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llallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden potilasvahinko
korvausten sitomisesta palkkatasoon 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että potilasvahinkolain 
nojalla henkilövahingosta suoritettavat jatkuvat 
korvaukset sidottaisiin työntekijäin eläkelain 
mukaiseen palkkaindeksijärjestelmään ja että 

kunakin vuonna maksettavat indeksikorotukset 
rahoitettaisiin saman vuoden vakuutusmaksuista. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivä
nä toukokuuta 1987. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Potilasvahinkolain (58 5186) mukaan potilaalla 
on oikeus saada korvausta terveyden- tai sairaan
hoidon yhteydessä hänelle aiheutuneesta hen
kilövahingosta. Korvaus määrätään vahingonkor
vauslain (412/74) henkilövahinkoja koskevien 
periaatteiden mukaisesti. 

Työntekijäin eläkelain 9 §:ssä (659/76) sääde
tään eläketurvan sitomisesta maan palkkatasoon. 
Voimassa olevien säännösten mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö vahvistaa kullekin kalenterivuo
delle palkkaindeksiluvun ottaen huomioon yleis
ten palkka- ja hintatasossa tapahtuneiden muu
tosten keskiarvon. 

Indeksitarkistuksen tarkoituksena on turvata 
eläkkeensaajille palkkatasossa mahdollisesti ta
pahtuva nousu ja siten taata yleisen ansiotason 
nousua vastaava kehitys myös eläkkeensaajille. 

Työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun 
palkkaindeksiluvun muutoksen perusteella tar
kistetaan nykyisin työ- ja virkasuhteen sekä yrittä
jätoiminnan perusteella määräytyvien eläkkeiden 
lisäksi myös tapaturmavakuutuslain (608/48), lii
kennevakuutuslain ( 2791 59) ja sotilasvammalain 
(404/48) mukaiset eläkkeet. 
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Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräi
den potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkka
tasoon. Lakiehdotus vastaa eräiden liikenne
vahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon 
(875/71) annettua lakia. Esityksen mukaan poti
lasvahinkolain perusteella suoritettavaan jatku
vaan korvaukseen tehtäisiin indeksitarkistus nou
dattaen mitä työntekijäin eläkelain 9 §:ssä sääde
taan. Indeksikorotusten rahoituksessa nouda
tettaisiin samaa tekniikkaa kuin muissa lakisää
teisissä vakuutuslajeissa eli kunakin vuonna mak
settavat indeksikorotukset rahoitettaisiin saman 
vuoden vakuutusmaksuista. Sosiaali- ja terveys
ministeriö antaisi lisäksi tarkemmat ohjeet indek
sitarkistuksen tekemisestä. 

2. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Yksittäisen jatkuvaa korvausta saavan vahin
gonkärsineen kannalta esityksellä on merkittävä 
vaikutus sen turvatessa korvauksen ostovoiman 
säilymisen yleisen kustannustason noustessa. 
Merkittäviä valtiontaloudellisia vaikutuksia esi
tyksellä ei ole. 
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3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saarettavaksi voimaan 1 päi
västä toukokuuta 1987, jolloin myös potilas
vahinkolaki tulee voimaan. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Potilasvahinkolain (585 1 86) nojalla henkilöva

hingon johdosta suoritettaviin jatkuviin korvauk
siin tehdään indeksitarkistus noudattaen mitä 
työntekijäin eläkelain 9 § :ssä säädetään. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat 
ohjeet tarkistuksen tekemisestä. 

2 § 
Jos suoritettava jatkuva korvaus vaihdetaan sitä 

vastaavaksi pääomaksi, on tämän lain mukainen 
korotus otettava huomioon pääoma-arvoa mää
rättäessä. 

3 § 
Tämän lain mukaisen korotuksen on velvolli

nen suorittamaan peruskorvauksen maksamisesta 

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1986 

vastuussa oleva vakuutusyhtiö tai potilasvakuu
tusyhdistys. 

Korotuksista vakuutusyhtiöille ja potilasvakuu
tusyhdistykselle vuosittain aiheutuvien menojen 
rahoittamista varten tarpeellinen erä on otettava 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perus
teiden mukaisesti huomioon potilasvahinkolaissa 
säädettyä vakuutusmaksua määrättäessä. Sanottu
jen korotusten rahoittamiseen tarvittava vakuu
tusmaksujen osa jaetaan vakuutusyhtiöiden ja 
potilasvakuutusyhdistyksen kesken sosiaali- ja ter
veysministeriön vahvistamien perusteiden mu
kaan. 

4 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 

1987. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Matti Puhakka 


