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Laki
potilasvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan potilasvakuutuslain (948/2019) 29 §:n 3 momentti ja
muutetaan 6 §:n 1 momentti, 13 §:n 2 momentti, 29 §:n 1 momentti, 45 §:n 1 momentti,

46 ja 47 §, 48 §:n 2–4 momentti ja 57 § seuraavasti:

6 §

Vakuuttamisvelvollisuus

Terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavalla yhteisöllä, säätiöllä ja itsenäisellä
ammatinharjoittajalla sekä työnantajalla, jonka palveluksessa on terveydenhuollon am-
mattihenkilöitä, on oltava vakuutus tämän lain mukaisen vastuun varalta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

13 §

Vakuutusyhtiön oikeus ja velvollisuus antaa vakuutus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vakuutusyhtiö, joka harjoittaa potilasvakuutustoimintaa, ei saa kieltäytyä antamasta ja

voimassa pitämästä siltä haettua vakuutusta, jos vakuutus koskee sellaista terveyden- tai
sairaanhoitotoimintaa, jota varten yhtiöllä toimilupansa ja vahvistetun yhtiöjärjestyksensä
mukaan on oikeus antaa vakuutus. Potilasvakuutustoimintaa harjoittavan vakuutusyhtiön
on ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle viimeistään 31 päivänä joulukuuta, jos se
aikoo rajoittaa tämän lain mukaisen vakuutuksen tarjoamista tai lopettaa sen tarjoamisen
kokonaan seuraavan kalenterivuoden 31 päivän joulukuuta jälkeen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

29 §

Muiden etuus- ja korvausjärjestelmien vaikutus vahinkoa kärsineen oikeuteen saada 
korvausta

Vahinkoa kärsineen oikeus korvaukseen on riippumaton siitä, onko hänellä oikeus saa-
da korvausta muun lain nojalla, jollei 2 momentista tai 30 §:stä muuta johdu.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
HE 162/2020
StVM 34/2020
EV 158/2020
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45 §

Potilasvakuutuskeskuksen takautumisoikeus vahingonaiheuttajaa kohtaan

Korvauksen saajan oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä korvausmäärä, jonka Potilas-
vakuutuskeskus on hänelle suorittanut, siirtyy Potilasvakuutuskeskukselle.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

46 §

Potilasvakuutuskeskuksen takautumisoikeus muuta etuuden maksajaa kohtaan

Jos Potilasvakuutuskeskus on maksanut korvausta vahinkoa kärsineelle, jolla on oikeus
saada korvausta tai etuutta saman vahinkotapahtuman seurauksena muun lain nojalla, siir-
tyy kyseinen oikeus Potilasvakuutuskeskukselle enintään tämän maksamaan määrään
saakka.

Potilasvakuutuskeskukselle ei kuitenkaan siirry korvauksen hakijan oikeus saada kor-
vausta tai etuutta vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista tai tukitoimista an-
netun lain (380/1987) nojalla.

47 §

Vakuutuslaitoksen takautumisoikeus Potilasvakuutuskeskusta kohtaan

Vakuutuslaitoksella, joka liikennevakuutuslain (460/2016), työtapaturma- ja ammatti-
tautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015), urheilijan ta-
paturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009), sotilastapaturman ja palvelussairauden
korvaamisesta annetun lain (1521/2016), tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta
kriisinhallintatehtävässä annetun lain (1522/2016) tai muun vastuuvakuutuksen kuin tuo-
tevastuuvakuutuksen nojalla on maksanut korvausta, on oikeus saada Potilasvakuutuskes-
kukselta takaisin se osuus korvauksista, johon vahinkoa kärsineellä olisi tämän lain nojalla
ollut oikeus.

Vakuutuslaitoksella, joka on korvannut sairaanhoitokustannuksia vapaaehtoisen henki-
lövakuutuksen perusteella, on oikeus saada takaisin Potilasvakuutuskeskukselta se osuus
korvauksista, johon vahingon kärsineellä olisi tämän lain nojalla ollut oikeus.

Eläkelaitoksella, joka on maksanut etuutta työntekijän eläkelain 3 §:ssä mainitun lain
nojalla, on oikeus saada maksamansa työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutusetuuden mää-
rä takaisin Potilasvakuutuskeskukselta, jos vahingon kärsineen työkyvyttömyyden aiheut-
taa tämän lain mukaan korvattava vahinkotapahtuma. Eläkelaitoksen oikeus korvaukseen
voi olla enintään sen suuruinen kuin vahinkoa kärsinyt tämän lain mukaan olisi oikeutettu
saamaan.

48 §

Jakojärjestelmä ja siitä katettavat kustannukset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jakojärjestelmällä katettavat kustannukset (jakojärjestelmäkustannukset) ovat:
1) Potilasvakuutuskeskuksen 22 §:n 3 momentin mukaisesti maksamista vahinkota-

pahtumista aiheutuneet kustannukset ilman 2–4 kohdassa tarkoitettuja korvauksia, josta
määrästä on vähennetty 19 ja 20 §:n nojalla saadut maksut;

2) 28 §:ssä tarkoitetut jatkuviin korvauksiin liittyvät indeksitarkistukset;
3) tämän lain mukaan korvattavat vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetut tar-

peellisen sairaanhoidon kustannukset ja muut tarpeelliset kulut, jotka maksetaan, kun va-
hinkotapahtuman sattumispäivää seuraavan kalenterivuoden alusta on kulunut yli yhdek-
sän vuotta;
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4) korvaukset suurvahingosta siten kuin 4 momentissa säädetään.
Edellä 2 momentin 4 kohdassa suurvahingolla tarkoitetaan ajallisesti ja paikallisesti ra-

joittunutta tapahtumaa tai samaa alkuperää olevaa tapahtumasarjaa, jonka seurauksena po-
tilasvakuutuksen perusteella maksettuja korvauksia maksetaan yhdelle tai useammalle va-
hinkoa kärsineelle tai muulle korvaukseen oikeutetulle yhteensä yli 20 000 000 euroa
(suurvahinkoraja).

Suurvahingon korvaukset otetaan huomioon vain siltä osin kuin nämä korvaukset ylit-
tävät suurvahinkorajan. Vakuutusyhtiön osuuden suurvahingosta muodostavat ne korva-
ukset, jotka Potilasvakuutuskeskus maksaa vakuutusyhtiön myöntämän vakuutuksen pe-
rusteella sen jälkeen, kun kaikkien vakuutusyhtiöiden myöntämien vakuutusten perusteel-
la samasta suurvahingosta maksetut korvaukset yhteensä ovat ylittäneet suurvahinkorajan.
Korvauksina ei kuitenkaan oteta huomioon 2 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettuja suori-
tuksia. Suorituksista vähennetään Potilasvakuutuskeskuksen 45 ja 46 §:ssä säädetyn ta-
kautumisoikeuden perusteella saamat korvaukset.

57 §

Potilasvakuutuskeskuksen ilmoitusoikeus

Salassapitosäännösten ja muiden tiedonluovuttamista koskevien rajoitusten estämättä
Potilasvakuutuskeskuksella on oikeus ilmoittaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virastolle, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle sekä aluehallintovirastolle sen
tietoon tulleesta seikasta, joka voi vaarantaa potilasturvallisuutta.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
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