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Sosiaali- ja terveysministeri<i on pyytiinyt valtiovarainministeririltii
lausuntoa potilasvakuutusty<iryhmiin loppuraporti sta. Tyriryhmiin
tavoitteena on ollut potilasvakuutusta koskevan lainsiiiidiinnrin
uudistaminen ja selkeyttiiminen. Esityksen tarkoituksena on lain rakenteen
muuttaminen siten, ettii siitd ilmenisi nykyistii selkeiimmin eri osapuolten
oikeudet ja velvollisuudet. Esitys ei sisiillii potilasvakuutuksen
perusrakenteeseen kuten soveltamis alaan, vakuuttamisvelvollisuuteen, tai
korvattaviin vahinkoihin liittyviii merkittiivia muutoksia. Ehdotuksissa ei
vielii ole otettu huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon ns. sote -
uudistuksen mahdollisia vaikutuksia. Tavoitteena on, ettii uudet lait tulisivat
voimaan samaan aikaan sote -uudistuksen kanssa eli vuoden 2019 alusta.

Valtiovarainministeritin lausunto

Tydryhmrin tavo itteet selkeyttiiii vakuutuksenottaj ien asemaa j a vahinkoa
klirsineiden oikeuksia ovat liihtrikohtaisesti kannatettavia. Ehdotus vaatii
kuitenkin vielii jatkovalmistelua mm. sote-uudistukseen liittyen.

Potilasvakuutuslainsiiiidiintririn ehdotetut muutokset eiviit valitt<imiisti
vaikuttai si siihen, onko vakuutuksenottaj ille tarj olla nykyi sen kaltai sia
tiiysomavastuisia vakuutuksia. Tiiysomavastuinen vakuutus voidaan antaa
vain sellaiselle vakuutuksenottajalle, joka ei kAytiinndssii voi ajautua
maksukyvyttrimiiksi. Koska sote-palveluiden tuottaj illa tai niiden
omistaj illa maakunni lla ei ole verotusoikeutta, tiiysomavastui sten
vakuutusten antaminen ei olisi raportin mukaan vfllttiimiittii mahdollista.

Toisin kuin raportissa oletetaan, maakunnat ja niiden palvelutuotannosta
vastaavat liikelaitokset eiv6t voisi eduskunnan kiisittelyssii olevan
lakipaketin mukaan aj autua maksukyvytt<imiksi tai aj autua konkurssiin.
Tiim[ on tarkoitus turvata maakuntalain maakunnan taloudenhoitoa ja
maakunnan rahoituslain harkinnanvaraista avusta koskevalla s?iiintelylla.

Valtiovarainmin isteri6
Snellmaninkatu 1 A, Hel-
sinki
PL 28, 00023 Valtioneu-
vosto

Puh 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde)
Faksi 09 160 33123

valtiovarainministerio@vm.fi ms



2 (2)

Maakuntien edellytykset selviytyii velvoitteistaan turvattaisiin vi ime
kiidessii maakuntalain mukaisessa arviointimenettelyssii, joka voisi johtaa
mytis maakuntien yhdistiimi seen.

Valmistelus sa olevan val innanvapausmallin mydtii osa maakunnan
jiirjesttimisvastuulle kuuluvasta sote-palvelutuotannosta siirtyisi maakunnan
j a yksityisten palvelutuottaj ien omistamiin yhticiihin, jotka voisivat
periaatteessa aj autua maksukyvlttcimiksi tai konkurssiin. Li siiksi
valinnanvapausmalli ssa oli si mahdolli sta, ettii yksityi set tuottaj at
hankkisivat palveluja alihankintana tai antaisivat asiakkaan keiyttrion niin
kutsutun maksusetelin, jolla asiakas voisi valita muun palvelutuottajan
palvelun. Maakunnan j a erilaisten palvelutuottaj ien vastuunj akoa tulee
j atkovalmi stelussa selkiyttriS kaiki ssa valinnanvapausmallin eri o sis sa.

Potilasvakuutuksessa ei, toisin kuin Liikennevakuutuksessa ja
tydtapaturma- j a ammattitautivakuutuksessa, ole kiiyrissd
sairaanhoitokustannusten tiiyskustannusvastuuta.
Potilasvastuuvakuutuksesta korvataan ainoastaan potilaalle aiheutuneita
valittdmiA kustannuksia. Vahingon aiheuttaja ei siten vastaa viilillisestii
vahingosta, kuten esimerkiksi vahingon jatkohoidosta julkiselle
terveydenhuollolle aiheutuvista kustannuksista, joita asiakasmaksut eiviit
riitii kattamaan. Tyriryhmrin raportissa todetaan, ettei vastuun laajentamista
pidetii tiiltii osin potilasvastuuvakuutuksen kohdalla perusteltuna mm.
korkeiden hallinnollisten kustannusten vuoksi vaikka tiiyskustannusvastuu
lisiiisi julkisen terveydenhuollon ja yksityisen terveydenhuollon
kilpailuneutraaliutta. Tiitfl pohdintaa ja sen suhdetta tulevaan sote-malliin
olisi niin ika:in hyvii vielii syventiiii.
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