Perhe-eläkehakemus
Lomake täytetään ja palautetaan vasta kun Potilasvakuutuskeskus on antanut myönteisen
korvauspäätöksen.

Potilasvakuutuskeskuksen käsittelytunnus
Edunjättäjä
Sukunimi

Etunimi

Henkilötunnus

Kuolinpäivä

Kotikunta potilasvahingon sattuessa

Viimeisen työnantajan nimi, osoite ja puhelinnumero tai eläkeyhtiön nimi, mikäli henkilö oli
eläkkeellä vahingon sattuessa

Perhe-eläkettä hakeva henkilö
Sukunimi

Etunimi

Henkilötunnus

Postiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite
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Työnantajan nimi, osoite ja puhelinnumero tai eläkeyhtiön nimi

Korvausten maksaminen
Tilinumero (IBAN-muodossa, 18 merkkiä)

Tilin haltijan nimi

Perhe-eläkettä hakeva lapsi
Jos perhe-eläkettä hakevia lapsia on useampia, ilmoittakaa muista vastaavat tiedot
liitteellä.
Sukunimi

Etunimi

Henkilötunnus

Postiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Korvausten maksaminen
Tilinumero (IBAN-muodossa, 18 merkkiä)

Tilin haltijan nimi

Muut perhe-eläkettä maksavat vakuutuslaitokset
Ilmoittakaa, jos lakisääteisestä vakuutuksesta (Kela, työeläkeyhtiöt tai eläkesäätiöt,
liikennevakuutusyhtiö, työtapaturmavakuutusyhtiöt, jne., myös ulkomaiset) on haettu tai maksetaan
perhe-eläkettä tai vastaavaa korvausta kuoleman johdosta. Liittäkää mukaan jäljennökset
annetuista korvauspäätöksistä.
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Allekirjoitus
Korvauksenhakijan on allekirjoitettava korvaushakemus. Muutoin sitä ei voida käsitellä.
Vakuutan, että tässä lomakkeessa ja sen liitteissä annetut tiedot ovat oikeita eikä korvattavaksi
haettavista kustannuksista tai menetyksistä ole haettu tai saatu korvausta muualta kuin on
ilmoitettu.
Potilasvakuutuskeskuksella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada korvausasian
ratkaisemiseksi välttämättömät tiedot vakuutus- ja eläkelaitokselta, viranomaiselta sekä muulta
taholta, johon viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia sovelletaan, työnantajalta,
terveydenhuollosta, kuntoutusta toimeenpanevalta taholta ja sosiaalipalveluja tuottavalta taholta
(potilasvakuutuslaki 54 §). Keskuksella on myös oikeus saada palkka- ja etuustietoja tulorekisteristä
korvauksen perusteen ja korvausvelvollisuuden laajuuden määrittämistä varten (laki
tulotietojärjestelmästä 5 luku 13 §).
Päiväys

Korvauksenhakijan allekirjoitus ja
nimenselvennys

Hakemukseen liitettävät selvitykset
Potilasvakuutuskeskus pyrkii hankkimaan tässä lomakkeessa annettujen tietojen perusteella perheeläkkeen määrittämiseksi tarvittavat tiedot työnantajilta, veroviranomaisilta ja muilta
vakuutuslaitoksilta tai korvauksenmaksajilta. Voitte halutessanne liittää hakemuksen liitteeksi oman
näkemyksenne perhe-eläkkeen määrään vaikuttavista tekijöistä; erityisesti, mikäli katsotte, etteivät
em. tahoilta saatavat selvitykset anna oikeaa kuvaa perheen tulotasosta ennen ja jälkeen
kuolemantapauksen.
Jos edunjättäjä on toiminut yrittäjänä ennen kuolemaansa, perhe-eläkkeen perusteena käytettävä
perheen tulotaso ja kuolemantapauksen vaikutus siihen arvioidaan yksilöllisesti hankittavien
selvitysten perusteella. Arvion perustaksi pyydämme vastaamaan erillisellä liitteellä oheisiin
kysymyksiin. Antakaa selvitys jokaisesta yrityksestä, jossa edunjättäjä toimi yrittäjänä (myös maa- ja
metsätalousyritykset).
1. Yrityksen nimi, yhteystiedot ja Y-tunnus?
2. Yritysmuoto, yrityksen toimiala ja henkilöstön määrä?
3. Edunjättäjän ja korvauksenhakijan omistusosuus yrityksestä?
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4. Edunjättäjän ja korvauksenhakijan työpanoksen osuus yritystoiminnassa ennen
kuolemantapausta?
5. Jatkuuko yritystoiminta kuoleman jälkeen?
6. Korvauksenhakijan työpanoksen osuus toiminnassa edunjättäjän kuoleman jälkeen?
7. Töiden järjestäminen kuolemantapauksen jälkeen?
8. Kuolemantapauksen vaikutus yrityksen toimintaan, esim. mitä töitä on jäänyt tekemättä tai
siirtynyt?
Perhe-eläkkeeseen oikeutetut
Potilasvakuutuksesta maksettavaan perhe-eläkkeeseen ovat oikeutettuja henkilöt, joilla oli
lainsäädäntöön perustuva oikeus saada elatus vainajalta. Tällaisia henkilöitä ovat aviolesket sekä
vainajan lapset. Lisäksi 1.1.2006 tai sen jälkeen sattuneen potilasvahingon johdosta perheeläkkeeseen on oikeutettu henkilö, joka tosiasiallisesti sai elatuksen vainajalta (esim. avopuoliso).
Vainajan alaikäiset lapset ovat oikeutettuja perhe-eläkkeeseen siihen asti, kunnes täyttävät 18
vuotta. Lisäksi eläkkeeseen oikeutettuja ovat eräin edellytyksin opiskelevat 18 - 20 -vuotiaat lapset.
Perhe-eläkkeen määrä
Vahingonkorvauslain 5 luvun 4 §:n perusteella elatukseen oikeutetulla on oikeus korvaukseen,
mikäli hän on elatusvelvollisen kuoleman johdosta jäänyt tarpeellista elatusta vaille.
Perhe-eläkkeen määrittelyssä käytetään perusteena tuloja, jotka perhe olisi saanut ilman
kuolemantapausta ja tuloja, jotka perhe saa tai voi saada kuoleman jälkeen. Tulot, jotka perhe olisi
saanut ilman kuolemantapausta, määritellään usein kuolemaa edeltävän tulotason perusteella, ellei
ole todennäköistä, ettei tämä taso edusta sitä tulotasoa, jonka perhe olisi kyennyt saavuttamaan
jatkossakin.
Potilasvakuutuksesta maksettavan perhe-eläkkeen ei ole tarkoitus kattaa kokonaisuudessaan
kuolemantapauksesta johtuvaa perheen tulojen vähentymistä, vaan laskennassa otetaan
vähennyksenä huomioon vainajan oletettu kulutusosuus. Vakiintuneen korvauskäytännön mukaan
tarpeellisen elatuksen turvaamiseen katsotaan yleensä riittävän 60 prosenttia perheen
aikaisemmasta tulotasosta, jos eläkkeen saajana on avioleski yksin. Määrää korotetaan 5
prosenttiyksiköllä jokaista eläkettä saavaa lasta kohden, kuitenkin korkeintaan 75 prosenttiin.
Maksettavassa korvauksessa otetaan vähennyksenä huomioon korvauksen saajien omat tulot sekä
muiden lakien perusteella maksettavat eläkkeet.

4

9/2021

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan ratkaisusuositus
Potilasvakuutuslain mukaan Potilasvakuutuskeskuksen on pyydettävä lautakunnan ratkaisusuositus
ennen kuin se voi antaa lopullisen korvauspäätöksen kuoleman johdosta suoritettavan perheeläkkeen määrästä. Tämän vuoksi Potilasvakuutuskeskus tekee perhe-eläkkeen määrästä aluksi
ehdollisen korvauspäätöksen, jonka mukaisesti eläkettä aletaan maksaa. Jos lautakunta suosittaa
eläkkeen määrän muuttamista, tehdään siitä uusi korvauspäätös.
Eläkkeen indeksisidonnaisuus
Potilasvakuutuksesta maksettavat eläkkeet on sidottu vuosittain vahvistettavaan indeksiin, jossa
otetaan huomioon palkka- ja hintatason muutokset (potilasvakuutuslaki 28 §).

Potilasvakuutuskeskus

Tyhjennä lomake

PL 1, 00084 VAKUUTUSKESKUS
Puh. 040 450 4505, Faksi 040 450 4694
www.pvk.fi
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