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LAUSUNTO POTILASVAKUUTUSTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTISTA 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt 23.1.2017 päivätyllä kirjeellä lausun-
toa potilasvakuutusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi perustetun työ-
ryhmän loppuraportista.  
 
Satakunnan sairaanhoitopiiri toteaa lausunnossaan seuraavaa: 
 

 Vammaispalvelulakiin perustuvan takautumisoikeuden (regressi) pois-
taminen on perusteltua, koska se ollut varsinkin sairaanhoitopiirien jä-
senkunnille epätarkoituksenmukainen menettelytapa. VPL:n mukais-
ten regressien poistuminen alentaa vakuutusmaksuvelan määrää, joka 
alentaa sairaanhoitopiirien vakuutusmaksuvelkaa sekä jäsenkuntien 
maksuja lain voimaantullessa kertaluontoisesti.   

 Potilaiden/vahingonkärsineiden kannalta ehdotetut parannukset ovat 
perusteltuja Ehdotuksen mukaan esimerkiksi kehoon kiinteästi asen-
nettavista laitteista kuten tekonivelistä ja sydämentahdistimista aiheu-
tunut henkilövahinko voidaan jatkossa korvata potilasvakuutuksesta, 
jos laite ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta olettaa. Samoin 
ehdotetaan, että myös potilasvahingon vuoksi tarpeellinen ammatilli-
nen kuntoutus tulisi korvattavaksi potilasvakuutuksesta. Lisäksi poti-
laan olisi jatkossa mahdollista saada joissakin erityistilanteissa kor-
vaus myös Suomen rajojen ulkopuolella annetussa hoidossa tapahtu-
neista vahingoista. Potilaalle ulkomailla annettavaan terveyden- ja sai-
raanhoitoon liittyisi potilasvakuutuslain mukainen vakuutusturva niissä 
tilanteissa, joissa potilaan hoito kuuluisi suomalaisen terveydenhuollon 
toimintayksikön järjestämisvastuulle ja julkinen terveydenhuollon yk-
sikkö päättäisi järjestää sen vastuulle kuuluvan hoidon ulkomailla, 
koska hoito ei ole saatavissa tai järjestettävissä Suomessa. Lain so-
veltamisalan ulkopuolelle jäisivät edelleen henkilöt, jotka hakeutuisivat 
hoitoon ulkomaille omaehtoisesti. Em. muutokset nostavat potilasva-
kuutuksen kustannuksia tulevaisuudessa, eikä todennäköisestä kus-
tannusmuutoksesta ole tarkkaa käsitystä. Vahingonkärsineen näkö-
kulmasta ehdotettuja parannuksia voidaan kuitenkin pitää perusteltui-
na ja niillä tavoitellaan oikeudenmukaista korvauskäytäntöä.  

 Ehdotettujen muutosten yhteiskustannusvaikutuksia (nettovaikutus) ei 
ole loppuraportissa arvioitu sillä tasolla, että kustannusvaikutuksiin oli-
si mahdollista ottaa laajemmin kantaa. 
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 Loppuraportissa ei ole huomioitu tulevan Soteuudistuksen vaikutuksia. 
Lausuntopyynnössä todetaan, että Soteuudistuksen vaikutukset arvi-
oidaan ja otetaan huomioon potilasvakuutuslainsäädännön jatkoval-
mistelussa. Jatkovalmistelusta tulee antaa aikanaan mahdollisuus lau-
sua erikseen, koska tässä lausunnossa ei voi huomioida riittävästi 
Soteuudistuksen edellyttämiä lisäpiirteitä.  
 
 
Satakunnan sairaanhoitopiiri pitää esitettyjä muutoksia hyvinä ja oike-
ansuuntaisina.   
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