POTILASVAKUUTUS
VASTUU IHMISESTÄ
Tuoteseloste
Voimassa 1.1.2019 alkaen

Potilasvakuutus on tarkoitettu kattamaan terveyden- tai sairaanhoitoa harjoittavien vastuuta
hoidon yhteydessä tapahtuvista henkilövahingoista. Potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus,
joka korvaa potilasvahinkolain mukaisesti Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon
yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon. Jokaisella terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa
harjoittavalla on oltava potilasvakuutus potilasvahinkolain mukaisen vastuun varalta.

Mikä on

VASTUUVAKUUTUS?
Vastuuvakuutus on sopimus, jolla yritys (=vakuutuksenottaja) siirtää osan omasta vahingonkorvaus
velvollisuudestaan vakuutusyhtiön kannettavaksi.
Vakuutussopimuksen sisällön määrittelevät vakuutuskirja, ehdot ja suojeluohjeet.
Oikea vastuuvakuutusratkaisu perustuu vakuutuksenottajan toiminnan laadun ja laajuuden perusteella.
Oheisessa taulukossa on kuvattu Ifin tarjoamat vastuuvakuutukset.
Tämä tuote-esite koskee potilasvakuutusta.

TUOTE

MINKÄ VAHINKOJEN VARALLE?

KENELLE?

Toiminnanvastuuvakuutus

Toiminnasta aiheutuvat henkilö- ja
esinevahingot

Kaikki toimialat

Tuotevastuuvakuutus

Tuotteesta aiheutuvat henkilö- ja esine
vahingot

Maahantuojat, tuottajat, valmistajat
ja B2B-myyjät

Konsulttivastuuvakuutus

Konsulttitoimeksiannon virheellisyydestä
aiheutuvat henkilö-, esine- ja taloudelliset
vahingot

Tekniset konsultit

Taloudellinen vastuuvakuutus

Toimeksiannon virheellisyydestä
aiheutuvat taloudelliset vahingot

Asiantuntijapalvelut

Oikeusturvavakuutus

Asianajo- ja oikeudenkäyntikulut yrityksen
toimintaan liittyen

Kaikki toimialat

Rikosvakuutus

Vakuutuksenottajalle tai vakuutuksen
ottajan asiakkaalle vakuutuksenottajan
omaisuusrikoksella aiheuttamat vahingot

Kaikki toimialat, erityisesti esim. kaupan
alalla ja toimialat, joissa käsitellään
rahaa tai asiakkaan omaisuutta

Hallinnon vastuuvakuutus

Yhteisölle tai sivulliselle aiheutunut
taloudellinen vahinko, josta vakuutettu
on voimassa olevan oikeuden mukaan
vahingonkorvausvastuussa toimiessaan
hallintoelimen jäsenenä

Kaikki toimialat

Tietoturvavakuutus

Tietoturvaloukkauksen aiheuttamat kustan
nukset vakuutuksenottajalle, toiminnan
keskeytymisestä aiheutuvat taloudelliset
vahingot, korvausvastuu liikesalaisuuksien
paljastumisesta.

Kaikki toimialat

IPR-vakuutus

Aineettomiin oikeuksiin liittyvät oikeuden
käyntikulut ja vahingonkorvausvastuu

Kaikki toimialat, joilla aineettomia
oikeuksia

Lakisääteinen ympäristö
vahinkovakuutus

Ympäristövahingot, kun vahingonaiheuttaja
on maksukyvytön, tuntematon tai ei ole
ottanut vakuutusta

Toiminta, jota varten tarvitaan
ympäristölupa

Potilasvakuutus

Lakisääteinen vakuutus terveyden- ja
sairaanhoidon yhteydessä potilaalle
aiheutuneille vahingoille

Terveyden- ja sairaanhoitoa harjoittavat
yritykset ja yhteisöt
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VAKUUTUSTURVA

ja sen rajoitukset
Potilasvakuutuksesta maksetaan korvausta terveydenja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneesta
henkilövahingosta. Potilasvahinkolain mukaan korvaus
velvollisuus ei edellytä hoitovirhettä tai laiminlyöntiä.
Vakuutuksesta korvataan potilaalle aiheutunut henkilö
vahinko
– jonka tutkimus, hoito tms. käsittely tai sen laiminlyönti
on todennäköisesti aiheuttanut. Hoitovahingon korvaa
misen 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 toden
näköisesti on saanut alkunsa näihin toimintoihin liitty
vistä olosuhteista. Henkilövahingon korvaamisen edel
lytyksenä on, ettei potilaan tarvitse sietää infektion
seurauksia. Näin ollen ainoastaan vakavat ja harvinai
set infektiokomplikaatiot korvataan, mutta lievistä ei
suoriteta korvausta.
– joka on aiheutunut tapaturmaisesta loukkaantumisesta
tutkimus- tai hoitotoimenpiteen yhteydessä taikka
sairaankuljetuksen aikana

– joka on aiheutunut tutkimuksessa, hoidossa tai
muussa vastaavassa käsittelyssä käytetyn sairaanhoito
laitteen tai -välineen viasta
– joka on aiheutunut hoitohuoneiston tai -laitteiston
palosta tai muusta vastaavasta hoitohuoneiston tai
-laitteiston vahingosta
– 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.

TÄRKEIMMÄT RAJOITUKSET
Vakuutuksesta korvattavia vahinkoja eivät ole
– väistämätön komplikaatio
– lääkkeen aiheuttama vahinko
– välttämätön riskin ottaminen

VAKUUTUSMAKSU
Yritysten ja yhteisöjen vakuutusmaksut määräytyvät toiminnan laajuden (kokonaispalkat) ja laadun (toiminta
luokitus) perusteella. Ammatinharjoittajien vakuutusmaksu lasketaan kiinteän riskimaksun mukaan.

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

Vakuuttamisvelvollisia ovat:

– Itsenäisinä ammatinharjoittajina terveyden- ja
sairaanhoitotoimintaa harjoittavat terveydenhuollon
ammattihenkilöt, jotka on merkitty Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira)
rekisteriin.
– Yritykset, jotka harjoittavat terveyden- ja sairaanhoito
toimintaa ja joiden palveluksessa (työ- tai virka
suhteessa) on Valvira:n rekisteriin merkittyjä
terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

– Sairaankuljetuspalveluja tarjoavat yritykset, vaikka
kyse ei olisi terveydenhuollon ammattihenkilöiden
harjoittamasta sairaankuljetuspalvelusta.
– Apteekit siellä myytävien reseptilääkkeiden osalta.
– Sairaanhoitopiirit alueellaan tapahtuvan julkisen
terveydenhuollon osalta.
– Suomen valtion laitokset niissä tapahtuvan terveydenja sairaanhoidon osalta.
Opiskelijat ja harjoittelijat rinnastetaan sen yrityksen tai
laitoksen henkilöstöön, jonka valvonnan alaisena harjoit
telu tapahtuu. Muut hoitopalveluita (esim. luontaishoita
ja) tarjoavat henkilöt tai yritykset eivät ole potilasvahinko
lain mukaan vakuuttamisvelvollisia eivätkä voi saada
potilasvakuutusta. Heidän vakuutusturvansa on järjestet
tävissä vastuuvakuutuksella.
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Lue lisää

Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä on lueteltu
ne ammattihenkilöt, joilla on oltava potilasvakuutus.
Luettelossa mainittu ammattihenkilö, joka on merkitty
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ammatti
henkilöiden keskusrekisteriin ja joka harjoittaa ammatti
aan itsenäisenä ammatinharjoittajana, tai yritys, johon
kuuluu rekisteriin merkittyjä terveydenhuollon ammatti
henkilöitä, ovat vakuuttamisvelvollisia.

if.fi/yritys

LUETTELO AMMATTIHENKILÖISTÄ
lääkärit
hammaslääkärit
suuhygienisti
(erikoishammasteknikko)
(hammashoitaja)
hammasteknikko
koulutettu hieroja
(kuntohoitaja)
kätilö
laboratoriohoitaja
fysioterapeutti
(lääkintävoimistelija)
(mielisair. hoitaja,
mielenterv. hoitaja)

optikko
röntgenhoitaja
sairaanhoitaja
(lääkintävahtimestarisairaankuljettaja)
terveydenhoitaja
toimintaterapeutti
jalkaterapeutti
(jalkojenhoitaja)
(diakonissa)
(apuhoitaja)
apuneuvoteknikko
farmaseutti
(koulutettu) kiropraktikko
(koulutettu) naprapaatti

VAHINKOESIMERKKI

Kun potilasta oltiin siirtämässä leikkaukseen, putosi
hän sängyn ja pyörätuolin väliin ja loukkasi olkapäänsä.

(koulutettu) osteopaatti
(lastenhoitaja)
lähihoitaja
(perushoitaja)
proviisori
psykologi
psykoterapeutti
puheterapeutti
ravitsemusterapeutti
sairaalafyysikko
sairaalageneetikko
sairaalakemisti
sairaalamikrobiologi
sairaalasolubiologi

VOIMASSAOLO

Vakuutus on voimassa Suomen maantieteellisellä
alueella.

Potilaalle aiheutuneet henkilövahingot korvattiin
potilasvakuutuksesta.

MITÄ VAKUUTUS KORVAA
ja miten

Kaikki potilasvahingot korvaa keskitetysti Potilasvakuu
tuskeskus. Korvaus maksetaan myös silloin, kun vakuu
tuksen 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. Vahinkoilmoitus- ja
korvaushakemuslomakkeita saa hoitohenkilökunnalta
tai Potilasvakuutuskeskuksesta.

KORVAUSMÄÄRÄT

Korvaus potilasvahingosta määritellään vahingonkorvaus
lain mukaisesti.

– 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. Lääkkeen aiheuttaman vahingon
korvaa lääkevahinkovakuutus.
Potilasvakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Vakuutuksesta korvataan todelliset ja tarpeelliset kulut ja
menetykset, esimerkiksi
– sairaanhoitokulut
– korvaus kivusta ja särystä
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on sopimus
Vakuutus perustuu vakuutussopimukseen. Sopimusta
tehtäessä on tärkeää, että annat oikeat tiedot pyydetyistä
asioista, kuten vakuutetun toiminnan laadusta ja laajuu
desta. Sopimuksen keskeinen sisältö kerrotaan vakuutus
kirjassa.
On tärkeää, että ilmoitat viipymättä havaitsemistasi
virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä
tiedoista.

nä laskussa ilmoitetulle pankkitilille.
Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen siirtyväksi
toiseen vakuutusyhtiöön vakuutuskauden aikana.
Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti ja irtisanomi
silmoitukseen on liitettävä todistus uuden vakuutuksen
ottamisesta.
Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutus
kauden vaihtuessa.

Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja vakuutus
yhtiö sopivat vakuutuksen alkamisesta ja on voimassa
toistaiseksi. Vakuutusmaksulasku tulee maksaa eräpäivä

if.fi/yritys
Yrityspalvelut p. 010 19 15 00
If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen vakuutuksia säätelee vakuutussopimuslaki ja muu Suomen lainsäädäntö.
Ifin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5360.

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, Y-tunnus 1602149-8, If Skadeförsäkring AB (publ), 10680 Tukholma Ruotsi, Org. nr. 516401-8102 1/2019

VAKUUTUS

