Potilasvakuutus
Tuoteseloste, voimassa 1.4.2021 alkaen
Potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka korvaa potilasvakuutuslain (948/2019)
mukaisesti terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon.
Potilasvakuutuslain mukaan korvausvelvollisuus ei edellytä hoitovirhettä tai laiminlyöntiä.
Lain mukaan potilasvakuutus on oltava kaikilla terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa
harjoittavilla yhteisöillä, säätiöillä ja itsenäisillä ammatinharjoittajilla sekä työnantajilla,
joiden palveluksessa on terveydenhuollon ammattihenkilöitä.
Tässä tuoteselosteessa kerrotaan pääasiat potilasvakuutuksesta. Tarkemmat
yksityiskohdat löydät potilasvakuutuslaista ja vakuutusehdoista.

Voimassaolo
Vakuutus on voimassa Suomessa ja rajoitetusti ulkomailla, jos julkisen terveydenhuollon
yksikkö on päättänyt järjestää potilaan terveyden kannalta välttämättömän hoidon
ulkomailla.

Millaisia vahinkoja vakuutuksesta voidaan korvata?
Vakuutuksesta korvataan potilaalle aiheutunut henkilövahinko
• jonka tutkimus, hoito tai muu vastaava käsittely tai sen laiminlyönti on todennäköisesti
aiheuttanut. Hoitovahingon korvaamisen edellytyksenä on kuitenkin se, että hoito- tai
tutkimustilanteessa kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi toiminut toisin ja
siten välttänyt vahingon.
• jonka on aiheuttanut tartunta tai tulehdus, joka todennäköisesti on saanut alkunsa
tutkimuksen, hoidon tai muun vastaavan käsittelyn yhteydessä. Jos infektio arvioidaan
siedettäväksi, potilas ei ole oikeutettu korvaukseen. Näin ollen ainoastaan vakavat ja
harvinaiset infektiokomplikaatiot korvataan, mutta lievistä ei makseta korvausta.
• joka on aiheutunut tapaturmaisesta loukkaantumisesta tutkimus- tai
hoitotoimenpiteen yhteydessä taikka sairaankuljetuksen aikana
• joka on aiheutunut tutkimuksessa, hoidossa tai muussa vastaavassa käsittelyssä
käytetyn sairaanhoitolaitteen tai -välineen viasta
• joka on aiheutunut hoitohuoneiston tai -laitteiston palosta tai muusta vastaavasta
hoitohuoneiston tai -laitteiston vahingosta
• joka on aiheutunut reseptilääkkeen toimittamisesta apteekista reseptin tai
lääkejakelua koskevien säännösten vastaisesti
• joka on aiheutunut terveydenhuollon toimintayksikössä potilaan kehoon kiinteästi
asennetusta terveydenhuollon laitteesta
• joka on aiheutunut tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä ja siitä
on aiheutunut potilaalle pysyvä vaikea sairaus, vamma tai kuolema ja tätä seurausta
voidaan pitää kohtuuttomana.

Korvaaminen ja korvausmäärät
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 vahingosta, tai hänen olisi pitänyt tietää siitä. Vahinkoilmoituslomakkeita saa
hoitohenkilökunnalta tai Potilasvakuutuskeskuksesta. Vahinkoilmoituksen voi täyttää
myös internetissä osoitteessa pvk.fi.
Korvaus potilasvahingosta määritellään potilasvakuutuslain mukaisesti.
Potilasvakuutuksessa ei ole omavastuuta.
Vakuutuksesta korvataan todelliset ja tarpeelliset kulut ja menetykset, esimerkiksi
• sairaanhoitokulut
• korvaus kivusta ja särystä
• korvaus pysyvästä viasta ja haitasta, myös kosmeettisesta haitasta
• ansionmenetys
• hautauskulut
• perhe-eläke.

Esimerkkejä rajoituksista
Vakuutuksesta korvattavia vahinkoja eivät ole muun muassa:
• väistämätön komplikaatio
• välttämätön riskin ottaminen
• vähäinen vahinko
• lääkkeen aiheuttama vahinko (korvataan
lääkevahinkovakuutuksesta).
Potilaan oma tavanomainen myötävaikutus ei alenna korvausta.
Sen sijaan tahallisuus ja törkeä tuottamus on rajattu korvauspiirin
ulkopuolelle.

Vakuutuksenottajat
Seuraavat toimijat ovat velvollisia ottamaan potilasvakuutuksen:
• Itsenäisinä ammatinharjoittajina terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavat
terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka on merkitty Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontaviraston (Valvira) rekisteriin.
• Yritykset, jotka harjoittavat terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa ja joiden palveluksessa
(työ- tai virkasuhteessa) on Valviran rekisteriin merkittyjä terveydenhuollon
ammattihenkilöitä.
• Ensihoitopalveluja tarjoavat yritykset, vaikka kyse ei olisi terveydenhuollon
ammattihenkilöiden harjoittamasta ensihoitopalvelusta.
• Apteekit siellä myytävien reseptilääkkeiden osalta.
• Sairaanhoitopiirit alueellaan tapahtuvan julkisen terveydenhuollon osalta.
• Suomen valtion laitokset niissä tapahtuvan terveyden- ja sairaanhoidon osalta.
Opiskelijat ja harjoittelijat rinnastetaan sen yrityksen tai laitoksen henkilöstöön, jonka
valvonnan alaisena harjoittelu tapahtuu.
Muut hoitopalveluita tarjoavat henkilöt tai yritykset (esim. luontaishoitaja) eivät ole
potilasvakuutuslain mukaan vakuuttamisvelvollisia eivätkä voi saada potilasvakuutusta.
Heidän vakuutusturvansa on järjestettävissä toiminnanvastuuvakuutuksella.

Luettelo terveydenhuollon ammattihenkilöistä
Laillistetut:
• farmaseutti, fysioterapeutti, hammaslääkäri, hammasteknikko, kätilö,
laboratoriohoitaja, lääkäri, optikko, proviisori, psykologi, puheterapeutti,
ravitsemusterapeutti, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, suuhygienisti, terveydenhoitaja,
toimintaterapeutti.
Nimikesuojatut:
• apuvälineteknikko, jalkaterapeutti, kiropraktikko, koulutettu hieroja, lähihoitaja,
naprapaatti, osteopaatti, psykoterapeutti, sairaalafyysikko, sairaalageneetikko,
sairaalakemisti, sairaalamikrobiologi, sairaalasolubiologi.

Vakuutus on sopimus
Vakuutus perustuu vakuutussopimukseen. Sopimuksen keskeinen sisältö kerrotaan
vakuutuskirjassa. Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja If sopivat vakuutuksen
alkamisesta. Vakuutus on voimassa toistaiseksi kalenterivuoden kerrallaan.
Vakuutuksenottajan tulee antaa sopimusta tehtäessä oikeat ja täydelliset tiedot
pyydetyistä asioista, kuten vakuutetun toiminnan laadusta ja laajuudesta. Ilmoitathan
meille viipymättä, jos vakuutukseen liittyvissä tiedoissa tapahtuu muutoksia tai havaitset
niissä virheitä tai puutteita.
Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen siirtyväksi toiseen vakuutusyhtiöön
vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja irtisanomisilmoitukseen
on liitettävä todistus uuden vakuutuksen ottamisesta.

Vakuutusmaksu ja sen maksaminen
Vakuutusmaksu määräytyy maksuperusteiden mukaisesti ja se lasketaan
vakuutusyhtiöllä käytettävissä olevien tietojen perusteella. Vakuutuksesta peritään
vähintään maksuperusteiden mukainen minimivakuutusmaksu.
Yritysten, yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vakuutusmaksuihin vaikuttavat muun
muassa toiminnan laatu (toimintaluokitus) sekä toiminnan laajuus (kokonaispalkat).
Ammatinharjoittajien vakuutusmaksu lasketaan kiinteän riskimaksun mukaan.
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Vakuutusmaksulasku tulee maksaa viimeistään eräpäivänä laskussa ilmoitetulle
pankkitilille.
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