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Tehy ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle potilasvakuutuslain ja
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi potilasvakuutuslakia ja työeläkelakeja siten, että etuuden
saajan näkökulmasta potilasvakuutuksesta maksettavat ansionmenetyskorvaukset palautettaisiin
toissijaisiksi työeläkelakien mukaisten eläkkeiden osalta. Muutoksilla selkeytetään
potilasvahingon kärsineen asemaa yhteensovitettavien korvausten maksamisessa. Tämä myös
yksinkertaistaisi menettelyjä toimeenpanosta huolehtivien vakuutuslaitosten välillä.
Tehy kannattaa esitettyjä muutoksia
Tämän lisäksi Tehy nostaa esille epäkohdan potilasvakuutuslain soveltamisessa, jota tulisi
selvittää.
Potilasvakuutuslaissa säädetään terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen
henkilövahingon korvaamisesta potilasvakuutuksesta. Potilasvakuutuslain 2§ 6 mom. mukaista
terveyden- ja sairaanhoitoa tekevät terveydenhuollon ammattihenkilöiden lisäksi myös
sosiaalihuollon ammattihenkilöt. Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tekemä työ ei kuulu lain
soveltamisen piiriin. Lakia sovellettaessa asettaa lain kirjaus ammattihenkilöt eriarvoiseen
asemaan, vaikka tehdään samoja tehtäviä.
Taustaa
Terveyden- ja sairaanhoidolla tarkoitetaan potilaan terveydentilan määrittämiseksi sekä hänen
terveytensä palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä taikka muuta käsittelyä,
jossa käytetään lääketieteellistä menetelmää tai joka perustuu lääketieteeseen, ja joita
suorittavat terveydenhuollon ammattihenkilöt tai joita suoritetaan terveydenhuollon
toimintayksikössä. Myös terveydenhuollon laitosten ulkopuolinen toiminta voi olla lain piirissä,
jos hoitoa on antanut terveydenhuollon ammattihenkilö.
Potilasvakuutuslain 2§ 6a mom. kirjaus ”joita suorittavat terveydenhuollon ammattihenkilöt tai
joita suoritetaan terveydenhuollon toimintayksikössä” antaa ymmärtää, että riittää että toinen
ehdoista toteutuu. Näin ei kuitenkaan ole, sillä Potilasvakuutuskeskuksen tulkinnasta käy ilmi,
että jos hoitoa on antanut joku muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö (esim.
sosiaalihuollon ammattihenkilö), toiminnassa sattuneet potilasvahingot eivät kuulu
potilasvakuutuslain piiriin.

Käytännössä kirjaus mahdollistaa, että sosiaalihuollon piiriin kuuluvassa ympärivuorokautisen
palveluasumisen yksikössä tapahtunut potilasvahinko esim. haavahoidon yhteydessä on lain
soveltamisen piirissä, jos haavahoidon on suorittanut terveydenhuollon ammattihenkilö. Mikäli
haavahoidon suorittaa laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö esim. sosionomi ei
potilasvahinko ole lain soveltamisen piirissä.
Sosiaalihuollon ammattihenkilöt
Sosiaalihuollon laillistetut ammattihenkilöt kuten sosionomit, geronomit, kuntoutuksen ohjaajat
sekä sosiaalihuollon nimikesuojatut ammattihenkilöt eli lähihoitajat, kodinhoitajat sekä
kehitysvammaistenhoitajat työskentelevät laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä
tehden myös terveyden- ja sairaanhoidon tehtäviä.
Muutosehdotus:
2 § Määritelmät
6) terveyden- ja sairaanhoidolla:
a) potilaan terveydentilan määrittämiseksi sekä hänen terveytensä palauttamiseksi tai
ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä taikka muuta käsittelyä, jossa käytetään lääketieteellistä
menetelmää tai joka perustuu lääketieteeseen, ja joita suorittavat terveydenhuollon
ammattihenkilöt tai sosiaalihuollon ammattihenkilöt tai joita suoritetaan terveydenhuollon
toimintayksikössä;
Sosiaalihuollon ammattihenkilöt toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa tehtävissä.
Näkemyksemme on, että sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tulee kuulua potilasvakuutuslain
piiriin.
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