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Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö VN/790/2020, VN/790/2020-STM-1
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle potilasvakuutuslain ja
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Potilasvakuutuskeskukselta (PVK) lausuntoa
luonnoksesta hallituksen esitykseksi potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien
lakien muuttamiseksi.
Lakimuutoksen tarkoituksena on muuttaa 1.1.2021 voimaan tulevaa
potilasvakuutuslakia ja työeläkelakeja niin, että potilasvakuutuksesta maksettavien
ansionmenetyskorvausten rahoitusvastuu työeläkkeisiin poistuisi, kun kyseessä on
perhe- ja vanhuuseläke. Muissa työeläke-etuuksissa potilasvakuutus säilyisi edelleen
rahoituksellisesti viimesijaisena etuusjärjestelmänä. Vaikka etuuksia myönnettäessä
ja maksettaessa saajan potilasvakuutuksesta maksettavat ansionmenetyskorvaukset
olisivat etuuden saajan näkökulmasta toissijaisia työeläkkeisiin nähden,
eläkelaitoksella olisi oikeus saada maksetun työkyvyttömyyseläkkeen ja
kuntoutusetuuden määrä takaisin Potilasvakuutuskeskukselta.
Laki sisältää myös eräitä lakiteknisiä tarkennuksia potilasvakuutuskeskuksesta
annettuun lakiin.

Potilasvakuutuskeskus esittää kohteliaimmin lausuntonaan seuraavaa:
Potilasvakuutuskeskuksen näkemyksen mukaan potilasvakuutuksen ansion- ja
elatuksenmenetyskorvausten säätäminen takaisin toissijaiseksi työeläkkeeseen
nähden tuo etua erityisesti potilasvahingosta kärsineelle. Korvauksenhakijalle on
selkeintä ja nopeinta, että työeläkejärjestelmä maksaa koko
ansionmenetyskorvauksen ja työeläkkeen. Samalla poistuu eri etuuksien
yhteensovittamiseen liittyvä vaikea kokonaisuus, jossa eri etuusjärjestelmiin
muodostui laskennallisia liikamaksutilanteita tai tarvetta lisäkorvauksen maksuun,
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joita ei kuitenkaan aina voitu maksaa korvauksenhakijalle. Uudistusten myötä myös
potilasvakuutuksen ja työeläkettä maksavien hallinnollinen työ vähenee, kun
hakemuksia ei tarvitse enää käsitellä yhteensovitustilanteiden vuoksi uudelleen.
Potilasvakuutus jää edelleen rahoituksellisesti ensisijaiseksi työeläkkeisiin nähden, ja
työ voidaan hoitaa vakuutuslaitosten välisin takautumisvaatein. Eläkelaitoksen
takautumisoikeudella ei ole vaikutusta vahinkoa kärsineen etuuksiin tai korvauksiin.
Potilasvakuutuskeskus pitää kannatettavana sitä, että potilasvakuutusjärjestelmältä
poistuu se taloudellinen rasite, joka aiheutuisi 1.1.2021 alkaen, jos
potilasvakuutusjärjestelmä olisi ensisijainen korvausjärjestelmä työeläkkeiden perheja vanhuuseläkkeisiin nähden. Korvausmenon voidaan arvioida alentuvan noin 12
miljoonaa euroa vuodessa. Tällä on positiivinen vaikutus terveyden- ja sairaanhoitoa
harjoittaviin yksityisiin tahoihin ja kuntataloudelle. Muutokset vaikuttavat
todennäköisesti myös potilasvakuutusta tarjoavien vakuutusyhtiöiden
kiinnostukseen potilasvakuutusta kohtaan.
Potilasvakuutuskeskus pitää hyvänä, että uudistuksessa on tarkennettu
potilasvakuutuslain pykälien 6, 13, 45, 46, 48, 54 ja 57 sanamuotoja. Erityisen tärkeää
on ollut täsmentää 45 pykälää, jolloin Potilasvakuutuskeskus voi kohdentaa
takautumisoikeuden terveydenhuollossa käytettävän laitteen markkinoijaan tai
maahantuojaan, joka voi olla vastuussa viallisen tai turvallisuudelta puutteellisen
tuotteen aiheuttamasta henkilövahingosta.
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