Potilasvakuutus
Potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka on tarkoitettu
kattamaan terveyden- tai sairaanhoitoa harjoittavien vastuuta
hoidon yhteydessä tapahtuvista henkilövahingoista.

Potilasvahinkolaki, joka astui voimaan 1.5.1987, parantaa
potilaan oikeusturvaa. Samalla se lisää jokaisen terveyden- tai sairaanhoitoa harjoittavan vastuuta ja edellyttää
heiltä potilasvakuutuksen ottamista.

vakuutuksesta korvattavat vahingot
Lakisääteinen potilasvakuutus on tarkoitettu kattamaan
terveyden- tai sairaanhoitoa harjoittavien vastuuta
hoidon yhteydessä tapahtuvista henkilövahingoista.
Potilasvahinkolain mukaan korvausvelvollisuus ei edellytä hoitovirhettä tai laiminlyöntiä.
Vakuutuksesta korvataan potilaalle aiheutunut henkilövahinko
– jonka tutkimus, hoito tms. käsittely tai sen laiminlyönti on todennäköisesti aiheuttanut
– jonka on aiheuttanut tartunta tai tulehdus, joka
todennäköisesti on saanut alkunsa näihin toimintoihin liittyvistä olosuhteista
– jonka on aiheuttanut hoitotiloissa, sairaankuljetuksessa tai hoitolaitospalon yms. vahingon yhteydessä
syntynyt tai hoitolaitteiston viasta johtuva tapaturma
– joka syntyy sairauden tai vamman määrittämiseksi
suoritetusta tutkimuksesta, mikäli sen seuraus on
kohtuuton.
Vakuutuksesta korvattavia vahinkoja eivät ole
– väistämätön komplikaatio
– lääkkeen aiheuttama vahinko
– välttämätön riskin ottaminen.

vakuutuksenottajat
Lain mukaan vakuuttamisvelvollisia ovat valtio, kunnat ja kuntainliitot sekä kaikki yksityiset terveyden- ja
sairaanhoitoa harjoittavat yritykset ja laitokset. Myös
itsenäisinä yrittäjinä toimivat terveydenhuollon ammattihenkilöt tarvitsevat lakisääteisen potilasvakuutuksen.

Yksityisellä sektorilla vakuuttamisvelvollisia ovat ainakin:
– terveydenhuollon ammattihenkilöstö
– lakiin perustuvan oikeuden nojalla toimintaansa harjoittavat yksityiset sairaanhoito- ja tutkimuslaitokset
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– eräät sosiaalihuollon piiriin kuuluvat yksityiset laitokset (esim. vanhainkodit) siltä osin kuin näissä laitoksissa on kyse terveyden- ja sairaanhoidollisista toimista
– sairaankuljetusta harjoittavat yritykset ja laitokset
– yritykset, joilla on omaa terveydenhoitohenkilöstöä
– apteekit.
Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä on lueteltu
ne ammattihenkilöt, joilla on oltava potilasvakuutus.
Luettelossa mainittu ammattihenkilö, joka on merkitty
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ammattihenkilöiden keskusrekisteriin ja joka harjoittaa ammattiaan
itsenäisenä ammatinharjoittajana, tai yritys, johon kuuluu rekisteriin merkittyjä terveydenhuollon ammattihenkilöitä, ovat vakuuttamisvelvollisia.

luettelo ammattihenkilöistä
laillistetut
ammattihenkilöt:

nimikesuojatut
ammattihenkilöt:

lääkäri
hammaslääkäri
farmaseutti
fysioterapeutti
hammashuoltaja
hammasteknikko
kätilö
laboratoriohoitaja
optikko
proviisori
psykologi
puheterapeutti
ravitsemusterapeutti

apuhoitaja
apuneuvoteknikko
hammashoitaja
jalkojenhoitaja
koulutettu hieroja
koulutettu kiropraktikko
koulutettu naprapaatti
koulutettu osteopaatti
kuntohoitaja
lastenhoitaja
lähihoitaja
lääkintävahtimest.-sair.kuljettaja
mielenterveyshoitaja
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röntgenhoitaja
sairaanhoitaja
terveydenhoitaja
toimintaterapeutti

mielisairaanhoitaja
perushoitaja
psykoterapeutti
sairaalafyysikko
sairaalageneetikko
sairaalakemisti
sairaalamikrobiologi
sairaalasolubiologi

Yksityiset yrittäjät, yritykset ja laitokset ottavat vakuutuksensa itse suoraan vakuutusyhtiöiltä. Suomen Lääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö TEHY ry., ja Erikoishammasteknikkoliitto ry., ovat ottaneet potilasvakuutuksen ryhmävakuutuksena.

– korvaus kivusta ja särystä
– korvaus pysyvästä viasta ja haitasta,
myös kosmeettisesta haitasta
– ansionmenetys
– hautauskulut
– perhe-eläke.
Potilaan oma tavanomainen myötävaikutus ei alenna
korvausta. Sen sijaan tahallinen ja törkeä tuottamus on
rajattu korvauspiirin ulkopuolelle. Myöskään vähäisiä
vahinkoja ei korvata. Muusta lakisääteisestä vakuutuksesta maksettu korvaus vähennetään potilasvakuutuksen
korvauksesta. Lääkkeen aiheuttaman vahingon korvaa
lääkevahinkovakuutus.

vakuutusmaksut
Kaikki potilasvahingot korvaa keskitetysti Potilasvakuutuskeskus. Korvaus maksetaan myös silloin, kun vakuutuksen ottaminen on laiminlyöty, mutta laiminlyöjän
vakuutusmaksut peritään moninkertaisesti korotettuina.
Vahinkoilmoitus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa
siitä, kun vahingonkärsinyt sai tiedon 1.5.1987 tai sen
jälkeen tapahtuneesta potilasvahingosta.
Vahinkoilmoitus- ja korvaushakemuslomakkeita saa hoitohenkilökunnalta tai Potilasvakuutuskeskuksesta.

korvausmäärät
Korvaus potilasvahingosta määritellään vahingonkorvauslain mukaisesti.

Yksityisten yritysten ja laitosten maksut määräytyvät
niiden arvioidun palkkasumman perusteella. Maksu
maksetaan ennakkomaksuna, joka korjataan vakuutuskauden päätyttyä vastaamaan todellista palkkasummaa.
Itsenäisten yrittäjien vakuutusmaksu lasketaan kiinteän
riskimaksun mukaan. Maksun suuruus vaihtelee ammatin riskin perusteella.
Tässä esitteessä on lyhyesti esitetty perustiedot lakisääteisestä potilasvakuutuksesta. Yksityiskohtaisemmat tiedot
ovat vakuutusehdoissa.

Lisätietoja saat yhteyshenkilöltäsi, lähimmästä
Iﬁn konttorista tai Potilasvakuutuskeskuksesta,
puh. (09) 680 401.
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Vakuutuksesta korvataan todelliset ja tarpeelliset kulut ja
menetykset, esimerkiksi
– sairaanhoitokulut

Potilasvakuutuksen vakuutusehdot ja -maksut ovat samat
kaikissa vakuutusyhtiöissä.
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