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Tämän oppaan on tuottanut Active Citizenship Network (ACN) -kansalaisjärjestö, 
jonka ”Potilaan oikeuksilla ei ole rajoja” -kampanjan tavoitteena on lisätä Euroopan 
Unionin jäsenmaiden kansalaisten tietoisuutta EU:n rajat ylittävän terveydenhuollon 
potilasdirektiivistä 2011/24/EU. Tämä opas kokoaa tietoa Euroopan komission tuottamista 
materiaaleista sekä sisältää Kelan kansallisen rajat ylittävän hoidon yhteyspisteen ja 
suomalaisen potilasjärjestön yhteystiedot sekä tietoa harvinaisia sairauksia sairastaville 
potilaille.

“Patients’ rights have no borders” -kampanjassa on mukana järjestöjä useista EU-maista, 
mukaan lukien:
Austria: Lower Austrian Patient and Nursing Advocacy / NÖ Patienten- und 
Pflegeanwaltschaft
Bulgaria: Patients‘ Organisation „With You“ / Пациентски организации „Заедно с теб“
Cyprus: Cyprus Alliance for Rare Disorders / Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων
France: Inter-association on Health / Collectif Interassociatif Sur la Santé
Germany: Civic Initiative on Health / Bürger Initiative Gesundheit e.V.
Hungary: Hungarian Federation of People with Rare and Congenital Diseases / Ritka és 
Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége
Ireland: Irish Patients’ Association
Italy: Active Citizenship Network / Cittadinanzattiva Onlus-Tribunale per i Diritti del 
Malato
Lithuania: Council Of Representatives Of Patients' Organizations Of Lithuania / Lietuvos 
Pacientų Organizacijų Atstovų Taryba
Malta: Malta Health Network
Poland: Institute for Patients’ Rights & Health Education / Instytut Praw Pacjenta i 
Edukacji Zdrowotnej
Slovakia: Society of Consumer Protection / Spoločnosť Ochrany Spotrebiteľov
Spain: Platform of Patient Organisations / Plataforma de Organizaciones de Pacientes
The Netherlands: EPECS-European Patients Empowerment for Customised Solutions

Suomessa “Patients’ rights have no borders” -kampanjan toteuttaa 
Association of Cancer Patients in Finland / Suomen Syöpäpotilaat ry.
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Esipuhe
Vuonna 2002 Active Citizenship Network loi kumppanijärjestöjen kanssa 
Eurooppalaisen potilaan oikeuksien peruskirjan, joka sisältää seuraavat 
14 kohtaa: oikeus ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, hoitoon pääsyyn; 
tietoon; tietoiseen suostumukseen; valinnanvapauteen; yksityisyyteen ja 
luottamuksellisuuteen; potilaan ajankäytön kunnioittamiseen; laatukriteerien 
seurantaan; turvallisuuteen; uusista innovaatioista saatavaan hyötyyn; turhan 
kärsimyksen ja kivun välttämiseen; henkilökohtaiseen hoitoon; hoidosta 
valittamiseen sekä korvauksiin. 
EU:n rajat ylittävän hoidon potilasdirektiivi 2011/24/EU on virallisesti hyväksynyt 
”oikeuden valinnanvapauteen” sekä ”oikeuden tiedonsaantiin”, jotka sisältyvät 
Eurooppalaiseen potilaan oikeuksien peruskirjaan.

Entä sinä?
Tämän oppaan avulla saat tietoa oikeuksistasi saada hoitoa muissa EU-maissa. 
Oppaasta löydät myös Kelan Rajat ylittävän terveydenhuollon kansallisen 
yhteyspisteen sekä suomalaisen yhteistyökumppanin yhteystiedot. 
EU-maiden kansalaisista vain 17% on tietoisia oikeudesta rajat ylittävään 
terveydenhoitoon, Suomessa vastaava luku on 30%. 
EU-maiden kansalaisista ainoastaan 10% on tietoisia kansallisesta Rajat 
ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteestä, Suomessa vain 9%.

   “EU Commission report on the operation of Directive 2011/24/EU on the application of patients’ rights in cross-border 
healthcare (4th September 2015)”.
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Tiesittekö?
Sairaanhoitoa on oikeus saada toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Tällöin 
sairaanhoidon käyttäjällä on oikeus saada kotimaassaan korvaus osasta 
kustannuksia tai kaikista kustannuksista. 
Kaikilla on oikeus saada tietoa tarjolla olevista hoitovaihtoehdoista ja siitä, 
miten muissa EU-maissa taataan terveydenhuollon laatu ja turvallisuus, sekä 
siitä, onko jollakin tietyllä toimijalla oikeus tarjota kyseisiä terveydenhuollon 
palveluita.

Oikeus korvaukseen hoidosta
• Jos tiettyyn hoitoon on oikeus kotimaassa, myös hoidon saaminen muissa 
maissa on korvattava. 
• Korvauksen määrä vastaa enintään hoidon kustannuksia kotimaassa. 
• Terveydenhuollon tarjoajan (joko julkisen tai yksityisen) voi valita vapaasti. 
• Joihinkin hoitoihin (tietyt sairaalahoidot tai erittäin erikoistuneet palvelut) 
voidaan vaatia omalta terveydenhuoltojärjestelmältä hankittavaa lupaa ennen 
ulkomailla tapahtuvaa hoitoa. 
• Jos hoidon odotusaika kotimaassa on lääketieteellisesti kohtuuton, lupa on 
myönnettävä. Tässä tapauksessa hoidon saajalla voi jopa olla oikeus saada 
korvaus suuremmasta osuudesta terveydenhuollon kustannuksia.

Tarkemmin
EU-lainsäädännössä edellytetään, että sairausvakuutuksen tarjoajat, 
terveysviranomaiset ja terveydenhuollon tarjoajat auttavat oikeuksien 
toteuttamisessa. Tämä tapahtuu seuraavasti:

Kotimaassa
Hoitoa hakevan henkilön kotimaa vastaa toisessa maassa annettavan 
terveydenhuollon rahoituskysymyksistä (jos hoitoa hakevalla on oikeus 
kustannusten korvaamiseen). Kotimaan täytyy myös tarjota asianmukaista 
lääketieteellistä tukea ennen ulkomailla saatavaa hoitoa ja sen jälkeen. 
Kotimaassa on yksi tai useampia yhteyspisteitä. Ne selittävät yksityiskohtaisesti, 
mitkä oikeudet hoitoa hakevalla on (myös sen, millaisten terveydenhuollon 
palveluiden saantiin on oikeus). Näistä yhteyspisteistä saa myös tietoa siitä, 
onko lupaa haettava ennen hoidon saamista, sekä siitä, miten voi tehdä 
valituksen, jos katsoo, että oikeuksia ei ole kunnioitettu. 
Kotimaan terveysjärjestelmän on annettava potilaskertomuksesta kopio, jonka 
voi viedä mukanaan ulkomaille. Kun hoito on saatu, kotimaan terveysjärjestelmän 
on tarjottava jatkohoitoa samoin edellytyksin kuin kotimaassa saadun hoidon 
jälkeen.

Maassa, jossa hoitoa haetaan
Jos hoitoa haetaan toisessa EU-maassa, oikeudet ovat samat kuin kyseisen maan 
kansalaisilla ja hoitoon sovelletaan samoja sääntöjä ja standardeja.
Myös hoitoa antavassa maassa on yksi tai useampia yhteyspisteitä. Ne antavat 
tietoa maan laatu- ja turvallisuusjärjestelmistä sekä siitä, miten terveydenhuollon 
tarjoajia valvotaan ja säännellään. Yhteyspisteet voivat lisäksi varmistaa, 
että valitulla terveydenhuollon tarjoajalla on oikeus tarjota kyseinen palvelu. 
Yhteyspisteet voivat myös selittää, mitkä ovat potilaan oikeudet maassa, jossa 
hoitoa saadaan.

Valitun terveydenhuollon tarjoajan on annettava tietoa erilaisista tarjolla 
olevista hoitovaihtoehdoista. Sen on kerrottava tarjoamansa terveydenhuollon 
laadusta ja turvallisuudesta (myös omasta lupa- tai rekisteröintitilanteestaan 
sekä vastuuvakuutusjärjestelyistään). Sen on annettava selkeät hintatiedot, 
jotta kustannukset ovat etukäteen tiedossa. Lisäksi sen on annettava 
potilaskertomuksesta kopio kotimaan järjestelmää varten.

! Kun haet hoitoa toisesta EU-maasta, voit kysyä lisätietoja 
potilaan oikeuksista kyseisessä maassa toimivalta, 
kampanjaan osallistuvalta potilasjärjestöltä. Lista järjestöistä 
löytyy osoitteesta: http://bit.ly/1NJfnZT

2. Vihreällä pohjalla oleva teksti perustuu Euroopan komission julkaisuun 
“Terveydenhuollon käyttäminen toisessa EU:n jäsenvaltiossa: oikeudet” 
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Sairastatko harvinaista sairautta?
EU:n rajat ylittävän hoidon potilasdirektiivin toimeenpano edellyttää myös 
eurooppalaisten korkeatasoista hoitoa tarjoavien osaamisverkostojen 
(European Reference Networks ERN) kehittämistä erityisesti harvinaisia 
sairauksia koskien. ERN-verkostot toimivat tutkimuksen ja asiantuntemuksen 
keskuksina ja voivat ohjata potilaan asianmukaiseen hoitoon, mikäli hoitoa ei 
ole tarjolla kotimaassa. 

Lisäksi ERN-verkostot mahdollistavat edullisen, laadukkaan ja 
kustannustehokkaan hoidon harvinaisia sairauksia sairastaville potilaille sekä 
helpottavat potilaiden pääsyä parhaan mahdollisen hoidon piiriin EU:n sisällä. 

Lisätietoja:
http://bit.ly/1sySi21
http://bit.ly/1ITQdFd

Ennen lähtöä
Tarkistuttakaa hoitosuunnitelma terveydenhuollon ammattihenkilöllä: 
• on erittäin suositeltavaa keskustella suunnitellusta hoidosta oman lääkärin 
kanssa ennen sitoutumista mihinkään hoitoon. 

Suunnitelkaa matkanne tarkoin: 
• tutkikaa hoitovaihtoehtoja; 
• varmistakaa, että teillä on potilaskertomuksen kopio sekä tiedot mahdollisesta 
lääkityksestänne ja asiaan liittyvistä koetuloksista; 
• tarkistakaa, tarvitsetteko lähetteen yleislääkäriltä saadaksenne erikoishoitoa 
(tai saadaksenne siitä korvausta); 
• tarkistakaa terveydenhuollon tarjoajan tiedot. 

Varmistakaa rahoitusvastuut kansallisen yhteyspisteen tai vakuutuksen 
antajan kanssa: 
• varmistakaa, että hoidon kustannukset ovat tiedossa, ja selvittäkää, 
maksavatko oman maanne viranomaiset kustannukset suoraan vai korvataanko 
koituneet kustannukset potilaalle myöhemmin osittain tai kokonaan; 
• tarkistakaa, tarvitaanko hoitoon ennalta hankittava lupa; 
• huomatkaa, että tiettyjä kustannuksia (matka, majoitus, kuljetus kotimaahan 
jne.) ei välttämättä korvata. 

Varmistakaa tarvittava jatkohoito: 
• varmistakaa, että saatte potilaskertomuksestanne kopion terveydenhuollon 
tarjoajalta; 
• j os saatte lääkemääräyksen, varmistakaa, että se sopii käytettäväksi muissa 
maissa (EU-lainsäädännössä säädetään tietystä vähimmäissisällöstä, jolla 
taataan lääkemääräysten tunnistaminen kaikissa maissa); 
• järjestäkää sopiva jatkohoito kotimaanne järjestelmässä tarvittaessa jo 
etukäteen.

Lisätietoja tästä aiheesta ja myös terveydenhuollosta hätätilanteissa tai ennalta 
suunnittelemattomasta terveydenhuollosta saa www-sivulta: 
www.europa.eu/youreurope
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Tarvitsetko apua?

Rajat ylittävän terveydenhuollon kansallinen yhteyspiste
Lisätietoja:

Nimi: Kela
Sähköposti: yhteyspiste@kela.fi
Postiosoite: PL 78, 00381 Helsinki
Website: www.kela.fi/yhteyspiste - www.hoitopaikanvalinta.fi/

Kansallinen yhteistyökumppani
Suomen Syöpäpotilaat ry, Active Citizenship Network - verkoston kansallinen 
yhteistyökumppani. 

Osoite: Malminkaari 5, 
00700 Helsinki - Finland
Puh: 044 053 3211
Sähköposti: info@syopapotilaat.fi
Website: www.syopapotilaat.fi/ 

Lisätietoa kansallisista yhteyspisteistä ja potilasjärjestöistä muissa EU-maissa:

www.activecitizenship.net
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This campaign is realized thanks to the support of 



Partners

CTIVE CITIZENSHIP NETWORK

HEADQUARTERS
Via Cereate, 6 - 00183 Rome - Italy
Tel. +39 (0)6 367181 Fax +39 (0)6 36718333
mail@activecitizenship.net
www.cittadinanzattiva.it

REPRESENTATIVE OFFICE TO THE EU
Rue Philippe Le Bon, 46 - 1000 Brussels - Belgium

Mob. +39 3408465097
brussels@activecitizenship.net

www.activecitizenship.net

Suomessa kampanjan yhteistyökumppani on


