamiseksi sekä ilmoittamaan toimenpiteistä ylimmälle 
tarkastuselimelle määräaikaan mennessä. Tarkastetut yhteisöt ovat toteuttaneet yhteensä 
168 toimenpidettä. Niistä 122 on toteutettu julkisissa, 41 muunnetuissa ja viisi yksityisissä 
terveydenhuoltolaitoksissa. 

391 Tarkastetut yhteisöt ovat toimittaneet Slovakian ylimmälle tarkastuselimelle edellä 
mainitun asetuksen nojalla kirjallisen tilannekatsauksen havaittujen puutteiden 
korjaamiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden täytäntöönpanosta. Ylin tarkastuselin seurasi 
hyväksyttyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoa toimitettujen kertomusten avulla ja ehdotti 
jatkotoimenpiteitä (esimerkiksi toimenpiteiden toteuttamisen jatkoseurantaa tai 
toimenpiteiden täytäntöönpanon tarkastamista tietyissä tarkastetuissa yhteisöissä). 

Odotetut vaikutukset 

392 Tarkastuksen tulokset voivat saada aikaan 

o organisatorisia/menettelyllisiä muutoksia Slovakian tasavallan terveysministeriössä siltä 
osin kuin on kyse tämän ministeriön alaisten organisaatioiden hallinnoinnista; 
organisatorisia/menettelyllisiä muutoksia, jotka koskevat valtion 
terveydenhuoltolaitosten talousarvioiden laatimista ja hyväksymistä sekä näiden 
laitosten ja sairausvakuutusyhtiöiden välisiä suhteita 

o uusia terveydenhuollon laitteita koskevan investointipäätöksen uudelleenarvioinnin 

o sellaisten menettelyiden käyttöönoton, joilla varmistetaan terveydenhuollon laitteiden 
keskitetty julkinen hankinta 

muita järjestelmää koskevia muutoksia terveyspolitiikan täytäntöönpanossa. 
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Suomi 
Valtiontalouden Tarkastusvirasto 
Sosiaaliturvamenojen kehitysarviot 

Yleiskuvaus 

393 Suomen ylimmän tarkastuselimen tarkastuksessa arvioitiin sosiaalimenojen 
kehitysarvioiden luotettavuutta. Näitä arvioita käytetään poliittisten päätösten ja 
taloudellisen kestävyyden arvioinnin pohjana. 

394 Tarkastuksessa keskityttiin sosiaalimenojen kehitysarvioiden makrotaloudellisen 
mallin käyttöön. Malli määriteltiin uudelleen vuosina 2007–2009, ja tarkastus keskittyi 
pääasiassa vuoden 2010 jälkeiseen aikaan. Tarkastus kattoi sosiaalimenojen pitkän aikavälin 
kehitysarviot, joita käytetään sosiaali- ja terveyspoliittisten päätösten pohjana. Osa menojen 
kehitysarvioista oli laadittu sosiaali- ja terveysministeriössä sosiaalimenojen analyysimallin 
(SOME-mallin) avulla. 

Tarkastustapa 

395 Tarkastuksessa käsiteltiin seuraavaa pääkysymystä: kuinka luotettavia ovat 
sosiaalimenojen kehitysarviot, joita käytetään poliittisten päätösten ja talouden kestävyyden 
arvioinnin pohjana? 
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396 Osana tätä pääkysymystä Valtiontalouden tarkastusvirasto esitti seuraavat 
kysymykset: 

(1) Minkälaisia sosiaalimenojen kehitysarvioita ja -ennusteita päätöksenteon perustaksi 
laaditaan? 

(a) Mitkä ovat niiden tärkeimmät keskinäiset erot? 

(b) Miten niitä käytetään päätöksentekoprosesseissa? 

(c) Mikä on Tilastokeskuksen tuottamien väestöennusteiden asema sosiaalimenojen 
kehitysennusteissa? 

(d) Minkälaista yhteistyötä sosiaalimenojen kehitysarvioita laativat ja niitä käyttävät 
viranomaiset tekevät keskenään? 

(2) Voiko sosiaali- ja terveysministeriö kehittää mallia kysynnän mukaan? 

(a) Kuinka joustava malli on sen kehittämistä silmällä pitäen? 

(b) Onko ministeriöllä riittävät resurssit ja osaaminen mallin edelleen kehittämiseksi? 

(3) Käytetäänkö päätöksenteon perustana läpinäkyviä menetelmiä sosiaalimenojen 
kehitysarvioiden osalta? 

(a) Miten mallit ja niiden taustaoletukset on dokumentoitu? 

(b) Tehdäänkö oletuksiin perustuvia systemaattisia herkkyysanalyysejä ja julkaistaanko 
niitä? 

397 Tarkastus kohdistui pääasiassa sosiaali- ja terveysministeriöön sekä 
valtiovarainministeriöön. 
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398 Evidenssiä kerättiin sosiaali- ja terveysministeriössä kehitysarvioiden avoimuuden ja 
menetelmien arvioinnista, sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön sekä 
muutamien muiden kehitysarvioita laativien laitosten (Kansaneläkelaitoksen ja 
Eläketurvakeskuksen) asiantuntijoiden haastatteluista sekä analysoimalla sosiaali- ja 
terveysministeriön käyttämiä SOME-mallin menetelmiä ja vertailemalla niitä 
Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen sosiaalimenojen kehitysarviomenetelmiin. 

Keskeiset havainnot 

399 Valtiontalouden tarkastusvirasto teki seuraavat havainnot: 

o SOME-malli on sisällöltään laajin pitkän aikavälin sosiaalimenojen kehitysarvioita 
tuottavista malleista. Laskentakehikko on rakenteeltaan selkeä ja jatkokehittämisen 
mahdollistava. 

o Mallin kuvaus ja tekninen käyttöohje on perusteellinen ja yksityiskohtainen. Kuvausta ei 
kuitenkaan ole päivitetty, vaikka malliin on tehty lukuisia muutoksia sen käyttöönoton 
jälkeen. 

o Mallia on syytä kehittää edelleen uudempien versioiden luomiseksi. Esimerkiksi sosiaali- 
ja terveydenhuollon uudistus (sote) on luonut tarpeen yksittäisten sote-alueiden 
sosiaalimenojen kehitysarvioille. 

o SOME-malli oli keskeisessä asemassa valtiovarainministeriön kestävyysvajearviossa, 
koska sen avulla laadittiin arviot ikäsidonnaisista menoista. Arviot ikäsidonnaisten 
menojen kehittymisestä laadittiin sosiaali- ja terveysministeriön sekä 
valtiovarainministeriön vapaamuotoisena yhteistyönä. Vastuiden jakautuminen tässä 
yhteistyöprosessissa jäi epäselväksi, vaikkakin lopullinen vastuu koko 
kestävyysvajearviosta oli valtiovarainministeriöllä. Kestävyysvajearvion 
menetelmäkuvaus ikäsidonnaisten menojen osalta oli yleispiirteinen ja läpinäkymätön. 

o SOME-mallilla tuotettuja skenaarioita tai herkkyysanalyysejä ei ole julkaistu 
säännöllisesti. Systemaattinen tulosten julkaiseminen mahdollistaisi asiantuntijoiden 
keskinäisen vuoropuhelun ja lisäisi sosiaali- ja terveyspoliittisten päätösten sekä 
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valtiovarainministeriön laatiman kestävyysvajearvion läpinäkyvyyttä sekä edesauttaisi 
mallin kehittämistä edelleen. 

o SOME-mallille kohdennetut resurssit eivät välttämättä olleet riittäviä mallin 
kehittämiseen kysyntää vastaavasti ja tavalla, joka mahdollistaisi tulosten 
systemaattisen analyysin. 

Suositukset 

400 Valtiontalouden tarkastusvirasto antoi seuraavat suositukset: 

o Sosiaali- ja terveysministeriön olisi huolehdittava SOME-mallin teknisen käyttöohjeen 
päivityksestä. Lisäksi SOME-mallilla tehdyistä skenaariolaskelmista on julkaistava 
säännöllisesti herkkyysanalyysejä sisältäviä raportteja. 

o Sosiaali- ja terveysministeriön olisi kehitettävä SOME-mallia huomioiden sote-
uudistuksessa syntyvät uudet tietotarpeet. Sosiaali- ja terveysministeriön olisi 
huolehdittava kehittämistyön ja säännöllisen analyysin edellyttämän resursoinnin 
riittävyydestä sekä asiantuntijayhteistyöstä muiden sosiaalimenojen kehitysarvioita 
tekevien ja niihin tietoa tuottavien organisaatioiden kanssa. 

o Yhteistyö, jota sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö tekevät 
kestävyysvajearvion laadintaprosessissa ikäsidonnaisia menoja koskevien tietojen 
tuottamiseksi, olisi kuvattava läpinäkyvästi. Valtiovarainministeriön olisi laadittava 
kestävyysvajearviosta perusteellinen ja läpinäkyvä menetelmäkuvaus sekä lisättävä 
kestävyysvajearvion säännölliseen raportointiin herkkyysanalyysi esimerkiksi 
sosiaalimenojen kehittymisen suhteen. 

o Malliin perustuvaa analyysiä voitaisiin käyttää laajemmin myös lyhyen aikavälin 
politiikan suunnittelussa. 
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Julkaisu ja jatkotoimet 

401 Kertomus esiteltiin tarkastuksen kohteille sekä eduskunnan tarkastusvaliokunnalle, ja 
se julkaistiin Valtiontalouden tarkastusviraston verkkosivustolla 16. tammikuuta 2017. 
Julkaisun yhteydessä annettiin lehdistötiedote. 

402 Jälkiseuranta tehtiin suunnitellusti syksyllä 2018 tarkastuksen kohteille lähetetyllä 
kyselylomakkeella. Seurantakertomus on julkaistu Valtiontalouden tarkastusviraston 
verkkosivustolla. 

Odotetut vaikutukset 

403 SOME-mallista vastaavan sosiaali- ja terveysministeriön odotettiin toteuttavan toimia 
mallin kehittämiseksi, menetelmän dokumentoimiseksi sekä kehitysarviotulosten 
julkaisemiseksi järjestelmällisesti. Lisäksi valtiovarainministeriön odotettiin parantavan 
talouden kestävyyden arviointimenetelmien läpinäkyvyyttä samoin kuin SOME-mallin 
käyttöä tässä yhteydessä. 
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Tšekin kansallinen tarkastusvirasto 
Nejvyšší kontrolní úřad 
Kustannusten korvaamiseen käytetyt varat eräissä 
valikoiduissa sairaaloissa 

Yleiskuvaus 

404 Tšekin ylimmän tarkastuselimen tarkastuksessa arvioitiin, noudattivatko 
yliopistolliset sairaalat oikeudellisia määräyksiä materiaalien, tavaroiden ja palvelujen 
hankinnassa ja noudattivatko ministeriöt eli sairaaloiden perustajat lakisääteisiä 
velvollisuuksiaan. Tarkastusjakso kattoi vuodet 2014–2016. 

405 Ylin tarkastuselin tarkasti sellaisten lääkkeiden ja terveydenhuollon laitteiden 
hankintoja, joita oli ostettu merkittäviä määriä. Lisäksi tarkastajat tutkivat yliopistollisten 
sairaaloiden velvoitetta, jonka mukaan niiden on valittava toimittajat julkisella 
hankintamenettelyllä, sekä arvioivat, noudattavatko ministeriöt perustajille laissa asetettuja 
velvollisuuksia. 

Tarkastustapa 

406 Tarkastuksen tärkeimmät kysymykset olivat seuraavat: 

o Toimivatko yliopistolliset sairaalat oikeudellisten määräysten mukaisesti hankkiessaan 
materiaaleja, tavaroita ja palveluja (erityisesti lääkkeitä ja terveydenhuollon laitteita), ja 
onko hankintatoiminta tehokasta ja kustannustehokasta? 

o Vaihtelevatko yksikkökohtaiset hankintahinnat merkittävästi yliopistollisten 
sairaaloiden välillä? 

o Täyttävätkö terveysministeriö ja puolustusministeriö tehtävät, jotka kuuluvat niille 
yliopistollisten sairaaloiden perustajina? 
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407 Tarkastus kohdistui pääasiassa yliopistollisten sairaaloiden perustajiin eli 
terveysministeriöön ja puolustusministeriöön ja lisäksi Brnon ja Motolin yliopistollisiin 
sairaaloihin sekä keskussotilassairaalaan, Prahan yliopistolliseen sotilassairaalaan. 

408 Arviointi perustui kerätyn evidenssin analysointiin, asiakirjatarkastuksiin, 
haastatteluihin ja vertailuihin. 

Keskeiset havainnot 

409 Tšekin ylin tarkastuselin teki seuraavat havainnot: 

o Materiaalien ja tavaroiden hankinta oli tarkoituksenmukaista, mutta sitä ei ollut aina 
toteutettu kustannustehokkaasti ja lainsäädännön mukaisesti. Myöskään palvelujen 
hankintaa ei ollut aina toteutettu kustannustehokkaasti ja lainsäädännön mukaisesti. 
Ministeriöt eivät olleet kaikissa tapauksissa noudattaneet niille perustajina kuuluvia, 
lainsäädännössä vahvistettuja velvollisuuksia. 

o Yliopistolliset sairaalat hankkivat lääkkeitä joko hankintamenettelyjen kautta tai 
suoraan toimittajilta. Sairaalat eivät aina voineet valita toimittajaa kilpailumenettelyn 
tulosten mukaisesti, koska käytössä oli laaja valikoima lääkkeitä ja terveydenhuollon 
laitteita, potilaan elintoimintojen ylläpitäminen oli keskeisin tavoite, markkinoilla oli 
vain yksi valmistaja tai kilpailumenettely ei ollut onnistunut. Muiden kuin 
kilpailumenettelyn kautta hankittujen tavaroiden osuus oli merkittävä, tosin kaikki 
yliopistolliset sairaalat (paitsi Brnon yliopistollinen sairaala) ilmoittivat perustelut 
lääkkeiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnalle ilman kilpailumenettelyä. 

o Yliopistolliset sairaalat eivät käyttäneet yhtenäisiä arviointiperusteita tarjouksia 
arvioidessaan. 

o Verrattaessa tarkastusotokseen sisältyneiden samojen lääkkeiden ja terveydenhuollon 
laitteiden yksikköhintoja yliopistollisten sairaaloiden välillä havaittiin, että hinnat 
vaihtelivat merkittävästi sekä absoluuttisina arvoina että prosenteissa mitattuina. 

o Valikoituun otokseen sisältyneiden lääkkeiden ja terveydenhuollon laitteiden 
yksikköhinnat vaihtelivat merkittävästi yliopistollisten sairaaloiden välillä ja usein jopa 
samalta toimittajalta tehtyjen hankintojen välillä. Hintaerot johtuivat pääasiassa 
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toimittajan tarjoamista alennuksista tai siitä, että valmistajia oli vain yksi, toimittajia ei 
ollut riittävästi, hankinta tehtiin ilman kilpailumenettelyä, yksi toimittaja toimitti 
tuotteet suoraan, korvauksissa tapahtui muutoksia tai markkinoille tuli saataville 
rinnakkaislääke. Ylin tarkastuselin katsoo, että nämä huomattavat hintaerot tarjoavat 
mahdollisuuden pienentää kuluja. 

o Terveydenhuollon ostobonusjärjestelmässä ei ole määritelty selkeitä sääntöjä 
lääkkeiden ja terveydenhuollon laitteiden hankintaa varten. Bonuksen käsitettä ei ole 
määritelty laissa, vaan se perustuu ainoastaan tietyn yliopistollisen sairaalan ja 
toimittajan välisen sopimussuhteen ehtoihin. Sairaalat eivät noudattaneet yhtenäistä 
menettelyä neuvotellessaan ostobonuksista ja niiden avulla syntyvien etujen käytöstä. 
Sairaalat tekevät bonussopimukset yleensä erillään pääasiallisesta asiakassuhteesta 
toimittajan kanssa. Yliopistolliset sairaalat eivät ilmoittaneet bonussopimuksia eivätkä 
sopimuksiin sisältyvien etujen arvoa sopimusrekisteriin mainiten syyksi liikesalaisuuden. 

o Brnon yliopistollinen sairaala ei ollut noudattanut talousarviota kurinalaisesti, sillä se oli 
käyttänyt varoja perusteettomasti terveydenhuollon laitteiden ja jätehuoltopalvelujen 
hankinnassa. 

o Prahan yliopistollinen sotilassairaala oli käyttänyt varojaan tehottomasti, sillä se ei 
esittänyt luotettavia perusteita 15 laskulle, jotka koskivat oikeudellista neuvontaa. 

Suositukset 

410 Tšekin ylin tarkastuselin suosittaa 

o yliopistollisia sairaaloita hankkimaan lääkkeet ja terveydenhuollon laitteet 
hankintamenettelyjen kautta; tämä on lakisääteinen velvollisuus sekä edellytys varojen 
taloudelliselle hallinnoinnille ja avoimelle toimittajien valinnalle 

o terveysministeriötä ja puolustusministeriötä asettamaan selkeät säännöt 
terveydenhuoltotuotteiden toimittajien myöntämien ostobonusten vastaanottamiselle 
sekä niistä ilmoittamiselle ja niiden käsittelylle 

o yliopistollisia sairaaloita käyttämään hankintamenettelyissä perusteena hinnan lisäksi 
myös mahdollista bonusta; tätä edellyttää tällaisen julkisen hankintasopimuksen 
kohteen luonne ja monimutkaisuus 
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o terveysministeriötä käsittelemään kehittämisstrategioita, jotka koskevat suoraan 
hallinnoituja organisaatioita, ja laatimaan oman mallinsa näiden organisaatioiden 
kehittämistä varten 

o terveysministeriötä ja Brnon yliopistollista sairaalaa tutkimaan Brnon yliopistollisen 
sairaalan lahjarahaston hyödyllisyyttä ja arvoa sekä pohtimaan, onko rahastoa edelleen 
syytä pitää yllä 

o puolustusministeriötä puuttumaan riskiin, joka havaittiin Prahan yliopistolliselle 
sotilassairaalalle myönnettyjen varojen osalta. 

Julkaisu ja jatkotoimet 

411 Kertomus esiteltiin hallitukselle 8. huhtikuuta 2019. 

412 Kertomus julkaistiin ylimmän tarkastuselimen verkkosivustolla 3. syyskuuta 2018. Ylin 
tarkastuselin julkaisi tarkastuksen päätelmät omassa julkaisussaan (nro 4/2018). Julkaisun 
yhteydessä annettiin lehdistötiedote. 

413 Kertomusta koskevia seurantatoimia ei ole vielä toteutettu. 

Odotetut vaikutukset 

414 Tarkastuksen odotetaan saavan aikaan muutoksia yliopistollisten sairaaloiden 
menettelyissä sekä parannuksia ministeriöiden tavassa hoitaa niille kuuluvat tehtävät. 
Viimeksi mainittu koskee erityisesti ostobonussääntöjen hyväksymistä, hankintamenettelyjä 
sekä yliopistollisten sairaaloiden käytännön toiminnan ja talouden seurantaa 
kustannustehokkuutta painottaen. 
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Unkarin kansallinen tarkastusvirasto 
Állami Számvevőszék 
Yhteenvetoanalyysi sairaaloiden  
tarkastuksista saaduista kokemuksista 

Yleiskuvaus 

415 Unkarin kansallisen tarkastusviraston analyysissa esitettiin tiivistetyssä muodossa 
kokemukset, jotka virasto on saanut sairaaloiden tarkastuksista. 

416 Analyysi kattoi vuodet 2008–2016. 

Tarkastustapa 

417 Analyysissa keskityttiin seuraaviin asioihin: 

o hallintoelinten suoriutuminen tehtävistään 

o sairaaloiden sisäinen valvontajärjestelmä 

o sairaaloiden taloushallinto 

o sairaaloiden omaisuuden hoito 

o eettisiä arvoja korostavan lähestymistavan toteutuminen. 

418 Tarkastuksen pääasiallisia kohteita olivat 21 sairaalaa, inhimillisten voimavarojen 
ministeriö sekä kansallinen terveydenhuoltolaitos. 

419 Menetelmät sisälsivät asiakirjatarkastuksia, vertailuanalyysejä sekä tietojen 
(tilastollista) analysointia. 
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Keskeiset havainnot 

420 Unkarin kansallinen tarkastusvirasto antoi useita suosituksia. 

o Hallintoelimet määrittävät sairaaloiden hallintoa koskevat perusvaatimukset. Toimiin, 
joita välitason hallintoelin toteutti julkisen hankinnan menettelyissä ja 
hyväksymismenettelyissä, liittyi säännönvastaisuuksia. Hallintoelinten valvontatoimet 
eivät kuitenkaan johtaneet siihen, että sairaaloita olisi hallinnoitu asianmukaisesti. 

o Sairaaloiden johtajat eivät huolehtineet asianmukaisesti riittävän sisäisen 
valvontajärjestelmän perustamisesta ja toiminnasta. 

o Sairaaloiden taloushallinnossa esiintyneet säännönvastaisuudet (suunnittelussa, 
määrärahojen hallinnoinnissa ja julkisissa hankinnoissa) vaaransivat julkisten varojen 
käytön avoimuuden ja tilivelvollisuuden. 

o Valtion omaisuuden lainmukaista ja avointa hoitoa koskevia vaatimuksia ei noudatettu 
omaisuuden hankinta-, asennus-, rekisteröinti- ja poistovaiheissa eikä omaisuuden ja 
velkojen seurannassa. 

o Eettisiä arvoja korostavaa lähestymistapaa lujitettiin sairaaloissa, mutta 
eettisyystarkastukset eivät olleet kaikilta osin tehokkaita, minkä vuoksi 
taloushallinnossa ilmeni säännönvastaisuuksia. 

Suositukset 

421 Suosituksia annettiin yhteensä 441. Niistä 16 osoitettiin ministeriölle, 21 välitason 
hallintoelimelle ja 404 sairaaloiden johtajille. 
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422 Suositukset koskivat seuraavia asioita: 

o sisäinen valvontajärjestelmä 

o taloushallinto 

o omaisuudenhoito 

o hallintoelinten toimet. 

Julkaisu ja jatkotoimet 

423 Analyysi esiteltiin lehdistötilaisuudessa huhtikuussa 2019, ja se julkaistiin Unkarin 
kansallisen tarkastusviraston verkkosivustolla. 

Odotetut vaikutukset 

424 Riskipitoisten alueiden yksilöinnillä odotetaan olevan vaikutuksia. Analyysi voi saada 
aikaan sen, että laitoksissa kiinnitetään enemmän huomiota lainsäädännön noudattamiseen 
hallinnon osalta, ja analyysi voi auttaa muita kyseisen sektorin laitoksia moitteettoman 
hallinnon ja säännönmukaisen toiminnan saavuttamisessa. 
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Luettelo tarkastuksista, joita tähän 
koosteeseen osallistuneet EU:n ylimmät 
tarkastuselimet ovat tehneet vuodesta 
2014 lähtien kansanterveyden alalla 
425 Luettelossa esitetään yleiskatsaus EU:n ylimpien tarkastuselinten tarkastuksiin, jotka 
koskivat – kokonaan tai osittain – kansanterveyttä. Lisätietoja tarkastuksista voi pyytää 
asianomaisilta ylimmiltä tarkastuselimiltä. 

Belgia 

o Vlaams preventief gezondheidsbeleid – Evaluatie van het uitvoeringslandschap [ 
Sairauksia ehkäisevä terveyspolitiikka Flanderissa – toimintapolitiikan 
tuloksellisuuden arviointi] 

Bulgaria 

o Ефективност на системата на психиатричното обслужване (одитът да бъде 
завършен и публикуван през 2020) [Psykologisen hoitojärjestelmän vaikuttavuus, 
tarkastus määrä saada päätökseen ja julkaista vuonna 2020] 

o Електронно здравеопазване (2017) [Sähköinen terveydenhuolto, julkaistu vuonna 
2017] 

o Дейност на Центъра за асистирана репродукция (2017) [Avusteisen 
lisääntymiskeskuksen työ, julkaistu vuonna 2017] 

o Одит за съответствие при финансовото управление на Изпълнителна агенция по 
лекарствата за периода (2016) [Lääkealan täytäntöönpanoviraston varainhoidon 
säännönmukaisuustarkastus, julkaistu vuonna 2016] 

o Одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на 
здравеопазването (2016) [Terveysministeriön varainhoidon 
säännönmukaisuustarkastus, julkaistu vuonna 2016] 
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o Ефективност на контрола върху дейностите по профилактика и диспансеризация 
на задължително здравноосигурените лица в РБ на възраст до 18 (2016) 
[Lakisääteisen sairausvakuutuksen nojalla toteutettujen ehkäisevien 
terveydenhoidollisten ja lääketieteellisten jatkotoimien seurannan vaikuttavuus 
alaikäisten osalta Bulgariassa, julkaistu vuonna 2016]  

o Дейност по оказване на спешна медицинска помощ (2015) [Ensiapupoliklinikkojen 
työ, julkaistu vuonna 2015] 

o Механизъм за договаряне на изпълнението на болнична помощ (2014) 
[Sairaalahoidon tarjoamista koskeva neuvottelumekanismi, julkaistu vuonna 2014] 

o Одит на изпълнението на проекти, реализирани от Министерството на 
здравеопазването по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
(2014) [Inhimillisten voimavarojen kehittämisen toimintaohjelmassa toteutettujen 
terveysministeriön hankkeiden tuloksellisuustarkastus, julkaistu vuonna 2014] 

Espanja 

o 1231.- Fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a 
cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, ejercicio 2015 
(28/09/2017) [Tarkastus, jonka kohteena on lääkkeisiin liittyvien etuuksien käsittely ja 
valvonta Espanjan virkamieskunnan yleisessä keskinäisessä vakuutusyhtiössä 
(MUFACE), varainhoitovuosi 2015 (28/9/2017)] 

o 1213.- Fiscalización sobre la gestión del buque sanitario y de apoyo logístico 
“Esperanza del Mar”, ejercicio 2015 (29/03/2017) [Terveydenhuolto- ja kuljetusapua 
tarjoavan Esperanza del Mar -nimisen aluksen hallinnointia koskeva tarkastus, 
varainhoitovuosi 2015 (29/3/2017)] 

o 1205.- Fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a 
cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, ejercicio 2015 
(28/09/2017) [Lääketoimitusten hallinnointia ja valvontaa asevoimien 
sosiaalivakuutusinstituutissa koskeva tarkastus, varainhoitovuosi 2015 (28/9/2017)] 

o 1200.- Fiscalización de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares Carlos III, ejercicio 2014 (26/01/2017) [Carlos III -nimisen sydän- ja 
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verisuonitautien tutkimussäätiön kansallisen keskuksen tarkastus, varainhoitovuosi 
2014 (26/1/2017)] 

o 1199.- Fiscalización sobre la gestión del buque sanitario y de apoyo logístico “Juan de 
la Cosa”, ejercicio 2015 (26/01/2017) [Terveydenhuolto- ja kuljetusapua tarjoavan 
Juan de la Cosa -nimisen aluksen hallinnointia koskeva tarkastus, varainhoitovuosi 
2015 (26/1/2017)] 

o 1185.- Fiscalización de la actividad económica desarrollada por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con el área farmacéutica, ejercicios 
2014 y 2015 (19/12/2016) [Terveys-, sosiaali- ja tasa-arvoministeriön lääkealan 
taloudellisen toiminnan tarkastus, varainhoitovuodet 2014 ja 2015 (19/12/2016)] 

o 1167.- Fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a 
cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, ejercicio 2015 
(28/09/2016) [Tarkastus, jonka kohteena on lääketoimitusten hallinnointi ja valvonta 
oikeuslaitoksen yleisessä keskinäisessä vakuutusyhtiössä (28/9/2016)] 

o 1119.- Fiscalización sobre la gestión y el control efectuados por las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en 
materia de asistencia sanitaria concertada con medios ajenos [Keskinäisten 
vakuutusyhtiöiden hallinnoiman työtapaturmia ja työperäisiä sairauksia koskevan 
kansallisen vakuutusjärjestelmän hallinto- ja valvontatoiminnan tarkastus siltä osin 
kuin on kyse ulkoistettujen resurssien avulla järjestetystä lääkintäavusta 
(26/11/2015)] 

Irlanti 

o Kiireettömän päiväkirurgian hallinta (2014) 

Italia 

o L’attuazione del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e 
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico [Julkisten 
terveydenhuoltolaitosten kiinteistöjen kunnostusta ja teknistä nykyaikaistamista 
koskevan erityisohjelman täytäntöönpano] (2018) 
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Itävalta 

o Qualitätssicherung für niedergelassene Arztinnen und Ärzte [Lääkäreiden 
laadunvarmistus] – Bund 2018/37] (2018) 

Kreikka 

o Οριζόντιος θεματικός έλεγχος στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Κράτους και 
ειδικότερα, μεταξύ άλλων, έξι νοσοκομείων, του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και μίας περιφερειακής διοίκησης υγείας (1η 
Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής). [Sairaaloihin, kansalliseen 
terveydenhuoltolaitokseen (EOPYY) ja alueelliseen terveydenhuoltovirastoon liittyvien 
valtion maksurästien horisontaalinen aihekohtainen tarkastus] (2018) 

Latvia 

o Cilvēkresursi veselības aprūpē (2019) [Henkilöresurssit terveydenhuollossa, julkaistu 
vuonna 2019] 

o Vai rehabilitācija ir pilnvērtīga veselības aprūpes pakalpojumu sastāvdaļa? (2019) 
[ʺOnko kuntoutus täysipainoinen osa terveydenhuoltopalveluja?” julkaistu vuonna 
2019] 

o Vai ambulatorā veselības aprūpes sistēma Latvijā ir pilnveidojama? (2017) 
[ʺVoidaanko Latvian avohoitojärjestelmää parantaa?ʺ julkaistu vuonna 2017] 

o Vai ievēroti rezidentūras finansēšanas noteikumi? (2016) [ʺNoudatetaanko 
sairaalaharjoittelun rahoittamista koskevia sääntöjä?ʺ julkaistu vuonna 2016] 

o Vai projekts “E-veselība Latvijā” ir solis pareizajā virzienā? (2015) [ʺOnko sähköistä 
terveydenhuoltoa Latviassa koskeva hanke askel oikeaan suuntaan?ʺ julkaistu vuonna 
2015] 
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Liettua 

o Kaip vykdoma onkologinė sveikatos priežiūra (2014) [Terveydenhoito 
syöpäsairauksien alalla, julkaistu vuonna 2014]  

o Visuomenės sveikatos stiprinimo organizavimas savivaldybėse (2015) [Järjestelyt 
kansanterveyden vahvistamiseksi kunnissa, julkaistu vuonna 2015] 

o Ar užtikrinamas kompensuojamųjų generinių vaistų prieinamumas (2016) [Korvaavien 
geneeristen lääkkeiden saatavuuden varmistaminen, julkaistu vuonna 2016]  

o Viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto valstybės turto valdymas (2017) 
[Julkisen terveydenhuollon laitoksille siirretyn valtion omaisuuden hallinta, julkaistu 
vuonna 2017]  

o Elektroninės sveikatos sistemos kūrimas (2017) [Sähköisen 
terveydenhuoltojärjestelmän kehittäminen, julkaistu vuonna 2017] 

o Savižudybių prevencija ir postvencija (2017) [Itsemurhien ehkäiseminen ja itsemurhan 
tehneen henkilön omaisten tukeminen, julkaistu vuonna 2017] 

o Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas (2018) 
[Henkilökohtaisten terveydenhuoltopalvelujen laatu: turvallisuus ja tehokkuus, 
julkaistu vuonna 2018] 

o Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą (2018) 
[Terveydenhuoltopalvelujen saatavuus ja potilaslähtöisyys, julkaistu vuonna 2018]  

o Sveikatos priežiūros sistemos vertinimas (2019) [Terveydenhoitojärjestelmän arviointi 
(yleiskatsaus), julkaistu vuonna 2019] 

Luxemburg 

o Rapport spécial sur le financement public des investissements hospitaliers 
[Sairaalainvestointien julkinen rahoitus] (2019) 
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Malta 

o Seurantatarkastus: Kansallisen tarkastusviraston seurantakertomukset, 2018 – 
vuoden 2018 lokakuu 

 Yleislääkärit perusterveydenhuollon ytimessä (kertomuksen sivut 46–52) 

 Itse valittua apteekkia koskevan järjestelmän (The Pharmacy of Your Choice 
Scheme) analyysi (kertomuksen sivut 71–81) 

o Tuloksellisuuden tarkastus: Mount Carmel -sairaalaa koskeva strateginen yleiskatsaus 
– heinäkuu 2018 

o Mater Dei -sairaalahanketta koskeva tutkimus – toukokuu 2018 

o Tuloksellisuuden tarkastus: Avohoitopotilaiden jonot Mater Dei -sairaalassa – 
marraskuu 2017 

o Seurantatarkastus: Kansallisen tarkastusviraston seurantakertomukset, 2017 – 
vuoden 2017 lokakuu 

 Kiireettömän leikkaushoidon jonotuksen hallinnointi (kertomuksen sivut 69–77) 

 Pitkäaikaisen laitoshoidon tarjoaminen vanhuksille yksityissektorin kanssa 
tehtyjen sopimusten avulla (kertomuksen sivut 78–87) 

o Tuloksellisuuden tarkastus: Hallituksen ja Richmond Foundation Maltan väliset 
palvelusopimukset – syyskuu 2016 

o Tuloksellisuuden tarkastus: Yleislääkärit perusterveydenhuollon ytimessä – kesäkuu 
2016 

o Tietotekniikan alan tarkastus: Mater Dei -sairaala – toukokuu 2016 

o Tuloksellisuuden tarkastus: Hallituksen ja INSPIRE Foundationin väliset 
palvelusopimukset – helmikuu 2016 

o Tuloksellisuuden tarkastus: Pitkäaikaisen laitoshoidon tarjoaminen vanhuksille 
yksityissektorin kanssa tehtyjen sopimusten avulla – huhtikuu 2015 
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Portugali 

o Auditoria orientada às dívidas ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação, 
I.P. [Veripalvelu- ja elinsiirtoalalla toimivan Instituto Português do Sangue e da 
Transplantação, I.P. -nimisen laitoksen saatavia koskeva tarkastus] (2018) 

o Auditoria às práticas de gestão no Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, e no Centro 
Hospitalar de São João, EPE [Hallintokäytäntöjen tarkastus Centro Hospitalar Lisboa 
Norte, EPE- ja Centro Hospitalar de São João, EPE -nimisissä sairaaloissa] (2018) 

o Auditoria à Conta Consolidada do Ministério da Saúde – Exercícios de 2015 e 2016 
[Terveysministeriön konsernitilinpäätöksen tarkastus – varainhoitovuodet 2015 ja 
2016] (2017) 

o Auditoria orientada à situação financeira da SPMS - Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde, EPE [Terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvan Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde, EPE -nimisen yksikön taloudellista tilannetta 
koskeva tarkastus] (2017) 

o Auditoria ao Acesso a Cuidados de Saúde no Serviço Nacional de Saúde 
[Terveydenhuoltopalveluiden saatavuutta kansallisessa 
terveydenhuoltojärjestelmässä koskeva tarkastus] (2017) 

o Auditoria aos acordos celebrados entre a Administração Regional de Saúde do Norte, 
IP, e a Santa Casa da Misericórdia do Porto [Terveysalan viranomaisen Administração 
Regional de Saúde do Norte, IP ja Santa Casa da Misericórdia do Porto -nimisen 
hyväntekeväisyysjärjestön tekemien sopimusten tarkastus] (2017) 

o Auditoria à prestação de contas por entidades do Ministério da Saúde 
[Terveysministeriön yksiköiden tilivelvollisuutta koskeva tarkastus] (2017) 

o Auditoria Financeira ao Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE – Exercício de 2014 
[Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE -nimisen sairaalan tilintarkastus – 
varainhoitovuosi 2014] (2017) 

o Auditoria à execução do Contrato de Gestão do Hospital de Braga em Parceria 
Público-Privada (PPP). [Tarkastus, joka liittyi Hospital de Braga -nimisen sairaalan 
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hallintoa koskevan sopimuksen toteuttamiseen julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden yhteydessä] (2016) 

o Auditoria orientada a procedimentos de contratação pública das unidades de saúde 
do setor empresarial do Estado. [Valtion liiketoimintasektorilla toimivissa 
terveydenhoitoyksiköissä noudatettujen julkisten hankintamenettelyjen tarkastus] 
(2016) 

o Auditoria de Seguimento de Recomendações Formuladas no Relatório de Auditoria 
ao Desempenho de Unidades Funcionais de Cuidados de Saúde Primários 
[Perusterveydenhoitoyksiköiden tuloksellisuutta koskevassa tarkastuskertomuksessa 
esitettyjen suositusten seurantatarkastus] (2016) 

o Auditoria de resultados ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar do Algarve, EPE 
[Centro Hospitalar do Algarve, EPE -nimisen sairaalan ensiaputoiminnan 
tuloksellisuustarkastus] (2016) 

o Auditoria de Seguimento das Recomendações formuladas no Relatório de Auditoria 
ao Sistema de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas (Relatório 
n.º 12/2015 – 2ª Secção) [Julkisissa tehtävissä toimivien työntekijöiden 
sosiaaliturvajärjestelmää koskevassa tarkastuskertomuksessa esitettyjen suositusten 
seurantatarkastus (tarkastuskertomus nro 12/2015 – toinen osa)] (2016) 

Puola 

o System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian 
(megainformacja) [Puolan terveydenhuoltojärjestelmä – mikä on tilanne ja miten sitä 
pitäisi muuttaa (yhteenvetoraportti)] (2019) 

o Dostępność refundowanych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i 
bezpieczeństwo ich stosowania [Lainaksi annettavien korvattavien lääkinnällisten 
laitteiden saatavuus ja turvallisuus] (2019) 

o Funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej [Sairaaloissa annettavan perusterveydenhuollon toimivuus] (2019) 

o Bezpieczeństwo pacjentów przy stosowaniu antybiotykoterapii w szpitalach 
[Potilasturvallisuuden varmistaminen antibioottihoidon aikana sairaaloissa] (2019) 
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o Wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do 
samodzielnego funkcjonowania [Itsenäiseen elämään valmistava tuki ihmisille, jotka 
kärsivät autismista ja Aspergerin oireyhtymästä] (2019) 

o Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej [Palliatiivisen ja saattohoidon 
tarjoaminen] (2019) 

o Pomoc państwa realizowana w formie środowiskowych domów samopomocy 
udzielana osobom z zaburzeniami psychicznymi [Psyykkisistä häiriöistä kärsivien 
henkilöiden yhteisölliset oma-apukeskukset, joita valtio rahoittaa] (2019) 

o Wdrożenie przez podmioty lecznicze regulacji dotyczących ochrony danych 
osobowych [Tietosuoja-asetusten täytäntöönpano terveydenhuoltolaitoksissa] (2019) 

o Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków [Alkoholi- ja huumeriippuvuuden 
torjuminen] (2019) 

o Dostępność leczenia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży [Lasten ja nuorten 
psykiatrisen hoidon saatavuus] (2019) 

o Działania podejmowane przez wojewodę wobec placówek udzielających całodobowej 
opieki bez wymaganego zezwolenia [Erään maakunnan maaherran toimet sellaisia 
hoitolaitoksia vastaan, jotka tarjoavat 24 tunnin hoitoa ilman tarvittavaa 
hyväksyntää] (2019) 

o Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie [Podlaskien maakunnan sähköisen 
terveydenhuollon tietojärjestelmä] (2018) 

o Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 [Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja hoito] (2018) 

o Tworzenie map potrzeb zdrowotnych [Terveystarpeiden kartoittaminen] (2018) 

o Żywienie pacjentów w szpitalach [Potilaiden ravitsemus sairaaloissa] (2018) 

o Funkcjonowanie aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej [Sairaala-apteekkien 
ja sairaala-apteekkiyksiköiden toiminta] (2018) 
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o Dostępność świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków 
publicznych na terenach wiejskich [Julkisrahoitteisen gynekologisen ja synnytyshoidon 
saatavuus maaseudulla] (2018) 

o Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 [Depression ehkäisy ja hoito] (2018) 

o Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym [Koululaisten ja nuorten 
terveydenhoitopalvelut] (2018) 

o Zakażenia w podmiotach leczniczych [Infektiot terveydenhuoltolaitoksissa] (2018) 

o Ochrona intymności i godności pacjentów w szpitalach [Potilaiden yksityisyyden ja 
ihmisarvon suojaaminen sairaaloissa] (2018) 

o Bezpieczeństwo badań genetycznych [Geenitestauksen turvallisuus]] (2018) 

o Działalność organów państwa na rzecz zapewnienia dostępności produktów 
leczniczych [Kansallisten viranomaisten toimet lääkkeiden saatavuuden 
varmistamiseksi] (2018) 

o Realizacja strategicznego programu badań naukowych „Profilaktyka i leczenie chorób 
cywilizacyjnych” – STRATEGMED [Elintasosairauksien ehkäisemistä ja hoitoa 
koskevan strategisen STRATEGMED-tutkimusohjelman täytäntöönpano] (2018) 

o Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku [Kansallisen 
terveysrahaston toiminta vuonna 2017] (2018) 

o Pozasądowe dochodzenie roszczeń przez pacjentów [Potilaiden käytössä oleva 
vaihtoehtoinen riidanratkaisu] (2018) 

o Finansowanie i realizacja „Programu inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych w 
szpitalach wojewódzkich na lata 2009-2016” w województwie kujawsko-pomorskim 
[Kujawsko-Pomorskien maakunnassa vuosina 2009-2016 toteutetun sairaaloiden 
kehittämistä ja nykyaikaistamista koskevan investointiohjelman rahoitus ja 
täytäntöönpano] (2018) 

o Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających substancje 
anaboliczne, hormonalne, odurzające i psychotropowe w leczeniu zwierząt, w tym 
towarzyszących [Anabolisia, hormonaalisia, narkoottisia ja psykotrooppisia aineita 
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sisältävien tuotteiden ja niiden liitännäistuotteiden markkinoille saattamisen ja 
käytön seuranta] (2018) 

o Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym 
[Luonnollisten farmaseuttisten raaka-aineiden käyttäminen kylpylähoidoissa] (2018) 

o Dostępność i efekty leczenia nowotworów [Syöpähoidon saatavuus ja tulokset] 
(2017) 

o Przeciwdziałanie sprzedaży dopalaczy [Toimet laillisina markkinoitujen muokattujen 
huumeiden torjumiseksi] (2017) 

o Realizacja programów wczesnego wykrywania raka piersi oraz raka szyjki macicy w 
województwie lubelskim [Rinta- ja kohdunkaulan syövän varhaiseksi havaitsemiseksi 
toteutettujen ohjelmien täytäntöönpano Lublinin maakunnassa] (2017) 

o Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia [Sairauksia ehkäisevä hoito 
terveydenhuoltojärjestelmässä] (2017) 

o Realizacja zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
[Mielenterveyden suojelua koskevan kansallisen ohjelman toiminta] (2017) 

o Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej [Laboratoriodiagnostiikan 
saatavuus ja rahoitus] (2017) 

o Przygotowanie i wdrażanie pakietu onkologicznego [Onkologiapaketin valmistelu ja 
täytäntöönpano] (2017) 

o Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin 
[Alzheimerin tautia sairastaville annettava hoito ja heidän perheilleen annettava tuki] 
(2017) 

o Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży w województwie lubelskim [Lasten ja 
nuorten ehkäisevä hammashoito Lublinin maakunnassa] (2017) 

o Respektowanie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej [Potilaiden 
oikeuksien kunnioittaminen rajat ylittävässä terveydenhuollossa] (2017) 

o Dostępność terapii przeciwbólowej [Kivunlievityshoidon saatavuus] (2017) 
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o Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku [ Kansallisen 
terveysrahaston toiminta vuonna 2016] (2017) 

o Realizacja zadań związanych z zapewnieniem pracownikom badań profilaktycznych 
[Työntekijöille tarjottavien sairauksia ehkäisevien lääkärintarkastusten tarjoamiseen 
liittyvien tehtävien suorittaminen] (2017) 

o Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii przez publiczne i niepubliczne 
podmioty lecznicze [Julkisten ja yksityisten terveydenhuoltolaitosten tarjoama 
sydäntautien hoito] (2016) 

o Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr medycznych 
[Terveydenhuoltohenkilöstön kouluttaminen ja ammatillinen kehittäminen] (2016) 

o Tworzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej [Potilasasiakirjojen laatiminen ja 
jakaminen] (2016) 

o Dostępność profilaktyki i leczenia chorób układu oddechowego 
[Hengityselinsairauksien ehkäisyä ja hoitoa koskevien palvelujen saatavuus] (2016) 

o Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego 
[Paikallisten valtion viranomaisten toteuttamat terveyspolitiikkaohjelmat] (2016) 

o Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych [Perinataalihoito 
synnytysosastoilla] (2016) 

o Korzystanie z usług zewnętrznych przez szpitale publiczne [Julkisten sairaaloiden 
käyttämät ulkoiset palvelut] (2016) 

o Przygotowanie szpitali do leczenia pacjentów z udarem mózgu [Sairaaloiden 
valmistautuneisuus aivohalvauspotilaiden hoitamiseen] (2016) 

o Badania prenatalne w Polsce [Synnytystä edeltävät tutkimukset Puolassa] (2016) 

o System szczepień ochronnych dzieci [Lapsuusiän rokotusjärjestelmä] (2016) 

o Restrukturyzacja wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
korzystających z pomocy ze środków publicznych [Valikoitujen itsenäisten 
valtiorahoitteisten terveydenhuoltolaitosten rakenneuudistukset] (2016) 
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o Wykonywanie przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną zadań określonych w 
ustawie Prawo farmaceutyczne [Kansallisen apteekkitarkastuslaitoksen toiminta 
apteekkilain mukaisissa tehtävissään] (2016) 

o Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 roku [Kansallisen 
terveysrahaston toiminta vuonna 2015] (2016) 

Ranska 

o Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (2019) 
[Kertomus sosiaaliturvan rahoittamisesta annettujen lakien täytäntöönpanosta, 
julkaistu vuonna 2019] 

o La politique de prévention des infections associées aux soins: une nouvelle étape à 
franchir (2019) [Toimintapolitiikka hoitoon liittyvien infektioiden torjumiseksi: uusi 
askel eteenpäin, julkaistu vuonna 2019] 

o La politique de prévention et de prise en charge du VIH en France depuis 2010 (2019) 
[Hivin ehkäisyä ja hoitoa koskeva toimintapolitiikka Ranskassa vuodesta 2010, 
julkaistu vuonna 2019] 

o Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, octobre 2018, 
chapitre VI La lutte contre les maladies cardio-neurovasculaires: une priorité à 
donner à la prévention et à la qualité des soins (2018) [Kertomus sosiaaliturvan 
rahoittamisesta annettujen lakien täytäntöönpanosta, lokakuu 2018, luku VI, Sydän- 
ja verisuoni- ja hermostotautien torjuminen: etusijalle olisi asetettava sairauksien 
ehkäisy ja hoidon laatu, julkaistu vuonna 2018] 

o Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, octobre 2018, 
chapitre VII Les soins visuels: une prise en charge à réorganiser (2018) [Kertomus 
sosiaaliturvan rahoittamisesta annettujen lakien täytäntöönpanosta, lokakuu 2018, 
luku VII, silmäsairauksien hoito: rakenneuudistus on tarpeen, julkaistu vuonna 2018] 

o Le rôle des centres hospitaliers universitaires (CHU) dans le système de santé (2018) 
[Yliopistollisten sairaaloiden (CHU) asema Ranskan terveydenhuollossa, julkaistu 
vuonna 2018] 
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o L’avenir de l’assurance maladie (2017) [Sairausvakuutuksen tulevaisuus, julkaistu 
vuonna 2017] 

o Les politiques de lutte contre les consommations nocives d'alcool (2016) 
[Toimintapolitiikat haitallisen alkoholinkäytön torjumiseksi, julkaistu vuonna 2016] 

Romania 

o Dezvoltarea infrastructurii de sănătate la nivel naţional, regional şi local în vederea 
creşterii accesibilităţii la serviciile de sănătate [Kansallisen, alueellisen ja paikallisen 
terveydenhuoltoinfrastruktuurin kehittäminen terveyspalvelujen saatavuuden 
parantamiseksi] (2017) 

Saksa 

o Prüfung der Krankenhausabrechnungen durch die Krankenkassen der gesetzlichen 
Krankenversicherung – Bericht an den Rechnungsprüfungsausschuss des 
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO 
(6. Mai 2019) [Lakisääteisten sairausvakuutusyhtiöiden sairaalahoidon laskutusta 
koskeva tarkastus – Saksan liittopäivien budjettikomitean tarkastusvaliokunnalle 
Saksan liittotasavallan talousarviolain 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti laadittu 
kertomus (6. toukokuuta 2019)] 

o Einführung der elektronischen Gesundheitskarte und der Telematikinfrastruktur – 
Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO 
(18. Januar 2019) [Sähköisiä terveyspalveluja koskevan kortin ja telemaattisen 
infrastruktuurin käyttöönotto – Saksan liittopäivien budjettikomitealle Saksan 
liittotasavallan talousarviolain 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti laadittu kertomus (18. 
tammikuuta 2019)] 

o Finanzierung der Versorgung mit Rettungsfahrten und Flugrettungstransporten – 
Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO 
(20. Januar 2018) [Hälytysajoneuvojen ja -ilma-alusten käyttöönoton rahoitus – 
Saksan liittopäivien budjettikomitealle Saksan liittotasavallan talousarviolain 88 
artiklan 2 kohdan mukaisesti laadittu kertomus (20. tammikuuta 2018)] 

o Krankenkassen und Krankenhäuser vereinbaren unzulässige pauschale 
Rechnungskürzungen in Millionenhöhe und umgehen Abrechnungsprüfungen – 
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Bemerkungen 2018 [Sairausvakuutusyhtiöt ja sairaalat ovat tehneet sopimuksia, 
joilla on myönnetty laskuihin laittomasti kiinteämääräisiä hyvityksiä miljoonien 
arvosta; lisäksi kyseiset tahot ovat vältelleet laskujen tarkistuksia – huomautukset 
vuodelta 2018] 

o Steuervorteile für Tabakindustrie abschaffen – Bemerkungen 2017 [Veroetujen 
poistaminen tupakkateollisuudelta – huomautukset vuodelta 2017] 

o Nutzen kieferorthopädischer Behandlung muss endlich erforscht werden – 
Bemerkungen 2017 [Oikomishoidon hyödyt on lopultakin tutkittava – huomautukset 
vuodelta 2017] 

o Haftpflichtversicherung für kassenärztliche Behandlungsfehler gesetzlich 
sicherstellen – Bemerkungen 2017 [Lääkäreiden hoitovirheitä koskevan 
vastuuvakuutuksen sisällyttäminen lakimääräisiin vakuutuksiin säädettävä 
pakolliseksi – huomautukset vuodelta 2017] 

o Hilfsmittelversorgung durch die Krankenkassen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung – Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO (20. Juni 2016) [Lakisääteisten 
sairausvakuutusyhtiöiden kustantamat lääketieteelliset apuvälineet – Saksan 
liittopäivien budjettikomitealle Saksan liittotasavallan talousarviolain 88 artiklan 2 
kohdan mukaisesti laadittu kertomus (20. kesäkuuta 2016)] 

o Erstattung von Reiseschutzimpfungen: Rechtsgrundlage noch zeitgemäß? – 
Bemerkungen 2015 [Matkustelua varten otettujen rokotusten korvaukset: onko 
lainsäädäntökehystä päivitettävä? – huomautukset vuodelta 2015] 

Slovakia 

o Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení [Terveydenhuoltopalvelujen 
julkinen rahoitus ja kyseisissä palveluissa käytetyt julkiset omaisuuserät] (2017) 

Slovenia 

o Obvladovanje debelosti otrok [Lasten lihavuuden torjunta] (2018) 
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Suomi 

o Ohjauksen vaikutus ensihoitopalvelun toimivuuteen, tuloksellisuustarkastus vuodelta 
2019 

o Asiakkaan lasten huomioiminen aikuisten mielenterveyspalveluissa, 
tuloksellisuustarkastus vuodelta 2018 

o Sosiaaliturvamenojen kehitysarviot, katsaus vuodelta 2017 

o Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy ja hyvinvoinnin tukeminen 
kouluterveydenhuollossa, katsaus vuodelta 2017 

o Paljon palveluja tarvitsevat ja käyttävät asiakkaat perusterveydenhuollossa, 
tuloksellisuustarkastus vuodelta 2017 

o Työnjaon kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa, tuloksellisuustarkastus 
vuodelta 2016 

o Teknisten apuvälineiden hyödyntäminen kotiin annettavissa vanhuspalveluissa, 
tuloksellisuustarkastus vuodelta 2015 

o Pienhiukkasten terveys- ja kustannusvaikutusten huomioonottaminen strategioiden 
valmistelussa, tuloksellisuustarkastus vuodelta 2015 

Tanska 

o Beretning om lægemiddelanbefalinger (2019) [Kertomus lääkityssuosituksista, 
julkaistu vuonna 2019] 

o Beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene (2019) [Kertomus 
hoidon laatueroista tanskalaisissa sairaaloissa, julkaistu vuonna 2019] 

o Beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter (2018) 
[Syöpäpotilaiden syöpäpalvelujen saatavuutta koskeva raportti, julkaistu vuonna 
2018] 

o Beretning om forløbet for flygtninge med traumer (2018) [Kertomus traumasta 
kärsivien pakolaisten hoitopoluista, julkaistu vuonna 2018] 
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o Beretning om udredningsretten (2018) [Kertomus potilaiden oikeudesta nopeaan 
tutkimukseen, julkaistu vuonna 2018] 

o Beretning om lægemiddelanbefalinger (2018) [Kertomus terveysfoorumeista, 
julkaistu vuonna 2018] 

o Beretning om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion(2018) [Kertomus 
valtion omistaman Serum Institute -laitoksen rokotetuotannon myynnistä, julkaistu 
vuonna 2018] 

o Beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner (2017) [Kertomus 
sairaalainfektioiden ehkäisemisestä, julkaistu vuonna 2017] 

o Beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata 
(2017) [Kertomus tietotekniikkajärjestelmien ja terveystietojen suojaamisesta 
kolmella Tanskan alueella, julkaistu vuonna 2017] 

o Beretning om Region Hovedstadens akuttelefon 1813 (2017) [Tanskan 
pääkaupunkialueen perustamaa lääketieteellistä neuvontapalvelua 
puhelinnumerossa 1813 koskeva kertomus, julkaistu vuonna 2017] 

o Beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb (2017) 
[Resurssiohjelmiin liittyviä työllisyysministeriön tietoja koskeva kertomus, julkaistu 
vuonna 2017] 

o Beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade (2016) [Kertomus 
aivovammoista kärsiviin potilaisiin kohdistetuista toimista, julkaistu vuonna 2016] 

o Beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse (2016) [Sairaalalääkärien 
kaksoisvastaanottoa koskeva kertomus, julkaistu vuonna 2016] 

o Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med 
psykiske lidelser (2016) [Kertomus mielenterveysongelmista kärsivien aikuisten 
avohoidon hallinnasta Tanskan alueilla, julkaistu vuonna 2016] 

o Beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser (2015) 
[Kertomus potilasasiamiehen työstä vaaratapahtumissa, julkaistu vuonna 2015] 
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o Beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA (2015) [Kertomus 
elintarvikeministeriön toimista LA-MRSA:n torjumiseksi, julkaistu vuonna 2015] 

o Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser (2015) [Kertomus 
henkilöstöresurssien käytöstä tanskalaisissa sairaaloissa, julkaistu vuonna 2015] 

o Beretning om forskningsmidler på hospitalerne (2015) [Kertomus Tanskan 
sairaaloiden ulkoisista tutkimusvaroista, julkaistu vuonna 2015] 

o Beretning om second opinion-ordningen (2014) [Toisen lausunnon ohjelmaa koskeva 
kertomus, julkaistu vuonna 2014] 

o Beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort 
(2014) [Kertomus ongelmista, jotka liittyvät digitaalisesti toimivan jaetun 
lääkintärekisterin kehittämiseen ja toteuttamiseen, julkaistu vuonna 2014] 

o Beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde (2014) [Kertomus 
toimista, joilla pyritään auttamaan sairauslomalla olevia palaamaan työhön, julkaistu 
vuonna 2014] 

o Beretning om lægemiddelanbefalinger (2014) [Kertomus naisten turvakodeista, 
julkaistu vuonna 2014] 

o Beretning om regionernes præhospitale indsats (2014) [Kertomus alueiden 
tarjoamasta, sairaalahoitoa edeltävästä hoidosta, julkaistu vuonna 2014] 

Tšekki 

o No 18/14 – Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Vojenské zdravotní 
pojišťovny České republiky [Tšekin tasavallan sotilassairausvakuutusyhtiötä koskevan 
lain nojalla kerätyt varat] 

o No 18/13 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za 
rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2017 a údaje předkládané 
Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017 
[Terveysministeriöön liittyviä valtion talousarvion lukuja koskevien tilien päättäminen 
vuodelta 2017, terveysministeriön tilinpäätös vuodelta 2017 ja terveysministeriön 
vuodelta 2017 toimittamat tiedot valtion talousarvion toteutumisen arvioimiseksi] 
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o No 18/11 – Peněžní prostředky státu určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny regionálního zdravotnictví [Valtion varat, jotka on tarkoitettu 
alueellisen terveydenhuollon materiaalisen ja teknisen perustan kehittämisen ja 
uudistamisen tukemiseen] 

o No 17/19 – Peněžní prostředky vynakládané vybranými fakultními nemocnicemi na 
úhradu nákladů z činnosti [Kustannusten korvaamiseen käytetyt varat eräissä 
valikoiduissa sairaaloissa] 

o No 17/14 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit 
příspěvková organizace Národní ústav duševního zdraví [Valtion omaisuuserät ja 
varat, jotka on käytetty mielenterveyden edistämisen kansallisen instituutin 
hallinnoinnissa] 

o No 17/13 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit 
příspěvková organizace Státní zdravotní ústav [Valtion omaisuuserät ja varat, jotka 
on käytetty terveyden edistämisen kansallisen instituutin hallinnoinnissa] 

o No 17/03 – Zdravotnické informační systémy ve správě organizačních složek resortu 
zdravotnictví [Terveysministeriön organisaatioyksiköiden hallinnossa käytetyt 
terveystietojärjestelmät] 

o No 16/28 – Peněžní prostředky vynakládané vybranými fakultními nemocnicemi na 
úhradu nákladů z činnosti [Varat, jotka valikoidut sairaalat ovat käyttäneet 
toimintansa kulujen kattamiseen] 

o No 16/18 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit 
příspěvková organizace Státní zdravotní ústav [Valtion omaisuuserät ja varat, joita 
valtion huumevalvontainstituutti on hallinnoinut] 

Unkari 

o A kórházak ellenőrzési tapasztalatait összegző elemzés (2019) [Yhteenvetoanalyysi 
sairaaloiden tarkastuksista saaduista kokemuksista, julkaistu vuonna 2019] 
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Viro 

o E-tervise ülevaade (2019) [Katsaus sähköisiin terveyspalveluihin, julkaistu vuonna 
2019] 

o Erakorraline meditsiin (2018) [Akuuttilääketiede, julkaistu vuonna 2018] 

o Riigi tegevus laste tervise hoidmisel ja ravimisel (2016) [Valtion toiminta lasten 
terveyden ja sairaanhoidon alalla, julkaistu vuonna 2016] 

o Riigi tegevus tervishoiu järelevalve korraldamisel ja kvaliteedi hindamisel (lõppes 
märgukirjaga) (2015) [Valtion toiminta terveysvalvonnan ja laadunarvioinnin 
järjestämisessä (saatettu päätökseen virallisella ilmoituksella), julkaistu vuonna 2015] 

o Riigi tegevus iseseisva õendusabi korraldamisel (2015) [Valtion toimet itsenäisen 
sairaanhoitajatoiminnan järjestämiseksi, julkaistu vuonna 2015] 

o Riigi tegevus e-tervise rakendamisel (2014) [Valtion toimet sähköisen 
terveydenhuoltojärjestelmän toteuttamisessa, julkaistu vuonna 2014] 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin 

o Erityiskertomus nro 7/2019: Rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvät EU:n toimet: 
tavoitteet ovat erittäin kunnianhimoisia, mutta hallintoa on parannettava 

o Erityiskertomus nro 28/2016: Valtioiden rajat ylittävien vakavien terveysuhkien käsittely 
EU:ssa: tärkeitä toimia toteutettu, mutta vielä on tehtävää (2016) 
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Lyhenteet 
ALV: Arvonlisävero 

BKT: Bruttokansantuote  

ECHI-indikaattorit: Euroopan unionin keskeiset terveysindikaattorit 

EOPYY: Kreikan kansallinen terveydenhuoltoinstituutti 

ESIR-rahasto: Euroopan strategisten investointien rahasto 

ESR+: Euroopan sosiaalirahasto plus 

MUFACE: Espanjan valtion virkamiesten keskinäinen vakuutusyhtiö (Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado General) 

OECD: Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö 

PGEU: Euroopan apteekkijärjestö 

RKKP: Tanskan hoitorekisteriohjelma 

SEUT-sopimus: Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus 

SOME-malli: Sosiaaliturvamenojen analyysimalli 

SOTE-uudistus: Sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja koskeva uudistus 

YK: Yhdistyneet kansakunnat 

ÖQMed: Lääketieteen laadunvarmistuksen ja -hallinnan alalla Itävallassa toimiva yhteisö 
(Österreichische Gesellschaft für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der 
Medizin) 
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Beveridge-malli: Julkinen verovaroin rahoitettava sairausvakuutusjärjestelmä, joka yleensä 
tarjoaa universaalin kattavuuden ja jossa hoidon saanti riippuu potilaan asuinpaikasta tai 
kansalaisuudesta. 

Digitaaliset sisämarkkinat: Markkinat, joilla ihmisten, palvelujen ja pääoman vapaa 
liikkuminen on varmistettu ja ihmiset ja yritykset voivat kansallisuudestaan tai 
asuinpaikastaan riippumatta saumattomasti hyödyntää verkkotoimintoja ja osallistua niihin 
oloissa, joissa vallitsee reilu kilpailu sekä korkeatasoinen kuluttajansuoja ja henkilötietojen 
suoja. 

EU:n koheesiopolitiikka: Toimintapolitiikka, jolla pyritään lujittamaan taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa vähentämällä EU:n alueiden kehityseroja. 

EU:n rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskeva direktiivi: Direktiivi, jonka tarkoituksena on 
varmistaa turvallinen ja laadukas rajat ylittävä terveydenhuolto EU:ssa sekä mahdollistaa 
korvausten maksu ulkomailla samoin ehdoin kuin kotimaassa. 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) / Rakennerahastot: EU:n rakennerahastot 
muodostuvat Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). 
Koheesiorahaston ja rakennerahastojen ohjelmakauden 2007–2013 määrärahat, joilla 
tuettiin alueellista kasvua ja työpaikkojen luomista, olivat 308 miljardia euroa (vuoden 2004 
hintoina). 

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR): EIP-ryhmän (Euroopan investointipankki 
ja Euroopan investointirahasto) ja Euroopan komission yhdessä käynnistämä aloite, jonka 
tarkoituksena on pienentää EU:n nykyistä investointivajetta. ESIR-rahasto on yksi kolmesta 
pilarista Euroopan investointiohjelmassa, jonka tavoitteena on elvyttää strategisiin 
hankkeisiin eri puolilla Eurooppaa kohdistuvia investointeja sen varmistamiseksi, että rahat 
päätyvät reaalitalouteen. 

Euroopan unionin keskeiset terveysindikaattorit (ECHI): Joukko indikaattoreita, joilla 
seurataan EU:n kansalaisten terveydentilaa ja terveydenhuoltojärjestelmien suorituskykyä. 

Eurooppalaiset osaamisverkostot: Virtuaalisia verkostoja, joihin osallistuu terveydenhuollon 
tarjoajia eri puolilta Eurooppaa. Niiden avulla voidaan keskustella monimutkaisista tai 
harvinaisista sairauksista ja taudeista, jotka vaativat pitkälle erikoistunutta hoitoa sekä 
tietämyksen ja resurssien keskittämistä. 

Flanderin alueelliset indikaattorit: Flanderin hallituksen seurantaväline. 
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Hoitoon liittyvät infektiot: Infektio, joka ilmenee terveydenhuollon ammattihenkilön 
potilaalle antaman hoidon aikana avohoidossa, sosiaalisessa terveydenhuollon yksikössä tai 
terveydenhoitolaitoksessa. 

Horisontti 2020 -puiteohjelma: Rahoitusväline innovaatiounionin täytäntöönpanemiseksi. 
Innovaatiounioni on Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke, jonka tavoitteena on 
turvata EU:n globaali kilpailukyky. 

Kansanterveysala: Tietämys siitä, miten yhteiskunnan järjestäytyneiden toimien avulla 
ehkäistään tauteja, pidennetään elinikää ja edistetään terveyttä. 

Kestävä kehitys: Brundtlandin raportissa, joka laadittiin vuonna 1987 YK:n yleiskokoukselle, 
todettiin, että kehitys on kestävää, jos se tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta 
sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. 

Logos: Belgian paikalliset terveysverkostot. 

Sairausvakuutuksen yhdistelmämalli: Sairausvakuutusjärjestelmä, joka perustuu 
vapaaehtoisista vakuutusjärjestelmistä peräisin olevaan yksityiseen rahoitukseen ja 
asiakasmaksuihin. 

Sairausvakuutusjärjestelmä (Bismarck-malli): Sairausvakuutusjärjestelmä, jossa 
terveydenhuolto rahoitetaan pakollisilla sosiaaliturvamaksuilla. 

Sähköinen terveydenhuolto: Kaikki sellaiset välineet ja palvelut, joissa hyödynnetään tieto- 
ja viestintätekniikkaa sairauksien ehkäisyn, diagnosoinnin, hoidon, seurannan ja hallinnan 
parantamiseksi. 

Sähköiset lääkemääräykset: Lääkemääräysten laatiminen, lähettäminen ja arkistointi 
tietokoneella. 

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso: Kehys, jonka avulla koordinoidaan koko Euroopan unionin 
talouspolitiikkaa. EU-maat voivat sen yhteydessä keskustella talous- ja 
budjettisuunnitelmistaan ja seurata tilanteen kehitystä määrättyinä aikoina vuoden mittaan.  

Terveydenhuollon keinoin vältettävissä oleva kuolleisuus: Niiden kuolemien määrä, jotka 
olisi voitu välttää, jos saatavilla olisi ollut vaikuttavia ja oikea-aikaisia hoitotoimenpiteitä. 

Terveydenhuollon menetelmien arviointi: Tieteellinen lähestymistapa terveydenhuollon 
menetelmien vaikuttavuuden arvioimiseksi. 

Terveydenhuoltopalvelujen universaalinen saatavuus: Terveyspalvelujen saatavuus oikeaan 
aikaan, oikeassa paikassa ja oikeaan hintaan. 

Terveyspalvelujen ja -politiikan keinoin vältettävissä oleva kuolleisuus: Niiden kuolemien 
määrä, jotka voitaisiin välttää kansanterveydellisten toimenpiteiden ja sairauksien ehkäisyn 
avulla. 



Yhteydenotot EU:hun

Käynti tiedotuspisteessä
Euroopan unionin alueella toimii yhteensä satoja Europe Direct -tiedotuspisteitä. Lähimmän tiedotuspisteen osoite löytyy 
verkosta: https://europa.eu/european-union/contact_fi

Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse
Europe Direct -palvelu vastaa Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin. Palveluun voi ottaa yhteyttä
— soittamalla maksuttomaan palvelunumeroon 00 800 678 910 11 (jotkin operaattorit voivat periä puhelumaksun),
— soittamalla puhelinnumeroon +32 22999696 tai
— sähköpostitse: https://europa.eu/european-union/contact_fi

Tietoa EU:sta

Verkkosivut
Tietoa Euroopan unionista on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä Europa-sivustolla, https://europa.eu/european-union/
index_fi

EU:n julkaisut
EU:n ilmaisia ja maksullisia julkaisuja voi ladata tai tilata osoitteesta https://publications.europa.eu/fi/publications.  
Ilmaisia julkaisuja on mahdollista saada usean kappaleen erinä ottamalla yhteyttä Europe Direct -palveluun tai paikalliseen 
tiedotuspisteeseen (ks. https://europa.eu/european-union/contact_fi).

EU:n lainsäädäntö ja siihen liittyvät asiakirjat
EU:n koko lainsäädäntö vuodesta 1952 ja muuta tietoa EU:n oikeudesta on saatavilla kaikilla virallisilla kielillä EUR-Lex-
tietokannassa osoitteessa https://eur-lex.europa.eu

EU:n avoin data
EU:n avoimen datan portaalin (http://data.europa.eu/euodp/fi) kautta on saatavilla EU:n data-aineistoja. Data on ilmaiseksi 
ladattavissa ja uudelleenkäytettävissä sekä kaupallista että ei-kaupallista käyttöä varten.
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