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Käsittelijä Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta 

  
 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan mietintö ilmoituksesta, joka koskee 
suositusta 

prosessien yksinkertaistamisesta, kun halutaan käyttää toisen 
Pohjoismaan terveydenhoitopalveluja 

Ehdotus 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

 

Pohjoismaiden neuvosto merkitsee tiedoksi ilmoituksen suosituksesta 46/2021: 

prosessien yksinkertaistaminen, kun halutaan käyttää toisen Pohjoismaan tervey-

denhoitopalveluja ja katsoo suosituksen neuvoston osalta loppuun käsitellyksi. 

 

Tausta 

Suosituksen sanamuoto on seuraava:  

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,  

 

että ne selvittävät, voisivatko Pohjoismaiden asukkaat hakeutua ennalta suunnitel-

tuun hoitoon toisessa Pohjoismaassa siten, että heiltä veloitettaisiin hoidosta vain 

normaali potilasmaksu, eli ilman maksusitoumusta kotimaasta. Tämä koskisi vain 

julkisia terveyspalveluita. 

Pohjoismaiden hallitusten ilmoitus 

 

Pohjoismaiden hallitukset ilmoittavat: 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S) vastaa Bo Könbergin Terveys-

alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa -raportin 14 ehdotuksen seurannasta. 

Yhdessä raportin ehdotuksista on kyse siitä, että ”arvioidaan, mitä vaikutuksia EU:n 

potilasdirektiivin (2011/24/EU) täytäntöönpanolla on Pohjoismaissa ja pyritään edel-

leen laajentamaan potilaan oikeutta saada hoitoa jossain toisessa Pohjoismaassa”. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö tekee tämän takia vuoden 2022 aikana 

kartoituksen potilasliikkuvuudesta ja rajat ylittävistä terveydenhuoltopalveluista vii-
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dessä Pohjoismaassa sekä Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa. Selvitys to-

teutetaan vertailevana analyysina, jossa esitetään mahdollisia suosituksia pohjois-

maisen yhteistyön tulevaksi kehittämiseksi tällä osa-alueella.  

 

Kartoituksen ja analyysin perusteella selvitetään mahdolliset tarpeet pohjoismaisen 

koordinoinnin lisäämiselle tai muulle pohjoismaiselle yhteistyölle potilasliikkuvuu-

dessa ja rajat ylittävässä terveydenhuollossa. Analyysiin kuuluvat juridiset tai muut 

ongelmat, jotka ovat keskeisiä EU:n/ETAn potilasliikkuvuutta ja rajat ylittävää ter-

veydenhuoltoa koskevan säännöstön toteuttamiselle Pohjoismaissa. On luonnollista, 

että selvitys kattaa asioiden käsittelyprosessit koskien potilasmaksuja ja korvausvas-

tuuta, myös sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisasetuksesta 29.  huhtikuuta 

2004 laaditun säännöstön valossa (EY) 883/2004, joka on osa ETA-sopimusta. Lisäksi 

on suunnitteilla, että selvityksessä on otettava huomioon EU-tasolla tehtävä direktii-

vin 2011/24/EU arviointi.  

 

Euroopan komissio julkaisee vuosittain raportin potilasliikkuvuudesta EU/ETA-

maissa, mukaan lukien Pohjoismaissa. Kaikki raportit ovat osoittaneet, että suurin 

osa potilasliikkuvuudesta on tapahtunut naapurimaiden välillä tai maihin, joihin poti-

lailla on ennestään yhteys. On myös tärkeä kiinnittää huomiota EU:n syrjintäkiel-

toon, kun ”halutaan edelleen laajentaa potilaan oikeutta saada hoitoa jossain toises-

sa Pohjoismaassa”. 

 

 

Pohjoismaiden hallitukset katsovat suosituksen näin ollen osittain toteutuneeksi.  

Valiokunnan näkemykset 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta katsoo, että Pohjoismaiden hallitukset ovat 

toimittaneet selkeän selonteon Pohjoismaiden asukkaiden mahdollisuudesta saada 

suunniteltua hoitoa julkisessa terveydenhuollossa toisessa Pohjoismaassa siten, että 

heiltä veloitettaisiin hoidosta vain normaali potilasmaksu, eli ilman maksusitoumusta 

kotimaasta.  

 

Pohjoismaiden hallitukset kirjoittavat selonteossaan, että vuoden 2022 aikana tul-

laan toteuttamaan kartoitus potilasliikkuvuuden ja rajat ylittävien terveydenhuollon 

palvelujen laajuudesta viidessä Pohjoismaassa sekä Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja 

Grönlannissa. Tehtävä selvitys sisältää muun muassa asioiden käsittelyprosessit poti-

lasmaksujen ja korvausvaatimusten osalta.  

 

Valiokunta seuraa ministerineuvoston tekemää kartoitustyötä vuoden 2022 aikana ja 

kutsuu MR-S:n tekemään selkoa kartoituksen tuloksista ja siihen pohjautuvista suosi-

tuksista/toimista.  

 

Valiokunta ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto katsoo asian omalta osaltaan lop-

puun käsitellyksi. 
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