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Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt kirjallista asiantuntijalausuntoa hallituk-
sen esityksestä eduskunnalle potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä 
ehdotetaan säädettäväksi potilasvakuutuslaki, jolla korvataan nykyinen potilasvahinkolaki. 
Lailla uudistettaisiin nykyisen potilasvakuutusta koskevan lainsäädännön rakenne kokonaisuu-
dessaan. Tavoitteena on lisäksi poistaa eräitä lainsäädännössä ilmenneitä puutteita. Esitys ei 
sisällä potilasvakuutuksen perusrakenteeseen, kuten soveltamisalaan, vakuuttamisvelvollisuu-
teen tai toimenpanoon, liittyviä merkittäviä muutoksia. 
 
Hyvinvointiala HALI ry ja Lääkäripalveluyritykset ry kiittävät mahdollisuudesta lausua hallituk-
sen esityksestä potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 
 
Lausuntonamme esitämme seuraavaa: 
 
Hallituksen esitystä uudeksi potilasvakuutuslaiksi on valmistellut laaja-alainen työryhmä, jossa 
olivat edustettuina kaikki kyseisen lain soveltamiseen osallistuvat keskeiset tahot. Valmisteleva 
työryhmä teki perusteellista työtä ja päätyi yksimieliseen esitykseen uudesta potilasvakuutus-
laista ja laista Potilasvakuutuskeskuksesta. 
 
Työryhmän raporttiluonnoksesta ja esityksestä potilasvahinkolain korvaavaksi potilasvakuutus-
laiksi sekä laiksi Potilasvakuutuskeskuksesta pyydettiin erilliset lausunnot. Lainvalmistelutyössä 
on otettu hyvin huomioon lausuntokierroksilta saatu palaute. 
 
Hallituksen esitys täydentää hyvin lakisääteisten vahinkovakuutusten kokonaisuutta. Tätä ai-
kaisemmin on uudistettu muun muassa liikennevakuutuslaki. 
 
Lausunnolla oleva esitys ei sisällä merkittäviä muutoksia potilasvakuutuksen perusrakentee-
seen, kuten soveltamisalaan, vakuuttamisvelvollisuuteen tai toimeenpanoon. Lainsäädännön 
alueellista soveltamisalaa laajennetaan kuitenkin koskemaan eräissä tilanteissa Suomen rajo-
jen ulkopuolelta annettavia hoitoja. Myös vahinkoja koskevaa sääntelyä laajennettaisiin siten, 
että kehoon asennettavista laitteista aiheutuvia henkilövahinkoja korvattaisiin silloin, kun ky-
seinen laite ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa. 
 
Esityksen mukaan uusi potilasvakuutuslaki tulisi voimaan vasta vuonna 2021. Lakiesityksessä 
on ennakoitu eduskunnan käsittelyssä olevaan aluehallinto- ja sote-uudistukseen liittyvää lain-
säädäntökokonaisuutta. 
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Yhteenvetona 
 
Hyvinvointiala HALI ry ja Lääkäripalveluyritykset ry kannattavat potilasvakuutukseen liitty-
vän lainsäädäntökokonaisuuden uudistamista hallituksen esittämällä tavalla. Kyseisten la-
kien säätäminen ei kuitenkaan ole perusteltua ennen kuin on varmuus siitä, että aluehal-
linto- ja sote-uudistukseen liittyvät lait hyväksytään eduskunnan käsittelyssä olevalla tavalla. 
 
 
Helsingissä 20. helmikuuta 2019 
 
 
 
Ulla-Maija Rajakangas Ismo Partanen 
toimitusjohtaja toiminnanjohtaja 
Hyvinvointiala HALI ry Lääkäripalveluyritykset ry 
 

   


