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1.5.1987–30.4.1999 sattuneesta vahingosta
1.5.1999 tai sen jälkeen sattuneita vahinkoja varten on oma lomakkeensa
Potilas

Sukunimi

Henkilötunnus

Etunimet (alleviivatkaa puhuttelunimi)
Postiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Ammatti

Puhelin päivisin (myös suuntanumero)

Vajaavaltaisen potilaan edunvalvojan (huoltaja tai holhooja) nimi, osoite ja puhelin

Vahinkoa edeltänyt
tutkimus tai hoito

Mitä sairautta, vammaa tai oiretta tutkittiin tai hoidettiin ennen nyt ilmoitettavan vahingon sattumista?

Sairauden tai oireen alkamisaika taikka vamman sattumisaika

Hoitolaitokset

Sairaala, terveyskeskus, lääkäriasema tai yksityisvastaanotto, tms., jossa vahinkoon johtanut tutkimus tai hoito
toteutetttiin? Jos hoitolaitos on yksityinen, ilmoittakaa myös lääkärin (tai muun hoitoa antaneen henkilön) nimi.

Vahingon sattumisaika
Hoitolaitoksen postiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Annettiinko saman sairauden tai vamman vuoksi hoitoa myös jossakin muussa hoitolaitoksessa? Missä ja milloin? Jos
hoitolaitos on yksityinen, ilmoittakaa myös lääkärin (tai muun hoitoa antaneen henkilön) nimi sekä hoitolaitoksen osoite.

Henkilövahinko,
josta korvausta
haetaan

Mistä henkilövahingosta ja millä perusteella korvausta haetaan?

Täyttöohjeet kääntöpuolella

Henkilövahinko,
josta korvausta
haetaan (jatkuu)

Suostumus ja
allekirjoitus

Suostun siihen, että terveyden- ja sairaanhoitotoiminnan harjoittajat, veroviranomaiset, vahingonkärsineen tai muun
korvauksenhakijan työantajat, eläke- ja vakuutuslaitokset, Eläketurvakeskus ja muut viranomaiset saavat salassapitosäännösten estämättä antaa Potilasvakuutuskeskukselle ne vahingonkärsineen terveydentilaa ja vahingonkärsineen
tai muun korvauksenhakijan korvauksia, eläkkeitä ja palkkausta koskevat tiedot, asiakirjat ja ratkaisut, jotka ovat tarpeen tämän vahinkoasian selvittämisessä ja korvauskäsittelyssä.
Korvauksenhakijan (vajaavaltaisen osalta edunvalvojan) tai valtuutetun asiamiehen allekirjoitus ja nimenselvennys

Päiväys ______ / ______ _____

Valtuutus
Valtuutan ____________________________________________________________ hoitamaan tätä vahinkoasiaa.
Asiamiehen osoite ja puhelinnumero
Korvauksenhakijan (vajaavaltaisen osalta edunvalvojan) allekirjoitus
Päiväys ______ / ______ _____

Täyttöohjeet
Täyttäkää ilmoituslomake koneella tai muuten selkeästi. Pyytäessään
asian ratkaisemiseksi tarpeellisia selvityksiä Potilasvakuutuskeskus lähettää ilmoituksesta kopion hoitolaitokseen, jossa vahinko on sattunut.
Potilasvakuutuskeskus hankkii suostumuksenne ja antamienne tietojen perusteella eri hoitolaitoksista asian ratkaisemiseksi tarpeelliset selvitykset, joten erityisesti hoitolaitoksia ja henkilövahinkoa koskevat tiedot ovat tärkeitä asian luotettavan ja joutuisan selvittämisen kannalta.
Jos tarvitsette neuvoja tai apua, voitte kääntyä hoitolaitoksen potilasasiamiehen tai sosiaalityöntekijän puoleen.

Potilas
Ammattia koskevaa tietoa tarvitaan lähinnä mahdollisen työkyvyttömyyden arvioinnissa. Jos potilas ei ole työelämässä, ilmoittakaa syy siihen
(esim. eläkeläinen, työtön, lastenhoito, opiskelija, jne.)
Jos potilas on alaikäinen tai jos tuomioistuin on määrännyt täysi-ikäiselle
potilaalle edunvalvojan (holhoojan tai uskotun miehen), ilmoittakaa huoltajan tai edunvalvojan nimi ja yhteystiedot. Korvauspäätös lähetetään
tiedoksi tälle henkilölle.

Vahinkoa edeltänyt tutkimus ja hoito
Ilmoittakaa ne sairaudet, vammat tai oireet, joiden johdosta potilas alunperin hakeutui tutkimuksiin tai hoitoon ja joiden tutkimuksessa tai hoidossa aiheutuneesta vahingosta korvausta haetaan. Ilmoittakaa myös, milloin sairaus tai oireet alkoivat taikka vamma sattui.

Hoitolaitokset
Ilmoittakaa se hoitolaitos tai vastaanotto, jossa katsotte vahingon tapahtuneen ja vahingon sattumisaika. Ilmoittakaa nimenomaan se hoitolaitos,
jossa katsotte vahinkoon johtaneen toiminnan tai laiminlyönnin tapahtuneen − ei sitä, jossa vahinko todettiin tai ilmeni. Mikäli vahinkoajankoh-

ta ei ole tarkasti määriteltävissä, ilmoittakaa aikaväli tai yksilöikää
tapahtumisaika muulla tavoin (esim. kuukausi/vuosi).
Ilmoittakaa myös muut hoitolaitokset tai vastaanotot, joissa potilasta
on joko ennen vahinkoa tai sen jälkeen tutkittu tai hoidettu saman sairauden, vamman tai oireen johdosta.

Henkilövahinko, josta korvausta haetaan
Kuvatkaa ilmoitettavaan henkilövahinkoon johtaneen tutkimuksen tai
hoidon kulku, henkilövahingon laatu sekä sen seuraukset. Esittäkää
asiat mahdollisuuksien mukaan tapahtumajärjestyksessä. Mikäli tapahtumat ajoittuvat pitemmälle ajalle, ilmoittakaa kustakin tapahtumasta
päivämäärä ja tarvittaessa myös kellonaika. Tässä vaiheessa ei ole
tarpeen yksilöidä kuluja ja menetyksiä, joista korvausta haetaan, vaan
ne selvitetään myöhemmin, mikäli vahinko katsotaan korvattavaksi.

Allekirjoitus
Korvauksenhakijan, hänen edunvalvojansa tai valtuutetun asiamiehen
on allekirjoitettava vahinkoilmoitus. Vain allekirjoitettu ilmoitus oikeuttaa Potilasvakuutuskeskuksen aloittamaan vahinkokäsittelyn ja hankkimaan tarvittavat selvitykset.
Jos potilas on kuollut, korvauksenhakijan tulee olla kuolinpesän osakas. Ilmoittakaa korvauksenhakijan nimi ja yhteystiedot päätöksen postitusta varten.

Valtuutus
Jos korvauksenhakija ei itse hoida asiaa, ilmoittakaa asiamiehen nimi
ja yhteystiedot. Korvauksenhakijan tai hänen edunvalvojansa tulee allekirjoittaa valtuutus. Korvauspäätös lähetetään tiedoksi sekä korvauksenhakijalle että asiamiehelle. Asiamiehen käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista ei ole mahdollista saada korvausta potilasvahinkolain perusteella.

Potilasvakuutuskeskuksen merkintöjä
Saapunut

Vahinkonumero

Irrottakaa viereinen sivu ennen
vahinkoilmoituksen postittamista!

Potilasvakuutuksen korvausperusteet
Yleistä
Potilasvahinkolaki tuli voimaan 1.5.
1987. Oheisella vahinkoilmoituslomakkeella voitte hakea korvausta henkilövahingosta, joka on sattunut 1.5.1987–
30.4.1999 välisenä aikana. Potilasvahinkolain perusteella ei ole mahdollista
saada korvausta ennen 1.5.1987 annetusta terveyden- ja sairaanhoidosta aiheutuneesta vahingosta.
Potilasvahinkolain mukaiset korvausperusteet muuttuivat 1.5.1999 alkaen.
1.5.1999 tai sen jälkeen sattuneita vahinkoja varten on oma lomake ja sitä saa
hoitolaitosten potilasasiamiehiltä ja sosiaalityöntekijöiltä, Potilasvakuutuskeskuksesta tai keskuksen kotisivuilta
(www.vakes.fi/pvk).
Tässä esitetään yleiskuvaus 1.5.1987–
30.4.1999 sattuneisiin vahinkoihin sovellettavista potilasvahinkolain säännöksistä. Oikeus korvaukseen ja korvauksen suuruus ratkaistaan kussakin tapauksessa vahinkoilmoituksen ja muiden saatujen selvitysten perusteella.
Korvausta on haettava kolmen vuoden
kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta. Erityisestä
syystä voidaan käsitellä myöhemminkin
tehty vahinkoilmoitus.
Vahinkoilmoitus toimitetaan Potilasvakuutuskeskukselle, joka hoitaa korvauskäsittelyn ja korvausten maksamisen. Korvauksiin käytettävät varat kerätään potilasvakuutusmaksuina terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavilta.

Korvausperusteet 1.5.1987–
30.4.1999 sattuneissa vahingoissa
Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä
potilaalle aiheutuneen henkilövahingon.
Henkilövahingolla tarkoitetaan sairautta, vammaa tai muuta terveydentilan tilapäistä tai pysyvää heikentymistä taikka kuolemaa.
Potilasvahinkolain perusteella ei kuiten-

kaan korvata kaikkia terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuvia seurauksia vaan ainoastaan ne henkilövahingot, jotka täyttävät jonkin seuraavien neljän kohdan ehdoista.
Korvausta suoritetaan henkilövahingosta, jos on todennäköistä, että sen on
aiheuttanut:
1. Potilaan tutkimus, hoito tai muu vastaava käsittely taikka sellaisen laiminlyönti. Lisäksi edellytyksenä on, että
käytettävissä olisi ollut muu lääketieteellisesti perusteltu menettely, joka olisi
ollut potilaan hoidon kannalta yhtä vaikuttava ja jolla seuraus olisi vältetty.
Mittapuuna tutkimuksen ja hoidon lääketieteellistä perusteltavuutta ja seurauksen vältettävyyttä arvioitaessa käytetään kokeneen terveydenhuollon ammattihenkilön osaamistasoa.
Aina ei esimerkiksi sairauden tai vamman laadun vuoksi ole mahdollista saavuttaa hyvää hoitotulosta. Tällaisesta
seurauksesta ei synny oikeutta korvaukseen, jos kokeneen ammattihenkilön
vaatimustason mukaisesti arvioituna
käytettävissä ei ollut muuta lääketieteellisesti perusteltua tutkimus- tai hoitomenetelmää, joka olisi ollut hoidollisesti
tasaveroinen ja jolla seuraus olisi vältetty.
Muulla vastaavalla käsittelyllä tarkoitetaan muun muassa rokottamista tai veren- ja elimenluovutusta.
2. Tartunta tai tulehdus, joka on todennäköisesti saanut alkunsa potilaan tutkimukseen, hoitoon tai muuhun vastaavaan käsittelyyn liittyvistä olosuhteista.
Korvausta ei kuitenkaan suoriteta infektiosta, joka ei olisi ollut vältettävissä
muulla, potilaan hoidon kannalta yhtä
vaikuttavalla menettelyllä.
Arvioitaessa infektion vältettävyyttä kiinnitetään huomiota toimenpiteeseen liittyvään infektioriskiin. Riskiin vaikuttavat
sekä hoidon luonteesta johtuvat tekijät
(esim. leikkausalueella bakteereja tai
alueella heikentynyt verenkierto) tai potilaasta itsestään johtuvat tekijät (esim.
vastustuskykyä heikentävä sairaus). Mi-

tä suurempi infektioriski on, sitä todennäköisemmin infektiota ei korvata.
3. Tapaturma,
a. joka liittyy potilaan tutkimukseen, hoitoon tai muuhun vastaavaan käsittelyyn;
b. joka on sattunut sairaankuljetuksen
aikana, hoitohuoneiston tai -laitteiston palon taikka muun vahingon yhteydessä; tai
c. joka johtuu sairaanhoitolaitteiston tai
-välineen viasta.
Korvausta voidaan maksaa ainoastaan
tutkimus- tai hoitotoimenpiteen tai
sairaankuljetuksen yhteydessä aiheutuneesta tai muiden 3 b–c -kohdissa
mainittujen syiden aiheuttamasta tapaturmasta. Esimerkiksi sairaalan käytävällä kaatumisesta aiheutunutta vammaa ei voida tällä perusteella korvata.
Tällainen kaatuminen saattaa kuitenkin
tulla korvattavaksi 1. kohdan perusteella.
4. Potilaan sairauden tai vamman määrittämiseksi suoritettu tutkimus silloinkin,
kun vahinkoa ei olisi voitu välttää. Jotta
vahinko korvattaisiin, edellytetään kuitenkin, että seuraus on määriteltävän
sairauden tai vamman laatu ja vaikeusaste sekä potilaan muu terveydentila
huomioiden kohtuuton.
Seurauksen tulee olla hyvin vakava verrattuna tutkittavaan vammaan tai sairauteen ja potilaan muuhun terveydentilaan.
Käytännössä on korvattu lähinnä tapauksia, joissa potilaan terveydentila romahtaa vahingon seurauksena.
Tätä säännöstä voidaan soveltaa ainoastaan potilaalle tehdyn tutkimuksen aiheuttamaan vahinkoon. Muissa tapauksissa vahingon kohtuuttomuudella ei ole
vaikutusta siihen, katsotaanko vahinko
korvattavaksi.

Lääkkeen aiheuttama vahinko
Asianmukaisesti annetun tai määrätyn
lääkkeen aiheuttamia vahinkoja ei korvata potilasvakuutuksesta. Niistä voi hakea korvausta lääkevahinkovakuutuksesta. Korvauskäsittelyn hoitaa Lääke-

vahinkovakuutuspooli, jonka yhteystiedot ovat samat kuin Potilasvakuutuskeskuksen.

ten suuruutta, käytetään apuna valtioneuvoston asettaman liikennevahinkolautakunnan normeja ja ohjeita, joita sovelletaan yleisesti vahingonkorvauskäytännössä.

Maksettavat korvaukset
Potilasvakuutuksesta voidaan maksaa
korvausta
− sairaanhoitokustannuksista
− muista vahingosta aiheutuneista tarpeellisista kuluista
− tulojen tai elatuksen vähentymisestä
− kivusta ja särystä

Potilasvakuutuksesta ei suoriteta korvausta vähäisestä vahingosta. Vähäisenä
pidetään sellaista vahinkoa, josta aiheutunutta vammaa tai sairautta on pidettävä vakavuudeltaan vähäisenä tai josta vahingon kärsineelle aiheutuneet kustannukset ja menetykset eivät ylitä
200 euroa (vuonna 2005).

− pysyvästä toiminnallisesta haitasta
− pysyvästä kosmeettisesta haitasta.

Vahinkoilmoituksen käsittely

Kuolintapauksessa korvataan kohtuulliset hautauskustannukset sekä tarpeellinen elatus siihen oikeutetulle, jos hän
kuolintapauksen johdosta jäi sitä vaille.
Elatukseen oikeutettuja ovat leski ja alaikäiset tai alle 21-vuotiaat opiskelevat
lapset.

Potilasvakuutuskeskuksen vahinkokäsittely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa ratkaistaan, onko kysymyksessä potilasvahinkolain säännösten perusteella korvattava henkilövahinko. Lääketieteellisesti tai juridisesti
vaikeissa tapauksissa keskus saattaa
pyytää potilasvahinkolautakunnan lausunnon ennen korvauspäätöksen antamista. Lautakunta on valtioneuvoston
asettama, ja sen tehtävänä on antaa
lausuntoja potilasvahinkolain mukaisissa korvausasioissa.

Korvausta voidaan maksaa ainoastaan
terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneesta henkilövahingosta. Ne kustannukset ja menetykset, jotka olisivat aiheutuneet ilman
vahinkoakin, eivät tule korvattaviksi. Jos
esimerkiksi jonkin sairauden toteaminen
on viivästynyt, korvataan vain viiveestä
aiheutunut ylimääräinen vahinko − ei
niitä kuluja ja menetyksiä, jotka olisivat
aiheutuneet sairaudesta ilman viivettäkin.

Korvauspäätös lähetetään korvauksenhakijalle ja hänen asiamiehelleen tai
edunvalvojalle. Korvauspäätökseen liitetään menettelyohje päätökseen tyytymättömälle. Ratkaisuperusteesta annetaan tieto myös asianomaiselle hoitolaitokselle ja vakuutuksenottajalle.

Potilasvahinkolain mukaan maksettavissa korvauksissa huomioidaan vähennyksenä jonkin muun lain perusteella maksettavat korvaukset (ns. yhteensovitus). Useimmiten kyse on sairauspäivärahan tai eläkkeen ottamisesta
huomioon ansionmenetyskorvausta laskettaessa.

Toisessa vaiheessa selvitetään maksettavien korvausten suuruus. Myönteisen
korvauspäätöksen mukana lähetetään
erillinen korvaushakemus, jolla kustannuksista ja menetyksistä voi hakea korvausta.

Julkisen terveyden- ja sairaanhoidon
yhteydessä sattuneesta vahingosta aiheutuvat hoitokulut korvataan julkisen
sairaanhoidon maksutason mukaisesti,
ellei ole erityisiä lääketieteellisiä syitä
käyttää yksityisiä terveydenhoitopalveluita.

Menettelyn kaksivaiheisuuden vuoksi
vahinkoilmoitukseen ei pidä liittää lääkereseptejä, kuitteja tai muita tällaisia asiakirjoja, ellei niillä ole merkitystä arvioitaessa hoidon asianmukaisuutta. Aiheutuneiden kustannusten suuruudella ei lain
mukaan ole vähäistä vahinkoa lukuunottamatta merkitystä arvioitaessa vahingon korvattavuutta.

Kun määritetään kivusta ja särystä sekä
pysyvästä toiminnallisesta tai kosmeettisesta haitasta maksettavien korvaus-

Säilyttäkää kaikki vahinkoon liittyvät
lääkereseptit, kuitit, sairauspäiväraha-

ja eläkepäätökset, ym., jotta voitte liittää ne myöhempään korvaushakemukseen. Jos haette tätä ennen kuluista korvausta kansaneläkelaitokselta tai muulta
vakuutuslaitokselta, ottakaa ennen korvauksen hakemista kopiot alkuperäisistä kuiteista.

Potilasvakuutuskeskuksen
tiedonsaantioikeus ja
salassapitovelvollisuus
Allekirjoittamalla vahinkoilmoituksen
korvauksenhakija valtuuttaa Potilasvakuutuskeskuksen hankkimaan käyttöönsä vahinkoasian ratkaisemisessa
tarpeelliset tiedot. Tällä perusteella keskus voi hankkia käyttöönsä muun muassa potilasta koskevia potilasasiakirjoja
ja muuta hoitolaitoksissa olevaa materiaalia, kuten röntgenkuvia. Kun vahinko katsotaan korvattavaksi, keskus
saattaa tarvita myös korvauksenhakijaa
koskevia tulo-, eläke- ja verotustietoja.
Näitä tietoja tarvitaan arvioitaessa korvausten suuruutta ja yhteensovitettaessa eri järjestelmistä maksettavia korvauksia.
Potilasvahinkolain 13 §:n nojalla kaikilla potilasvahinkoasian käsittelyyn osallistuvilla on salassapitovelvollisuus.

Potilasvakuutuskeskuksen
toimivalta
Potilasvakuutuskeskuksen tehtävänä
on ratkaista, onko korvauksenhakijalla
oikeus vahingonkorvaukseen potilasvahinkolain nojalla. Keskuksen tehtävänä ei ole valvoa terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa, menettelytapoja tai käyttäytymistä. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa valvovat lääninhallitukset ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskus.
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