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Laki
potilasvahinkolain 8 ja 9 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan potilasvahinkolain (585/1986) 8 ja 9 a §, sellaisina kuin ne ovat laissa

879/1998, seuraavasti:

8 §

Potilasvahingosta maksettavien korvausten suhde muihin etuus- ja korvausjärjestelmiin

Oikeus saada korvausta tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista vahingosta
aiheutuneista tarpeellisista kuluista, hautauskuluista, kivusta ja särystä sekä muusta tila-
päisestä haitasta ja pysyvästä haitasta tämän lain perusteella on riippumaton siitä, onko
korvauksen hakijalla muulla perusteella oikeus vastaaviin korvauksiin tai etuuksiin saman
vahinkotapahtuman seurauksena.

Korvausta ansionmenetyksestä tai elatuksen menetyksestä suoritetaan tämän lain pe-
rusteella vain siltä osin kuin korvaus ylittää muun lain perusteella suoritettavan vastaavan
korvauksen tai etuuden. Potilasvakuutuskeskus voi kuitenkin suorittaa korvauksen haki-
jalle myös muun lain perusteella suoritettavan osan korvauksesta tai etuudesta, mikäli kor-
vauksen hakijan toimeentulo muutoin ilmeisesti vaarantuisi.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, vahinkoa kärsineen oikeus saada korva-
usta ansionmenetyksestä ja elatuksen menetyksestä on riippumaton siitä, onko korvauksen
hakijalla oikeus vastaaviin etuuksiin työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä mainittujen
lakien perusteella.

Muun lain perusteella korvauksen hakijalle suoritettu korvaus sekä jo tehdyn korvaus-
päätöksen perusteella suoritettava mutta tulevaisuudessa erääntyvä korvauserä voidaan
vähentää tämän lain perusteella suoritettavasta korvauksesta.

9 a §

Korvausten erottelu

Vakuutuslaitoksella, joka liikennevakuutuslain (279/1959), työtapaturma- ja ammatti-
tautilain (459/2015), maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015), ur-
heilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) tai sotilastapaturmalain
(1211/1990) nojalla on maksanut korvausta tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja
muista tarpeellisista kuluista, hautauskuluista, ansionmenetyksestä, elatuksen menetyk-
sestä, kivusta ja särystä, sekä muusta tilapäisestä haitasta ja pysyvästä haitasta, on oikeus
saada takaisin se osuus korvauksista, johon vahinkoa kärsineellä olisi tämän lain nojalla
ollut oikeus.

Eläkelaitoksella, joka on työntekijän eläkelain 3 §:ssä mainittujen lakien perusteella
maksanut vahinkoa kärsineelle työeläke-etuutta, on oikeus saada takaisin se osa ansion-
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menetyksen tai elatuksen menetyksen perusteella suoritettavasta korvauksesta, johon va-
hinkoa kärsineellä olisi tämän lain nojalla ollut oikeus.

Vakuutuslaitoksella, joka on vakuutussopimuslain (543/1994) mukaisen vapaaehtoisen
vakuutuksen nojalla maksanut korvausta sairauskustannuksista, on oikeus saada takaisin
se osuus korvauksista, johon vahingonkärsineellä olisi tämän lain nojalla ilmeisen selvästi
ollut oikeus.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Tätä lakia sovelletaan lain voimaan tultua annetun terveyden- tai sairaanhoidon yhtey-

dessä aiheutuneen vahingon korvaamiseen.
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