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949/2019

Lag
om Patientförsäkringscentralen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Patientförsäkringscentralen

Patientförsäkringscentralen är ett gemensamt organ för genomförande och utveckling
av patientförsäkringen. Bestämmelser om Patientförsäkringscentralens uppgifter finns i
patientförsäkringslagen (948/2019).

Denna lag innehåller bestämmelser om Patientförsäkringscentralens medlemmar samt
om finansiering av centralens verksamhet och om dess förvaltning.

2 §

Patientförsäkringscentralens medlemmar

De försäkringsbolag som bedriver försäkringsverksamhet enligt patientförsäkringsla-
gen ska vara medlemmar i Patientförsäkringscentralen.

3 §

Ansvar för Patientförsäkringscentralens kostnader

Patientförsäkringscentralens medlemmar ansvarar för kostnaderna för Patientförsäk-
ringscentralens verksamhet.

Varje medlem i Patientförsäkringscentralen är skyldig att till Patientförsäkringscentra-
len betala sin andel av de skador som Patientförsäkringscentralen ersätter enligt patient-
försäkringslagen och som medlemmarna ska svara för på grund av de försäkringsavtal de
ingått. Patientförsäkringscentralens medlemmar ska årligen betala centralen en avgift för
att täcka centralens övriga kostnader, i förhållande till den premieinkomst de har för pa-
tientförsäkringen enligt sina resultaträkningar.

Ett försäkringsbolag som slutat bedriva patientförsäkringsverksamhet och som utträtt ur
Patientförsäkringscentralen ska betala Patientförsäkringscentralen de avgifter som avses i
2 mom. fram till dagen för utträdet. Om ett försäkringsbolag som förskott har betalat mer
än dess slutliga andel av avgiften, ska Patientförsäkringscentralen till det försäkringsbolag
som utträtt utan dröjsmål betala tillbaka den andel som betalats för mycket.
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4 §

Bestämmande och uttag av avgifter som motsvarar kostnadsandelen

Patientförsäkringscentralen bestämmer de avgifter som ska betalas till centralen så att
avgifterna motsvarar medlemmarnas andel i kostnaderna. Centralen har rätt att ta ut för-
skott på avgifterna.

Om en medlem inte förmår betala sin avgift eller förskott på avgiften, fördelas det obe-
talda beloppet mellan de andra medlemmarna på det sätt som föreskrivs i 3 § 2 mom.

Om avgiften inte betalas senast på förfallodagen, tas det ut en årlig dröjsmålsränta på
det obetalda kapitalet enligt den räntesats som föreskrivs i 4 a § 1 mom. i räntelagen
(633/1982). Avgiften inklusive dröjsmålsränta är direkt utsökbar. Bestämmelser om ind-
rivning av den finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

5 §

Serviceavgifter

Patientförsäkringscentralen får för skötseln av de serviceuppgifter som avses i 62 § i pa-
tientförsäkringslagen ta ut funktionsspecifika serviceavgifter, som ska täcka de kostnader
som serviceuppgifterna orsakar.

6 §

Organ

Patientförsäkringscentralens organ är allmänna mötet, styrelsen och verkställande di-
rektören.

7 §

Allmänna mötet och dess uppgifter

Patientförsäkringscentralens högsta beslutanderätt utövas av allmänna mötet. Varje
medlem har rätt att delta i och yttra sig på allmänna mötet.

Allmänna mötet har till uppgift att
1) godkänna det förslag till stadgar för centralen som ska överlämnas till social- och

hälsovårdsministeriet,
2) besluta om fastställande av det föregående årets bokslut och om åtgärder som räken-

skaperna ger upphov till,
3) besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande di-

rektören,
4) besluta om följande års verksamhetsplan och budget,
5) välja styrelseledamöter och deras suppleanter,
6) välja revisorer, samt
7) behandla övriga ärenden som enligt centralens stadgar ska behandlas av allmänna

mötet.

8 §

Beslutförhet, röstetal och beslutsfattande vid allmänna mötet

Allmänna mötet är beslutfört om minst hälften av röstetalet är företrätt på mötet.
Varje medlem har en röst på mötet.
Allmänna mötets beslut blir det förslag som understöds av över hälften av de avgivna

rösterna. Om rösterna faller lika, blir beslutet den åsikt som mötets ordförande omfattar.
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Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Om rösterna faller lika vid val, av-
görs valet genom lottdragning.

9 §

Styrelsens sammansättning och dess uppgifter

Styrelsen svarar för Patientförsäkringscentralens förvaltning och ser till att verksam-
heten ordnas på ett behörigt sätt. Styrelsen utövar centralens högsta beslutanderätt i ären-
den som inte ska avgöras av allmänna mötet. Styrelsen får delegera sin behörighet till
verkställande direktören, direktörerna och de anställda.

Styrelsen ska ha minst fem ledamöter. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en
vice ordförande.

10 §

Behörighetskrav för styrelseledamöter

En person som är omyndig eller försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud
får inte vara ledamot i styrelsen.

Styrelseledamöterna ska ha gott anseende och den yrkeskompetens och erfarenhet som
uppdraget kräver. Dessutom ska det i styrelsen finnas ledamöter med en sådan allmän kän-
nedom om försäkringsverksamhet som är behövlig med beaktande av arten och omfatt-
ningen av Patientförsäkringscentralens verksamhet.

11 §

Beslutförhet och jäv hos styrelsen

Styrelsen är beslutför när mötets ordförande och minst hälften av de övriga ledamöterna
är närvarande. Majoritetens åsikt gäller som styrelsens beslut. Om rösterna faller lika, av-
gör ordförandens röst. Om rösterna faller lika vid val av mötesordförande, avgörs valet ge-
nom lottdragning.

En styrelseledamot får inte delta i behandlingen av ett ärende som gäller enskilda in-
tressen med anknytning till styrelseledamoten eller en sammanslutning där han eller hon
är styrelseledamot, verkställande direktör eller anställd.

12 §

Verkställande direktören

Verkställande direktören sköter Patientförsäkringscentralens löpande förvaltning i en-
lighet med de anvisningar och föreskrifter som styrelsen har meddelat.

På verkställande direktören tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om behörighet och
jäv hos styrelseledamöter.

13 §

Rätt att få ett ärende behandlat av allmänna mötet

En medlem i Patientförsäkringscentralen har rätt att få ett styrelsebeslut, med undantag
för ett beslut som gäller ersättning för patientskada, hänskjutet till allmänna mötet, om
medlemmen kräver det inom 14 dagar från den dag beslutet meddelades.
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14 §

Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse

I Patientförsäkringscentralens bokföring samt vid upprättandet av bokslutet och verk-
samhetsberättelsen ska bokföringslagen (1336/1997) iakttas.

15 §

Revision

För revision av Patientförsäkringscentralens bokföring, bokslut och verksamhetsberät-
telse samt förvaltning ska styrelsen välja två revisorer och två revisorssuppleanter för en
räkenskapsperiod åt gången. Minst en av revisorerna och dennes revisorssuppleant ska
uppfylla de behörighetskrav som försäkringsbolags revisorer ska uppfylla enligt försäk-
ringsbolagslagen (521/2008).

På revision av Patientförsäkringscentralen tillämpas i övrigt revisionslagen
(1141/2015).

16 §

Aktuariefunktion

Patientförsäkringscentralen ska ha en aktuariefunktion som särskilt ska sörja för fullgö-
randet av de funktioner som avses i 49 och 60 § i patientförsäkringslagen samt följa hur
ersättningsansvaret för patientförsäkringen utvecklas och bedöma om det är tillräckligt.

17 §

Intern kontroll

Patientförsäkringscentralen ska ha en intern kontroll som omfattar bokföringen, förvalt-
ningen, ersättningsverksamheten och övriga centrala funktioner.

18 §

Förberedelser för undantagsförhållanden

Patientförsäkringscentralen ska säkerställa en så störningsfri skötsel som möjligt av
sina uppgifter också i undantagsförhållanden genom att delta i beredskapsplaneringen på
försäkringsområdet, genom att på förhand förbereda verksamhet för undantagsförhållan-
den och genom andra åtgärder.

Om de uppgifter som avses i 1 mom. förutsätter sådana åtgärder av Patientförsäkrings-
centralen som klart avviker från centralens sedvanliga verksamhet och som orsakar vä-
sentliga extra kostnader, kan sådana kostnader ersättas från den försörjningsberedskaps-
fond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992).

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om de åtgärder som avses i
1 mom.

19 §

Styrelseledamöternas och verkställande direktörens skadeståndsskyldighet

En styrelseledamot och verkställande direktören är skyldiga att ersätta skada som de
uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat Patientförsäkringscentralen. Detsamma gäller
skada som genom överträdelse av denna lag eller Patientförsäkringscentralens stadgar har
orsakats Patientförsäkringscentralen, dess medlem eller någon annan. Bestämmelser om
tjänsteansvar finns i 66 § i patientförsäkringslagen.
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20 §

Tystnadsplikt och rätt att lämna ut uppgifter

I fråga om tystnadsplikt för anställda vid Patientförsäkringscentralen eller personer som
centralen anlitar som sakkunniga på grundval av ett uppdrag, i fråga om utlämnande av
uppgifter som omfattas av tystnadsplikten och i fråga om brott mot tystnadsplikten tilläm-
pas vad som föreskrivs i 30 kap. 1, 3 och 4 § i försäkringsbolagslagen.

21 §

Tillsyn

Finansinspektionen svarar för tillsynen över de förfaranden och försäkringsmatematis-
ka faktorer som ska iakttas i Patientförsäkringscentralens ersättnings- och försäkrings-
verksamhet samt över efterlevnaden av 16 och 17 §.

22 §

Patientförsäkringscentralens stadgar

Närmare föreskrifter om Patientförsäkringscentralens förvaltning ges i Patientförsäk-
ringscentralens stadgar, som social- och hälsovårdsministeriet fastställer på framställning
av centralen.

23 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

24 §

Övergångsbestämmelser

Bestämmelserna i 19 § tillämpas inte på en skada, om den gärning eller försummelse
som orsakat skadan har skett före ikraftträdandet av denna lag.

På ett beslut som allmänna mötet har fattat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas
de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 22 augusti 2019
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