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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi potilasvahinkolain 
10 aja 11 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan potilasvahinkolakia 
muutettavaksi. Esityksen tarkoituksena on 
ajanmukaistaa potilasvahinkolautakuntaa 
koskevaa sääntelyä siten, että se säädöstasol
taan ja sisällöltään vastaisi nykyisiä lainsää
däntöperiaatteita sekä uuden perustuslain 
säännöksiä. Muutokset selkeyttävät lautakun
nan asemaa ja sen toiminnassa noudatettavia 
menettelyjä. 

Potilasvakuutusyhdistyksen nimi on muu
tettu Potilasvakuutuskeskukseksi. Tästä syys
tä vakuutuskorvauksen korotusta koskevaan 
pykälään ehdotetaan tehtäviksi nimenmuu
toksesta aiheutuvat korjaukset. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Potilasvahinkolain (585/1986) 11 §:ssä on 
säännökset potilasvahinkolautakunnasta. Sen 
lisäksi potilasvahinkolautakunnan kokoon
panosta, jäsenten kelpoisuusvaatimuksista 
sekä hallinnon ja toiminnan järjestämisestä 
on säännökset potilasvahinkolautakunnasta 
annetussa asetuksessa (1488/1993). Lauta
kunnan toiminnan valvontaa koskeva sään
nös on lain 11 §:n 3 momentissa, jonka mu
kaan Vakuutusvalvontavirasto vahvistaa lau
takunnan talousarvion. Asetuksessa on lisäk
si tarkempia määräyksiä muun muassa vel
vollisuudesta toimittaa tilinpäätös ja tilintar
kastuskertomus Vakuutusvalvontavirastolle 
sekä viraston tehtävästä vahvistaa lautakun
nan työjärjestys. 

Potilasvahinkolautakunta toimii asiantunti
jaelimenä potilasvahinkoasioissa. Lautakun
nan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia 
potilasvahinkojen korvaamisesta. Lautakun
nan tulee lain 11 §:n 1 momentin perusteella 
tehtäväänsä hoitaessaan pyrkiä potilasvahin
kojen korvauskäytännön yhtenäistämiseen. 

Lautakunta voi myös tarvittaessa antaa 
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yleisiä soveltamissuosituksia potilasvahinko
lain mukaisissa korvausasioissa. Lautakun
nalla on tärkeä asema potilasvahinkolakiin 
perustuvassa lakisääteisessä vakuutusjärjes
telmässä. Lautakunnan suositukset vaikutta
vat merkittävästi potilasvahinkojen perusteel
la maksettavien korvausten tasoon ja sitä 
koskettavat myös yksittäisten vahingonkärsi
jäiden etu. 

Potilasvahinkolain 11 §:n 1 momentin mu
kaan potilasvahinkolautakunnan asettaa val
tioneuvosto. Lautakunta ei toimi julkisyh
teisön tai yksityisoikeudellisen yhteisön vä
littömässä yhteydessä. Lautakuntaa ei siten 
voitane pitää valtion viranomaisena. Sen 
toimintaa ei ole myöskään järjestetty min
kään oikeusjärjestyksen tunteman yksityisoi
keudellisen yhteisön tai säätiön puitteisiin. 
Näistä syistä lautakunnan oikeudellinen 
luonne on jäänyt epäselväksi. Potilasvahin
kolautakunnan toimmnassa ja toimenkuvassa 
on kuitenkin piirteitä, joiden perusteella lau
takuntaa voidaan pitää välillisen valtionhal
linnon toimielimenä. Merkittävin näistä on 
se, että lautakunnan jäsenet nimittää valtio
neuvosto. Lisäksi lautakunnan tehtävät liitty-
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vät lakisääteisen potilasvakuutusjärjestelmän 
toimeenpanoon. Lautakunnan toimivalta on 
lisäksi poikkeuksellisen laaja. 

Tämän vuoden maaliskuun alussa voimaan 
tulleen perustuslain (73111999) 124 §:n mu
kaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa 
muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai 
lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tar
koituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaa
ranna perusoikeuksia, perusturvaa tai muita 
hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittäviä 
julkisen vallan käyttöä koskevia tehtäviä 
voitaisiin kuitenkin antaa vain viranomaisel
le. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on jo 
aikaisemmassa lausuntokäytännössään katso
nut, että julkisia tehtäviä ja julkista valtaa 
voidaan Suomessa rajoitetusti Ja valiokunnan 
asettamien ehtojen täyttyessä antaa muillekin 
kuin virkamiehille. V aHokunta on tällöin 
edellyttänyt, että tehtävien hoitamisesta ja 
siinä noudatettavasta menettelystä annetaan 
riittävät yksityiskohtaiset säännökset, että 
oikeusturvanäkökohdat otetaan huomioon ja 
että julkisia tehtäviä hoitavat henkilöt kuulu
vat rikosoikeudellisen virkavastuun piiriin. 

Hyvän hallinnon periaatteiden noudattami
sen varmistamiseksi ehdotetaan, että asian 
käsittelyssä potilasvahinkolautakunnassa sää
dettäisiin noudatettavaksi hallinto
menettelylain (598/1982) 1-13 §:n sään
nöksiä sekä lisäksi kielilakia (148/1922) ja 
saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa 
annettua lakia ( 516/ 1991). Lisäksi ehdote
taan, että lautakunnan jäsenet ja muut lauta
kunnan tehtäviä hoitavat toimisivat virkavas
tuulla. Viranomaisten toiminnan julkisuudes
ta annettua lakia (62111999) tulee soveltaa 
lautakunnan toiminnassa, ellei muussa laissa 
erikseen toisin säädetä. Lautakunnan toimin
taan sovelletaan myös henkilötietolakia 
(523/1999), jollei muualla laissa toisin sää
detä, sekä arkistolakia (83111994). 

Potilasvahinkolautakunnan oikeudellisen 
luonteen epäselvyyden johdosta lautakunnan 
oikeus- ja oikeustoimikelpoisuuden määritte
leminen on ongelmallista. Oikeusjärjestyk
selle tuntemattomalta toimielimeitä voidaan 
katsoa puuttuvan oikeus- ja oikeustoimikel
poisuus, ellei asiasta ole nimenomaisesti sää
detty. Lautakunnan tulisi kuitenkin itse voi
da käyttää puhevaltaa sitä koskevissa asiois
sa. Tästä syystä toimielimen oikeudellisen 
luonteen kannalta keskeiset seikat tulisi jär
jestää laintasoisella sääntelyllä. Ehdotuksen 
mukaan lakiin sisällytettäisiin säännös, jonka 
mukaan lautakunta voi saada nimiinsä oi-

keuksia ja tehdä sitoumuksia sekä hakea, 
kantaa ja vastata tuomioistuimissa ja muiden 
viranomaisten luona. 

Potilasvahinkolain ja potilasvahinkolauta
kunnasta annetun asetuksen nykyisten sään
nösten mukaan Vakuutusvalvontavirasto 
vahvistaa lautakunnan talousarvion, saa käsi
teltäväkseen lautakunnan talouden tilaa kos
kevia tietoja ja vahvistaa lautakunnan työjär
jestyksen. Vakuutusvalvontavirasto ei muu
toin valvo lautakunnan toimintaa. Mainitun 
asetuksen 19 §:ssä oli aikaisemmin säännös, 
jonka mukaan lautakunnan valvonta kuului 
sosiaali- ja terveysministeriölle. Vakuutus
valvontatehtävien siirryttyä 1 päivänä huhti
kuuta 1999 lukien sosiaali- ja terveysminis
teriöitä V akuutusvalvontavirastolle asetuk
sesta poistettiin 7 päivänä toukokuuta 1999 
annetulla asetuksella (58111999) lautakunnan 
valvontaa koskeva säännös. Käsillä olevassa 
ehdotuksessa esitetään potilasvahinkolain 11 
§:ään lisättäväksi nimenomainen valvontaa 
koskeva säännös, jonka mukaan Potilasva
hinkolautakunnan toimintaa valvoisi V akuu
tusvalvontavirasto. Lisäksi pykälään ehdote
taan tehtäväksi yksilöintiä koskevia täsmen
nyksiä säännökseen, joka koskee viran
omaisten velvollisuutta antaa lautakunnalle 
virka-apua. 

Voimassa oleva potilasvahinkolautakun
nasta annetun asetuksen asetuksenantoval
tuus on perustunut potilasvahinkolain 11 §:n 
2 momenttiin, jonka nojalla voidaan säätää 
potilasvahinkolautakunnan kokoonpanosta, ja 
pykälän 3 momenttiin, jonka nojalla voidaan 
säätää lautakunnan toiminnasta aiheutunei
den kustannusten maksamisesta. Lain 15 
§:ssä olevan valtuussäännöksen nojalla voi
daan antaa vain lain täytäntöönpanemiseksi 
tarpeellista sääntelyä. Uuden perustuslain 80 
§:n mukaan asetuksenantovaltuuden tulee 
perustua lain nimenomaiseen säännökseen. 
Jotta potilasvahinkolautakuntaa koskeva ase
tustasoinen sääntely olisi perustuslain kan
nalta asianmukaista, olisi potilasvahinkolain 
nykyisen 11 :n 2 momentin asetuksenantoval
tuutta laajennettava siten, että asetuksella 
voitaisiin säätää myös lautakunnan jäsenten 
kelpoisuusvaatimuksista. Vastaavasti lauta
kunnan hallinnosta ja toiminnan järjestämi
sestä annettavia säännöksiä koskeva asetuk
senantovaltuus ehdotetaan lisättäväksi lakiin. 

Potilasvakuutusyhdistyksen nimi on 1 päi
västä toukokuuta 1999 alkaen muutettu Poti
lasvakuutuskeskukseksi. Tästä syystä ehdote
taan vakuutuskorvauksen korotusta koske-
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vaan pykälään tehtäväksi nimenmuutoksesta 
aiheutuvat korjaukset. Lakiin ehdotetaan li
sättäväksi myös eräitä sellaisia säännöksiä, 
jotka tällä hetkellä ovat potilasvahinkolauta
kunnasta annetussa asetuksessa, mutta joiden 
on säädöstasoltaan katsottava paremmin kuu
luvan lakiin. Lisäksi lakiin ehdotetaan joita
kin vähäisiä sisällöllisiä muutoksia. 

2. Esityksen tavoitteet 

Esityksen tarkoituksena on ajanmukaistaa 
potilasvahinkolautakuntaa koskevaa säänte
lyä siten, että se säädöstasoltaan ja sisällöl
tään vastaisi nykyisiä lainsäädäntöperiaatteita 
sekä 1 päivänä maaliskuuta 2000 voimaan 
tulleen uuden perustuslain säännöksiä. 

3. Esityksen vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia eikä mer-

kittäviä taloudellisia vaikutuksia. Vakuutus
valvontavirasto valvoisi ehdotuksen mukaan 
Potilasvahinkolautakunnan toimintaa, mistä 
aiheutuvat kustannukset perittäisiin vakuu
tustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 
(479/1944) 1 a §:n 1 momentin 10 kohdan 
perusteella lautakunnalta vakuutustarkastus
maksuna. 

Muutokset selkeyttäisivät lautakunnan 
asemaa ja sen toiminnassa noudatettavia me
nettelyjä. 

4. Asian valmistelu 

Ehdotus on valmisteltu virkatyönä sosiaali
ja terveysministeriössä. Asian valmistelun 
yhteydessä on kuultu Terveydenhuollon oi
keusturvakeskusta, Lääkelaitosta, potilasva
hinkolautakuntaa, Potilasvakuutuskeskusta 
sekä terveydenhuoltoalan eri järjestöjä. Li
säksi asiasta ovat antaneet launtonsa oikeus
ministeriö ja Vakuutusvalvontavirasto. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

10 a §. Potilasvakuutusyhdistyksen mmt 
on lailla 87/1999 muutettu 1 päivästä touko
kuuta 1999 lukien Potilasvakuutuskeskuk
seksi. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi nimen
muutoksesta aiheutuvat korjaukset. 

11 §. Pykälän 1 momentin sisältö vastaa 
nykyisen 1 momentin sisältöä lukuun otta
matta voimassa olevan momentin ensim
mäistä virkettä, joka asiasisällöltään siirre
tään ehdotetun 2 momentin alkuun. Mo
menttiin ehdotetaan lisäksi säännöstä, jonka 
mukaan lautakunta saisi käsitellä korvausasi
an myös korvausperusteen osalta tapauksis
sa, jolloin lautakunnan ratkaisusuositusta 
pyydetään vain korvausmääristä. Säännök
sellä lautakunnalle annettaisiin poikkeuksel
linen toimivalta puuttua lausunnon tai ratkai
susuosituksen hakijan oikeuteen päättää itse
näisesti siitä, mistä seikoista lautakunnan 
lausuntoa tai ratkaisusuositusta halutaan pyy
tää. Jotta korvauskäytännössä kuitenkin 
saavutettaisiin mahdollisimman suuri yh
tenäisyys, on perusteltua, että mainituissa 

tapauksissa lautakunnalla olisi mahdollisuus 
varmistua yhtenäisen käytännön noudatta
misesta myös korvauksen perusteiden osalta. 

Pykälän ehdotettu 2 momentti sisältää 
säännökset potilasvahinkolautakunnan asetta
misesta sekä lautakunnan jäsenen tai vara
jäsenen nimeämisestä kesken toimikauden 
eroavan tai kuolleen jäsenen tilalle. Vastaa
vat säännökset ovat voimassa olevan potilas
vahinkolautakunnasta annetun asetuksen 
(148811993) 4 §:ssä, josta ne ehdotetaan siir
rettäviksi lakiin. Lisäksi momentissa olisi 
nykyistä 2 momentin säännöstä vastaava val
tuussäännös, kuitenkin siten täsmennettynä, 
että lautakunnan kokoonpanon lisäksi myös 
jäsenten kelpoisuusvaatimuksista säädetään 
asetuksella. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan sisälly
tettäväksi säännös lautakunnan jäsenten toi
mimisesta virkavastuulla. Virkavastuu koski
si myös muita henkilöitä, jotka hoitavat lau
takunnan tehtäviä. Lisäksi momentissa on 
hyvän hallinnon noudattamisen var
mistamiseksi säännökset siitä, että asian kä
sittelyssä lautakunnassa on noudatettava hal-
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lintomenettelylain (598/1982) 1-13 §:n 
säännöksiä sekä kielilakia (148/1922) ja saa
menkielen käyttämisestä viranomaisissa an
nettua lakia (51611991). Tarkemmat sään
nökset lautakunnan hallinnosta ja toiminnan 
järjestämisestä ehdotetaan annettavaksi ase
tuksella. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin poti
lasvahinkolautakunnan oikeus- ja oikeustoi
mikelpoisuudesta. Lautakunta voi ehdotuk
sen mukaan saada nimiinsä oikeuksia ja teh
dä sitoumuksia sekä hakea ja vastata tuo
mioistuimissa ja muiden viranomaisten luo
na. Momentin tarkoituksena on, että lauta
kunta olisi itsenäinen oikeushenkilö siihen 
liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. 
Lisäksi momentissa on säännös siitä, miten 
päätetään oikeudesta edustaa lautakuntaa ja 
kirjoittaa sen nimi. Lautakunnalla on velvol
lisuus ilmoittaa mainitut oikeudet omaavien 
henkilöiden nimet V akuutusvalvontavirastol
le. Lautakunnan kotipaikka ehdotetaan myös 
kirjattavaksi lakiin. 

Voimassa olevan 3 momentin säännökset, 
jotka koskevat lautakunnan toiminnasta ai
heutuneiden kustannusten korvaamista, eh
dotetaan siirrettäväksi uuteen 5 momenttiin. 

Uuteen 6 momenttiin ehdotetaan otettavak
si säännös siitä, että lautakunnan toimintaa 
valvoisi Vakuutusvalvontavirasto. Lautakun
nan valvonnasta johtuvat valvontakustannuk
set maksettaisiin ehdotetun 5 momentin pe
rusteella Potilasvakuutuskeskuksen varoista. 

Potilasvahinkolautakunnasta annetun ase
tuksen 22 §:ssä on säännös viranomaisen 
velvollisuudesta antaa lautakunnalle virka
apua sen tehtävien suorittamiseksi. Nykyinen 
luonteeltaan yleinen säännös ehdotetaan siir
rettäväksi lain 11 §:n uuteen 7 momenttiin, 
kuitenkin siten muutettuna, että velvollisuus 
virka-avun antamiseen rajattaisiin Tervey
denhuollon oikeusturvakeskukseen ja läänin
hallituksiin. 

2. Tarkemmat säännökset 

Muutosehdotuksen vuoksi potilasvahinko
lautakunnasta annettua asetusta (58511986) 
on merkittävästi muutettava. Tästä syystä on 
tarkoituksenmukaisinta kumota mainittu ase
tus kokonaisuudessaan ja antaa uusi asetus 
potilasvahinkolautakunnasta. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy
väksytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 

potilasvahinkolain 10 aja 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun potilasvahinkolain (585/1986) 10 a ja 

11 §, sellaisina kuin ne ovat, 10 a § laeissa 973/1993, 326/1995 ja 1212/1998 sekä 11 § 
mainitussa laissa 97311993 sekä laeissa 879/1998 ja 87/1999, seuraavasti: 

10 a § 

Korvauksen korotus 

Tämän lain mukaisen korvauksen viivästy
essä Potilasvakuutuskeskuksen on maksetta
va viivästynyt korvaus viivästysajalta koro
tettuna. Korvauksen korotus vuotta kohden 
laskettuna on korkolain 4 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun korkokannan mukainen. Velvolli
suus maksaa korvaus korotettuna ei kuiten
kaan koske lakisääteistä vakuutusta harjoitta
vien vakuutus- tai eläkelaitosten välisiä yh
teensovitukseen eikä takautumisoikeuteen 
perustuvia suorituksia. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu korvauk
sen korotus lasketaan viivästysajan jokaiselta 
päivältä. Sitä ei kuitenkaan lasketa kolmelta 
kuukaudelta sen kalenterikuukauden päätty
misestä, jona vahingon kärsinyt on esittänyt 
Potilasvakuutuskeskukselle vaatimuksensa 
sekä korvauksen perustetta ja määrää koske
van sellaisen selvityksen kuin häneltä koh
tuudella voidaan vaatia ottaen huomioon 
myös keskuksen mahdollisuudet hankkia 
selvitys. Saman päätöksen perusteella myö
hemmin Suoritettavalie korvauserälle korotus 
lasketaan kuitenkin eräpäivästä. 

Jos korvausta ei ole voitu vahingon kärsi
neestä johtovasta syystä maksaa oikeassa 
ajassa, Potilasvakuutuskeskus ei ole velvolli
nen maksamaan korvausta korotettuna pi
temmältä ajalta kuin siitä päivästä, jona este 
keskuksen tieten on lakannut. Jos korvauk
sen suorittaminen viivästyy lain säännöksen 
vuoksi taikka yleisen liikenteen tai maksulii
kenteen keskeytymisen tai muun sen kaltai
sen ylivoimaisen esteen vuoksi, keskus ei 
ole velvollinen maksamaan korvausta koro
tettuna tällaisen esteen aiheuttamaita viiväs
tysajalta. 

Korvauksen korotusta, jonka määrä on 
pienempi kuin neljä euroa, ei makseta. Mai-

nittua euromäärää tarkistetaan vuosittain 
työntekijäin eläkelain (395/1961) 9 §:ssä 
säädetyn palkkaindeksiluvun mukaan. Tar
kistettu euromäärä pyöristetään lähimpään 
kymmeneen senttiin. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvit
taessa Potilasvakuutuskeskukselle ohjeita tä
män pykälän soveltamisesta. 

11§ 

Potilasvahinkolautakunta 

Potilasvahinkolautakunnan tehtävänä on 
korvauksen hakijan, Potilasvakuutuskeskuk
sen, terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa har
joittavan tai korvausten erottelua 9 a §:n 
nojalla vaativan vakuutuslaitoksen pyynnöstä 
antaa ratkaisusuositus korvausasiassa sekä 
tuomioistuimen tai asianosaisen pyynnöstä 
antaa lausunto tuomioistuimessa käsiteltävä
nä olevassa korvausasiassa. Potilasvahinko
lautakunta saa käsitellä korvausasian myös 
korvausperusteen osalta silloinkin, kun sen 
ratkaisusuositusta pyydetään vain korvaus
määristä. Lautakunnan tulee erityisesti pyr
kiä potilasvahinkoja koskevan korvauskäy
tännön yhtenäistämiseen. Lautakunta voi 
tarvittaessa antaa vakuutuksenantajille yleisiä 
soveltamissuosituksia tämän lain mukaisissa 
korvausasioissa. 

V aitioneuvosto asettaa potilasvahinkolauta
kunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja ni
meää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja 
kaksi varapuheenjohtajiksi. Jos lautakunnan 
jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken 
toimikauden, sosiaali- ja terveysministeriö 
nimeää hänen tilalleen uuden jäsenen tai 
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
Potilasvahinkolautakunnan kokoonpanosta ja 
jäsenten kelpoisuusvaatimuksista säädetään 
valtioneuvoston asetuksella. 

Lautakunnan jäsenet ja muut lautakunnnan 
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tehtäviä hoitavat toimivat virkavastuulla. 
Asioita lautakunnassa käsiteltäessä nouda
tetaan, mitä hallintomenettelylain (59811982) 
1-13 §:ssä, kielilaissa (14811922) ja saa
men kielen käyttämisestä viranomaisissa 
annetussa laissa (516/1991) säädetään. Tar
kemmat säännökset lautakunnan hallinnosta 
ja toiminnan järjestämisestä annetaan valtio
neuvoston asetuksella. 

Potilasvahinkolautakunta voi saada nimiin
sä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä ha
kea, kantaa ja vastata tuomioistuimissa ja 
muiden viranomaisten luona. Lautakunnan 
täysistunto päättää siitä, keillä on oikeus 
edustaa lautakuntaa ja kirjoittaa sen nimi. 
Lautakunnan on ilmoitettava näiden henki
löiden nimet ja kotipaikat Vakuutusvalvonta
virastolle, joka antaa pyynnöstä todistuksen 
siitä, kenellä on oikeus edustaa lautakuntaa 
ja kirjoittaa sen nimi. Lautakunnan kotipaik
ka on Helsinki. 

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2000 

Potilasvahinkolautakunnan toiminnasta ai
heutuneet kustannukset maksetaan Potilas
vakuutuskeskuksen varoista Vakuutusval
vontaviraston vuosittain vahvistaman lauta
kunnan talousarvion perusteella siten kuin 
valtioneuvoston asetuksella tarkemmin sää
detään. 

Potilasvahinkolautakunnan toimintaa val
voo Vakuutusvalvontavirasto. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja 
lääninhallitukset ovat velvolliset antamaan 
potilasvahinkolautakunnalle virka -apua sen 
tehtävien suorittamiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 2000. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho 
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Liite 

Laki 

potilasvahinkolain 10 aja 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun potilasvahinkolain (585/1986) 10 aja 

11 §, sellaisina kuin ne ovat, 10 a § laeissa 973/1993, 326/1995 ja 121211998 sekä 11 § 
mainitussa laissa 97311993 sekä laeissa 87911998 ja 8711999, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

10 a § 

Korvauksen korotus 

Tämän lain mukaisen korvauksen viivästy
essä potilasvakuutusyhdistyksen on 
maksettava viivästynyt korvaus viivästysajal
ta korotettuna. Korvauksen korotus vuotta 
kohden laskettuna on korkolain 4 §:n 3 mo
mentissa tarkoitetun korkokannan mukainen. 
Velvollisuus maksaa korvaus korotettuna ei 
kuitenkaan koske lakisääteistä vakuutusta 
harjoittavien vakuutus- tai eläkelaitosten vä
lisiä yhteensovitukseen eikä takautumisoi
keuteen perustuvia suorituksia. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kor
vauksen korotus lasketaan viivästysajan jo
kaiselta päivältä, ei kuitenkaan ajalta ennen 
kuin kolme kuukautta on kulunut sen kalen
terikuukauden päättymisestä, jona vahingon 
kärsinyt on esittänyt potilasvakuutusyhdis
tykselle vaatimuksensa sekä korvauksen pe
rustetta ja määrää koskevan sellaisen selvi
tyksen kuin häneltä kohtuudella voidaan 
vaatia ottaen huomioon myös yhdistyksen 
mahdollisuudet hankkia selvitys. Saman pää
töksen perusteella myöhemmin suoritettaval
le korvauserälle korotus kuitenkin lasketaan 
eräpäivästä. 

Milloin korvausta ei ole voitu vahingon 
kärsineestä johtovasta syystä maksaa oikeas
sa ajassa, yhdistys ei ole velvollinen maksa
maan korvausta korotettuna pitemmältä ajal
ta kuin siitä päivästä, jona este yhdistyksen 
tieten on lakannut. Jos korvauksen suoritta
minen viivästyy lain säännöksen johdosta 
taikka yleisen liikenteen tai maksuliikenteen 
keskeytymisen taikka muun senkaltaisen yli
voimaisen esteen vuoksi, yhdistys ei ole vel
vollinen maksamaan korvausta korotettuna 
tällaisen esteen aiheuttamaita viivästysajalta. 

Korvauksen korotusta, jonka määrä on pie-

Ehdotus 

10 a § 

Korvauksen korotus 

Tämän lain mukaisen korvauksen viivästy
essä Potilasvakuutuskeskuksen on maksetta
va viivästynyt korvaus viivästysajalta koro
tettuna. Korvauksen korotus vuotta kohden 
laskettuna on korkolain 4 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun korkokannan mukainen. Velvolli
suus maksaa korvaus korotettuna ei kuiten
kaan koske lakisääteistä vakuutusta harjoitta
vien vakuutus- tai eläkelaitosten välisiä yh
teensovitukseen eikä takautumisoikeuteen 
perustuvia suorituksia. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu korvauk
sen korotus lasketaan viivästysajan jokaiselta 
päivältä. Sitä ei kuitenkaan lasketa kolmelta 
kuukaudelta sen kalenterikuukauden päätty
misestä, jona vahingon kärsinyt on esittänyt 
Potilasvakuutuskeskukselle vaatimuksensa 
sekä korvauksen perustetta ja määrää koske
van sellaisen selvityksen kuin häneltä koh
tuudella voidaan vaatia ottaen huomioon 
myös keskuksen mahdollisuudet hankkia 
selvitys. Saman päätöksen perusteella myö
hemmin suoritettavalle korvauserälle korotus 
lasketaan kuitenkin eräpäivästä. 

Jos korvausta ei ole voitu vahingon kärsi
neestä johtovasta syystä maksaa oikeassa 
ajassa, Potilasvakuutuskeskus ei ole velvolli
nen maksamaan korvausta korotettuna pi
temmältä ajalta kuin siitä päivästä, jona este 
keskuksen tieten on lakannut. Jos korvauk
sen suorittaminen viivästyy lain säännöksen 
vuoksi taikka yleisen liikenteen tai maksulii
kenteen keskeytymisen tai muun sen kaltai
sen ylivoimaisen esteen vuoksi, keskus ei 
ole velvollinen maksamaan korvausta koro
tettuna tällaisen esteen aiheuttamaita viiväs
tysajalta. 

Korvauksen korotusta, jonka määrä on 
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nempi kuin neljä euroa, ei ole maksettava. 
Mainittua euromäärää tarkistetaan vuosittain 
työntekijäin eläkelain 9 §:ssä säädetyn palk
kaindeksiluvun mukaan. Tarkistettu euro
määrä pyöristetään lähimpään kymmeneen 
senttiin. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvit
taessa yhdistykselle ohjeita tämän pykälän 
soveltamisesta. 

11§ 

Potilasvahinkolautakunta 

Asiantuntijaelimenä tämän lain sovelta
misalaan kuuluvissa korvausasioissa on val
tioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan 
asettama potilasvahinkolautakunta. Lauta
kunnan tehtävänä on korvauksen hakijan, 
Potilasvakuutuskeskuksen, terveyden- ja sai
raanhoitotoimintaa harjoittavan tai korvaus
ten erottelua 9 a §:n nojalla vaativan vakuu
tuslaitoksen pyynnöstä antaa ratkaisusuositus 
korvausasiassa sekä tuomioistuimen tai asi
anosaisen pyynnöstä antaa lausunto tuomi
oistuimessa käsiteltävänä olevassa korvaus
asiassa. Lautakunnan tulee erityisesti pyrkiä 
potilasvahinkoja koskevan korvauskäytännön 
yhtenäistämiseen. Lautakunta voi tarvittaessa 
antaa myös yleisiä soveltamissuosituksia 
tämän lain mukaisissa korvausasioissa. 

Potilasvahinkolautakunnan kokoonpanosta 
säädetään asetuksella. 

Ehdotus 

pienempi kuin neljä euroa, ei makseta. Mai
nittua euromäärää tarkistetaan vuosittain 
työntekijäin eläkelain (39511961) 9 §:ssä 
säädetyn palkkaindeksiluvun mukaan. Tar
kistettu euromäärä pyöristetään lähimpään 
kymmeneen senttiin. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvit
taessa Potilasvakuutuskeskukselle ohjeita 
tämän pykälän soveltamisesta. 

11§ 

Potilasvahinkolautakunta 

Potilasvahinkolautakunnan tehtävänä on 
korvauksen hakijan, Potilasvakuutuskeskuk
sen, terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa har
joittavan tai korvausten erottelua 9 a §:n 
nojalla vaativan vakuutuslaitoksen pyynnöstä 
antaa ratkaisusuositus korvausasiassa sekä 
tuomioistuimen tai asianosaisen pyynnöstä 
antaa lausunto tuomioistuimessa käsiteltävä
nä olevassa korvausasiassa. Potilasvahinko
lautakunta saa käsitellä korvausasian myös 
korvausperusteen osalta silloinkin, kun sen 
ratkaisusuositusta pyydetään vain korvaus
määristä. Lautakunnan tulee erityisesti pyr
kiä potilasvahinkoja koskevan korvauskäy
tännön yhtenäistämiseen. Lautakunta voi 
tarvittaessa antaa vakuutuksenantajille yleisiä 
soveltamissuosituksia tämän lain mukaisissa 
korvausasioissa. 

V aitioneuvosto asettaa potilasvahinkolauta
kunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja ni
meää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja 
kaksi varapuheenjohtajiksi. Jos lautakunnan 
jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken 
toimikauden, sosiaali- ja terveysministeriö 
nimeää hänen tilalleen uuden jäsenen tai 
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
Potilasvahinkolautakunnan kokoonpanosta ja 
jäsenten kelpoisuusvaatimuksista säädetään 
valtioneuvoston asetuksella. 

Lautakunnan jäsenet ja muut lautakunnnan 
tehtäviä hoitavat toimivat virkavastuulla. 
Asioita lautakunnassa käsiteltäessä nouda
tetaan, mitä hallintomenettelylain (598/1982) 
1-13 §:ssä, kielilaissa (148/1922) ja saa
men kielen käyttämisestä viranomaisissa 
annetussa laissa (516/1991) säädetään. Tar
kemmat säännökset lautakunnan hallinnosta 
ja toiminnan järjestämisestä annetaan valtio
neuvoston asetuksella. 
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Potilasvahinkolautakunnan toiminnasta ai
heutuneet kustannukset maksetaan potilas
vakuutusyhdistyksen varoista Vakuutusval
vontaviraston vuosittain vahvistaman lauta
kunnan talousarvion perusteella siten kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään. 

209120F 

Ehdotus 

Potilasvahinkolautakunta voi saada nimiin
sä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä ha
kea, kantaa ja vastata tuomioistuimissa ja 
muiden viranomaisten luona. Lautakunnan 
täysistunto päättää siitä, keillä on oikeus 
edustaa lautakuntaa ja kirjoittaa sen nimi. 
Lautakunnan on ilmoitettava näiden henki
löiden nimet ja kotipaikat V akuutusvalvonta
virastolle, joka antaa pyynnöstä todistuksen 
siitä, kenellä on oikeus edustaa lautakuntaa 
ja kirjoittaa sen nimi. Lautakunnan kotipaik
ka on Helsinki. 

Potilasvahinkolautakunnan toiminnasta ai
heutuneet kustannukset maksetaan Potilas
vakuutuskeskuksen varoista Vakuutusval
vontaviraston vuosittain vahvistaman lauta
kunnan talousarvion perusteella siten kuin 
valtioneuvoston asetuksella tarkemmin sää
detään. 

Potilasvahinkolautakunnan toimintaa val
voo V akuutusvalvontavirasto. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja 
lääninhallitukset ovat velvolliset antamaan 
potilasvahinkolautakunnalle virka-apua sen 
tehtävien suorittamiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 2000. 

päivänä 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 




