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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi potilasvahinkolain 5 ja 
11 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitys sisältää ehdotuksen potilasvahinkolain 
muuttamisesta siten, että nykyisin sosiaali- ja 
terveysministeriön yhteydessä toimiva potilas
vahinkolautakunta siirrettäisiin potilasvakuu
tusjärjestelmän itsenäiseksi asiantuntijaelimek
si, jonka toiminta rahoitettaisiin sosiaali- ja 
terveysministeriön määräysten mukaisesti poti-

lasvakuutusyhdistyksen varoista. Potilasvahin
kolautakunnasta annetussa asetuksessa säädet
täisiin tarkemmin yksityiskohdista. 

Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tule
maan voimaan mahdollisimman pian sen jäl
keen kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen tavoitteet 

Potilaiden oikeusturvan parantamiseksi on 
välttämätöntä, että potilasvahinkolautakun
taan tulevien asioiden käsittelynopeutta lisä
tään nykyisestään. .!3sityksen tavoitteena on 
parantaa potilasvahinkolautakunnan toiminta
kykyä ja asioiden käsittelyvalmiutta varmista
malla lautakunnalle riittävä rahoitus voimava
rojen lisäämiseen. Samalla yhdenmukaistetaan 
potilasvakuutusjärjestelmän organisaatio mui
den vastaavien vakuutusjärjestelmien kanssa 
siten, että potilasvahinkolautakunnan puo
lueettomuus sekä itsenäinen asiantuntija-asema 
oikeussuojaelimenä säilytetään. 

2. Nykyinen tilanne, muutoksen 
syyt ja ehdotettujen muutos
ten pääkohdat 

Potilasvahinkolaki (585/86) tuli voimaan 
päivänä toukokuuta I987. Lain mukaan suori
tetaan korvausta terveyden- ja sairaanhoidon 
yhteydessä potilaalle aiheutuneesta henkilöva
hingosta eli potilasvahingosta. Kaikilla tervey-
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den- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavilla tu
lee olla tämän lain mukainen vakuutus potilas
vahingon varalta. Kaikkien potilasvakuutustoi
mintaa harjoittavien vakuutusyhtiöiden on ol
tava jäseninä potilasvakuutusyhdistyksessä, jo
ka voi myöntää vakuutuksia ja hoitaa korvaus
tointa jäsenyhtiöidensä lukuun. Sosiaali- ja 
terveysministeriö vahvistaa yhdistyksen sään
nöt. 

Ministeriön yhteydessä toimii potilasvahin
kolain II §:n mukaan valtioneuvoston kolmek
si vuodeksi kerrallaan asettama potilasvahin
kolautakunta. Sen tehtävänä on antaa ratkai
susuosituksia potilasvahinkojen korvaamisesta 
sille, joka vaatii tai jolta vaaditaan korvausta 
potilasvahingosta, sekä sille, jolla on oltava 
vakuutus potilasvahinkolain mukaisen vastuun 
varalta. Edelleen lautakunnan tehtävänä on 
antaa lausuntoja tuomioistuimille sekä pyrkiä 
potilasvahinkoja koskevan korvauskäytännön 
yhtenäistämiseen. Potilasvahinkolautakunnas
ta on tarkemmin säädetty asetuksella (396/87). 

Potilasvahinkolain voimassaoloaikana on 
potilasvahinkolautakunnan käsiteltäväksi tul
lut noin 900 lausuntopyyntöä. Lausuntojen 
käsittelyaika on yli puoli vuotta, usein jopa 
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yksi vuosi. Keskeneräisten asioiden määrä vuo
den 1988 lopussa oli noin 190 ja se oli vuoden 
1989 loppuun mennessä kasvanut yli 300 ta
paukseen. Vuoden 1989 aikana lautakunnan 
käsittelyyn oli tullut 558 uutta lausuntopyyn
töä. 

Asioiden ruuhkautuminen lautakunnassa 
johtuu siitä, ettei lautakunnalle ole voitu osoit
taa voimavaroja riittävään vakinaiseen henki
löstöön. Erityisesti toimistohenkilöstön puute 
on ollut ratkaiseva syy käsittelyaikojen pitene
miseen. Esiteltävät asiat valmistelee yksi pää
toiminen lakimiessihteeri apunaan neljä sivu
toimista esittelijää. Myöskään atk-pohjaista 
päätösrekisteröintiä ei ole ollut mahdollista 
toteuttaa. Käsittelyn viivästymisen ja ratkaisu
jen tallentamattomuuden vuoksi korvauskäy
tännön yhtenäisyys, josta huolehtiminen myös 
on lautakunnan tehtävänä, saattaa vaarantua. 

Ongelma on pyritty poistamaan muuttamalla 
marraskuussa 1989 potilasvahinkolautakunnas
ta annetun asetuksen 6 § :n 1 momenttia (988/ 
89) siten, että sosiaali- ja terveysministeriö voi 
määrätä ministeriön tai lääkintöhallituksen vir
kamiehen toimimaan suostumuksensa mukai
sesti potilasvahinkolautakunnan osa-aikaisena 
päätoimisena sihteerinä. Asetus tuli voimaan 1 
päivänä joulukuuta 1989. Toimenpiteellä ei 
kuitenkaan ole ollut riittävää vaikutusta asioi
den ruuhkautumisen estämiseksi. 

Lautakuntaa perustettaessa tai myöhemmin
kään ei ole myönnetty määrärahoja lautakun
taa varten vakinaisen toimistohenkilöstön 
palkkaamiseksi. Toimistotehtäviä on hoitanut 
tilapäinen henkilöstö. Tilapäinen henkilöstö ei 
kuitenkaan ehdi hankkia tarvittavaa kokemus
ta hakemusten käsittelemisessä, asioiden val
mistelussa ja asiakasneuvonnassa, vaan tehtä
viin tulisi saada riittävä vakinainen henkilöstö. 

Asioiden ruuhkautuminen ja pitkät käsittely
ajat potilasvahinkolautakunnassa heikentävät 
potilaiden oikeusturvaa heidän joutuessaan 
odottamaan asioidensa ratkaisemista. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että potilasvahinkolauta
kunta siirrettäisiin potilasvakuutusjärjestelmän 
itsenäiseksi oikeussuojaelimeksi, jonka toimin
ta rahoitettaisiin sosiaali- ja terveysministeriön 
määräysten mukaisesti potilasvakuutusyhdis
tyksen varoista. 

Ehdotettu muutos on voimassa olevia va
kuutusjärjestelmiä yhdenmukaistava. Potilas
vahinkolautakunnan toiminnan tullessa poti
lasvakuutusyhdistyksen varoista rahoitettavak
si osallistuisivat potilasvakuutustoimintaa har-

joittavat vakuutusyhtiöt yhdistyksen kustan
nusten maksamiseen. Nämä kustannukset otet
taisiin huomioon, kun sosiaali- ja terveysminis
teriö vahvistaa vakuutusmaksun perusteet. 
Lautakunta olisi tällöin toimintansa rahoituk
sen osalta verrattavissa liikennevakuutuslain 
mukaan liikennevakuutusyhdistyksessä toimi
vaan, korvaustoimen yhtenäisyyttä edistävään 
liikennevahinkolautakuntaan, jonka kustan
nukset maksetaan liikennevakuutusyhdistyksen 
varoista, ja tapaturmavakuutuslain mukaan 
toimivaan, muutoksenhakuasioita käsittele
vään tapaturmalautakuntaan, jonka talous
arvion vahvistaa Tapaturmavakuutuslaitosten 
Liitto r.y. 

Voimassa olevan lain mukaan potilasvahin
kolautakunta toimii sosiaali- ja terveysministe
riön yhteydessä. Lautakunnan päätoiminen 
sihteeri ja muu henkilöstö ovat virkasuhteessa 
valtioon. Asiantuntijat kutsuu lautakunnan 
esityksestä ministeriö. Ehdotetun muutoksen 
mukaan lautakunnan jäsenet ja varajäsenet 
nimittäisi edelleen valtioneuvosto. Lautakun
nan esittelijät ja toimistohenkilökunnan ottaisi 
kuitenkin lautakunta, joka myös kutsuisi lau
takunnan asiantuntijat. 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan 
lautakunnan jäsenet, varajäsenet sekä sen kuu
lemat asiantuntijat ja lausunnonantajat saavat 
palkkiota valtion varoista sosiaali- ja terveys
ministeriön vahvistamien perusteiden mukaan. 
Ehdotettujen muutosten toteutuessa lautakun
nan jäsenten ja varajäsenten palkkiot makset
taisiin potilasvakuutusyhdistyksen varoista so
siaali- ja terveysministeriön määräysten perus
teella. Asiantuntijoiden, lausunnonantajien, 
esittelijäiden ja toimistohenkilökunnan palk
kiot määräisi lautakunta pyydettyään asiasta 
lausunnon potilasvakuutusyhdistykseltä. Lau
takunnan olisi vuosittain (lokakuun loppuun 
mennessä) annettava talousarvioesitys toimin
nastaan sosiaali- ja terveysministeriölle, jonka 
olisi potilasvakuutusyhdistykseltä esityksestä 
lausunnon pyydettyään vahvistettava esitys 
(vastaavan vuoden marraskuun loppuun men
nessä). Potilasvakuutusyhdistys rahoittaisi po
tilasvahinkolautakunnan toiminnan mnisteriön 
vahvistaman talousarvion perusteella. Ehdote
tut muutokset korostaisivat lautakunnan puo
lueettomuutta ja vahvistaisivat siten lautakun
nan asemaa potilasvakuutusjärjestelmän itse
näisenä asiantuntijaelimenä. Muutosten yksi
tyiskohdista säädettäisiin asetuksella. 
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3. Ehdotettujen muutosten talou
delliset vaikutukset 

Ehdotus siirtäisi kustannusvastuun potilas
vahinkolautakunnan toiminnasta valtiolta poti
lasvakuutusyhdistykselle. Potilasvakuutusyh
distyksen tätä koskevat kulut otettaisiin poti
lasvakuutustoiminnasta aiheutuvana menoerä
nä huomioon vakuutusmaksujen perusteissa 
(lain 6 § 2 mom.). Potilasvahinkolaissa potilas
vakuutuksen ottamiseen velvoitetut, pääosin 
kuntasektori, tulisivat viime kädessä kustanta
maan potilasvahinkolautakunnan toiminnan 
rahoituksen osana vakuutusmaksua. 

On arvioitu, että vuoden 1990 tasolla 
kustannukset ovat vähimmäismäärältään 
1 250 000 markkaa. Vuoden 1990 vakuutus
maksujen kokonaismäärä on arvoitu 64,9 mil
joonaksi markaksi, josta suurimman vakuu
tuksenottajaryhmän, kuntasektorin, maksu
osuus on noin 56 miljoonaa markkaa. Lauta
kunnan kustannukset olisivat siten noin 2 OJo 
vakuutusmaksusta. Lautakunnan kustannukset 
vuonna 1989 ovat olleet 700 000-800 000 
markkaa. 

Ehdotuksen mukaan valtio vastaisi niistä 
potilasvakuutusyhdistykselle aiheutuneista kus
tannuksista, jotka syntyvät, kun potilasvahin
kolautakunta joutuu käsittelemään lausunto
asioita ennen potilasvahinkolain voimaantuloa 
terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheu
tuneesta henkilövahingosta. Nämä kustannuk
set on arvioitu noin 100 000 markaksi. Touko
kuun alusta 1987 voimaan tullutta nykyistä 
järjestelmää edeltävän lainsäädännön mukaan 
potilasvahinkolautakunnan käsiteltäväksi tule
via lausuntopyyntöjä oli lautakunnan käsitte
lyssä 32 helmikuussa 1990. Vanhan järjestel
män mukaan lautakunnalle käsiteltäväksi tule
vien tapausten lukumäärä on kuitenkin jatku
vasti aleneva. 

4. Asian valmistelu 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 8 päivänä 
helmikuuta 1990 työryhmän, jonka tehtävänä 
oli valmistella ehdotus potilasvahinkolautakun
nan siirtämisestä potilasvakuutusyhdistyksen 
yhteyteen ja lautakunnan toiminnan rahoitta
misesta potilasvakuutusyhdistyksen varoista. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotus 

5 §. Pykälän 2 momentissa oleva saannös 
sosiaali- ja terveysministeriön toimivallasta 
vahvistaa potilasvakuutusyhdistyksen säännöt 
ehdotetaan siirrettäväksi uuteen 3 momenttiin. 
Tähän momenttiin lisättäisiin myös säännös 
sosiaali- ja terveysministeriön valvontatoimi
vallasta potilasvakuutusyhdistyksen suhteen. 
Säännös ministeriön oikeudesta valvoa potilas
vakuutusyhdistyksen toimintaa noudattaisi so
veltuvin osin, mitä vakuutusyhtiölaissa (1062/ 
79) on säädetty vakuutusyhtiön valvonnasta. 
Nykyisin potilasvakuutusyhdistyksen valvon
nasta on nimenomaisesti säädetty ainoastaan 
ministeriön vuonna 1986 vahvistamissa potilas
vakuutusyhdistyksen säännöissä. 

11 §. Pykälän 1 momenttia muutettaisiin 
siten, että potilasvahinkolautakunta siirrettäi
siin yleisperusteluissa esitetyn mukaisesti so-

siaali- ja terveysministeriön yhteydestä potilas
vakuutusjärjestelmän itsenäiseksi asiantuntija
elimeksi, jonka toiminta rahoitettaisiin so
siaali- ja terveysministeriön määräysten mukai
sesti potilasvakuutusyhdistyksen varoista. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksyt
ty ja vahvistettu. Lakiehdotuksen voimaan tul
lessa asetetun lautakunnan ehdotetaan jatka
van toimintaansa vuoden 1992 loppuun. Poti
lasvakuutusyhdistyksen sääntöjen 22 §:n mu
kaan yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
Tähän liittyen on tarkoituksenmukaista, että 
myös potilasvahinkolautakunnan toimikausi 
olisi kolme kalenterivuotta. 
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Voimaantulosäännöksessä on selvyyden 
vuoksi säädetty siitä, että kaikki potilasvahin
kolautakunnan käsiteltäviksi ennen lain muu
toksen voimaantuloa kuuluvat asiat siirtyisivät 
uuden lain säännösten nojalla toimivalle lauta
kunnalle. Lautakunnan toimivaltaisuus ei siis 
muuttuisi. 

Lautakunta edelleen antaisi lausuntoja myös 
ennen potilasvahinkolain voimaantuloa tervey-

den- tai sairaanhoidon yhteydessä sattuneista 
henkilövahingoista. Näistä lausunnoista poti
lasvakuutusyhdistykselle aiheutuvia kustan
nuksia varten maksettaisiin valtion varoista 
yhdistykselle kertakorvaus. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
potilasvahinkolain 5 ja 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 25 päivänä heinäkuuta I986 annetun potilasvahinkolain (585/86) 5 §:n 2 momentti 

ja 11 § sekä 
lisätään 5 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

5 § 

Vakuutuksenantaja 

Kaikkien potilasvakuutustoimintaa harjoit
tavien vakuutusyhtiöiden on kuuluttava poti
lasvakuutusyhdistykseen. Yhdistys voi myön
tää vakuutuksia ja hoitaa korvaustointa jäsen
yhtiöidensä lukuun. Yhdistys vastaa vahingois
ta silloin, kun vakuutuksen ottaminen on lai
minlyöty, sekä määrää ja perii 4 §:n 2 momen
tissa tarkoitetun korotetun vakuutusmaksun. 

Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo yhdis
tyksen toimintaa ja vahvistaa sen säännöt. 
Valvonnassa noudatetaan soveltuvin osin, mitä 
vakuutusyhtiölaissa (I062/79) säädetään va
kuutusyhtiön valvonnasta. 

II § 

Potilasvahinkolautakunta 

Asiantuntijaelimenä potilasvakuutusasioissa 
on valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerral
laan asettama potilasvahinkolautakunta. Lau
takunnan tehtävänä on antaa potilasvahinko
jen korvaamisesta ratkaisusuosituksia sille, jo
ka vaatii tai jolta vaaditaan korvausta potilas
vahingosta, sekä sille, jolla on oltava vakuutus 
tämän lain mukaisen vastuun varalta. Lauta
kunnan tehtävänä on lisäksi antaa lausuntoja 

tuomioistuimille niiden käsitellessä potilasva
hinkojen korvaamiskysymyksiä. Tehtäväänsä 
hoitaessaan lautakunnan tulee pyrkiä potilas
vahinkojen korvauskäytännön yhtenäistämi
seen. 

Potilasvahinkolautakunnan kokoonpanosta 
säädetään asetuksella. 

Potilasvahinkolautakunnan tmmmnasta ai
heutuneet kustannukset maksetaan potilasva
kuutusyhdistyksen varoista sosiaali- ja terveys
ministeriön vuosittain vahvistaman lautakun
nan talousarvion perusteella siten kuin asetuk
sella tarkemmin säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta I99 . 

Lain voimaan tullessa asetettuna oleva poti
lasvahinkolautakunta sekä sosiaali- ja terveys
ministeriön kutsumat asiantuntijat jatkavat 
toimintaansa vuoden I992 loppuun. Lautakun
nasta on tällöin soveltuvin osin voimassa, mitä 
tässä laissa säädetään potilasvahinkolautakun
nasta. 

Tätä lakia sovelletaan sen voimaantulon jäl
keen tapahtuneisiin henkilövahinkoihin. Lain 
voimaan tullessa asetettuna olevan lautakun
nan käsiteltäviksi kuuluvat asiat siirtyvät kui
tenkin tämän lain mukaisen lautakunnan käsi
teltäviksi. 

Potilasvahinkolautakunnan tehtävänä on 
myös antaa lausuntoja siitä, onko potilaalle 
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suoritettava vahingonkorvausta ennen potilas
vahinkolain voimaantuloa terveyden- ja sai
raanhoidon yhteydessä aiheutuneesta henkilö
vahingosta. Näistä lausunnoista potilasvakuu
tusyhdistykselle aiheutuvia kustannuksia var-

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1990 

ten maksetaan valtion varoista yhdistykselle 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta kertakor
vaus, jonka määrän sosiaali- ja terveysministe
riö vahvistaa yhdistystä kuultuaan. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Mauri Miettinen 
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Liite 

Laki 
potilasvahinkolain 5 ja 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun potilasvahinkolain (585/86) 5 §:n 2 momentti 

ja 11 § sekä 
lisätään 5 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

5 § 

Vakuutuksenantaja 

Kaikkien potilasvakuutustoimintaa harjoit
tavien vakuutusyhtiöiden on kuuluttava poti
lasvakuutusyhdistykseen. Yhdistys voi myön
tää vakuutuksia ja hoitaa korvaustointa jäsen
yhtiöidensä lukuun. Yhdistys vastaa vahingos
ta silloin, kun vakuutuksen ottaminen on lai
minlyöty, sekä määrää ja perii 4 §:n 2 momen
tissa tarkoitetun korotetun vakuutusmaksun. 
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa yhdis
tyksen säännöt. 

11 § 

Potilasvahinkolautakunta 

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä on 
valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan 
asettama potilasvahinkolautakunta, jonka teh
tävänä on antaa ratkaisusuosituksia potilasva
hinkojen korvaamisesta sille, joka vaatii tai 
jolta vaaditaan korvausta potilasvahingosta, 
sekä sille, jolla on oltava vakuutus tämän lain 
mukaisen vastuun varalta. Lautakunnan teh
tävänä on lisäksi antaa lausuntoja tuomiois
tuimille niiden käsitellessä potilasvahinkojen 
korvaamiskysymyksiä. Tehtäväänsä hoitaes
saan lautakunnan tulee pyrkiä potilasvahinko
ja koskevan korvauskäytännön yhtenäistämi
seen. 

Kaikkien potilasvakuutustoimintaa harjoit
tavien vakuutusyhtiöiden on kuuluttava poti
lasvakuutusyhdistykseen. Yhdistys voi myön
tää vakuutuksia ja hoitaa korvaustointa jäse
nyhtiöidensä lukuun. Yhdistys vastaa vahin
goista silloin, kun vakuutuksen ottaminen on 
laiminlyöty, sekä määrää ja perii 4 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetun korotetun vakuutus
maksun. 

Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo yhdis
tyksen toimintaa ja vahvistaa sen säännöt. 
Valvonnassa noudatetaan soveltuvin osin, mitä 
vakuutusyhtiölaissa (1 062 179) säädetään va
kuutusyhtiön valvonnasta. 

11 § 

Potilasvahinkolautakunta 

Asiantuntijaelimenä potilasvakuutusasioissa 
on valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerral
laan asettama potilasvahinkolautakunta. Lau
takunnan tehtävänä on antaa potilasvahinko
jen korvaamisesta ratkaisusuosituksia sille, jo
ka vaatii tai jolta vaaditaan korvausta potilas
vahingosta, sekä sille, jolla on oltava vakuutus 
tämän lain mukaisen vastuun varalta. Lauta
kunnan tehtävänä on lisäksi antaa lausuntoja 
tuomioistuimille niiden käsitellessä potilasva
hinkojen korvaamiskysymyksiä. Tehtäväänsä 
hoitaessaan lautakunnan tulee pyrkiä potilas
vahinkojen korvauskäytännön yhtenäistämi
seen. 
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Voimassa oleva laki 

Potilasvahinkolautakunnan kokoonpanosta 
säädetään asetuksella. 

Ehdotus 

Potilasvahinkolautakunnan kokoonpanosta 
säädetään asetuksella. 

Potilasvahinkolautakunnan toiminnasta ai
heutuneet kustannukset maksetaan potilasva
kuutusyhdistyksen varoista sosiaali- ja terveys
ministeriön vuosittain vahvistaman lautakun
nan talousarvion perusteella siten kuin asetuk
sella tarkemmin säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Lain voimaan tullessa asetettuna oleva poti
lasvahinkolautakunta sekä sosiaali- ja terveys
ministeriön kutsumat asiantuntijat jatkavat 
toimintaansa vuoden 1992 loppuun. Lautakun
nasta on tällöin soveltuvin osin voimassa, mitä 
tässä laissa säädetään potilasvahinkolautakun
nasta. 

Tätä lakia sovelletaan sen voimaantulon jäl
keen tapahtuneisiin henkilövahinkoihin. Lain 
voimaan tullessa asetettuna olevan lautakun
nan käsiteltäviksi kuuluvat asiat siirtyvät kui
tenkin tämän lain mukaisen lautakunnan käsi
teltäviksi. 

Potilasvahinkolautakunnan tehtävänä on 
myös antaa lausuntoja siitä, onko potilaalle 
suoritettava vahingonkorvausta ennen potilas
vahinkolain voimaantuloa terveyden- ja sai
raanhoidon yhteydessä aiheutuneesta henkilö
vahingosta. Näistä lausunnoista potilasvakuu
tusyhdistykselle aiheutuvia kustannuksia var
ten maksetaan valtion varoista yhdistykselle 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta kertakor
vaus, jonka määrän sosiaali- terveysministeriö 
vahvistaa yhdistystä kuultuaan. 




