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Lomaketiiytetiiiinja palautetaanvastakun Potilasvakuutuskeskus
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postiosoite,jonne
llmoittakaa
korvauspditoketjamahdollisettiedustelut
liiheteteen
sekepankkitili,jolletiillii
lomakkeella
haettavat
IBAN-muotoisessa
korvauket maksetaan.
ti linumerossa
on'l 8 merkkiii.
Muunkorvaukenhakijannimi (josmuu kuinpotilas)

hakijan nimi
Puhelinpiiivisin(myossuuntanumero)

hakeepotilaanpuolesta,
Mikiilikorvausta
sijasta
tai lisiikijoku muuhenkilo(esim.vajaavaltaisen
edunvalvoja,
leski,liiheinen,
tms.)
kuinpotilasitse,ilmoittakaa
tdmdnhenkiltinnimija yhteystiedot.
Mikdlikorvaukenhak'rja
haluaakegtaeasiamiesta,
mukaanon
Iiitettiiviivaltakirja(maIIi keskukenkotisivuiIla).
Muutkorvauksia
maksavatvakuu'
tuslaitoksetja
tahot

<osamoistakuluistaja menetykistahaettutai saatukorvausta
isestetapaturmavakuutuksesta

bt allq

perusteella

(tydtapaturma tai ammattitauti)

vakuutuksesta,
mista?

sosiaalitoimesta
ei haettutai saatundiltdtahoilta
jostaon haettutai joka on makanut koruausta
Muu vakuutuslaitos,
Kelantoimistotai tyopaikkakassa.
t5menvahingonjohdosta(myds
ulkomaiset)
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llmoittakaane vakuutusyhtiottai -laitoket tai muut tahot,jotka maksavattai joistaon haettukorvaustapotilasvahingosta
tai sen
taikkavammanjohdosta,jonkahoidossapotilasvahinko
sairauden
sattui.LiittiikiiSmukaanjiiljennoket annetuistakorvauspeetdkiste
tai ilmoittakaa
tiimiinyhtionvahinkonumero,
asianumero
tai vastaava.
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,aettavat korvaukset
1. Sairaanhoito-ja matkakustannukset(ks.kohta 1 sivulla 4)
/
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Jatkakaatarvittaessa eri liitteellii!

jokaisenhoitojakson,lSiikiirissii
mukaanalkupeLiiftekee
kdynnintai muunhoitokiiynnin
hoito-ja matkakustannukset.
Eritetkiiii
rHinenlaskusekdjoko alkuperiiinen makukuitti tai muu luotettava selvityslaskunmakamisesta(esim.kopiotiliotteestako.
llmoittakaa
tiill6in
korvausta
muualta,liiftekaamukaankorvauspiiiit6ket.
Mikdliolettesaanutniiistiikustannuksista
kohdalta).
itsemakettavakijiiiinytosuuskustannuksista.
vaatimukenaainoastaan
(terveydentila,
Mikiilihaettekorvaustaomanautontai takin kdytonkustannukista,esittiikiiiiselvityssenkeytontarpeellisuudesta
julkistenkulkuneuvojen
omanautontai taksinkeytdn
sopimattomuus,
tms.).Titii selvitystii
ei tarvita,mikiiliKelaon hyviiksynyt
ksi(Kelan piiiitoket Iiitettevemukaan).
korvattava
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2. Liiiike-ja sidetarvekustannukset(ks.kohta 2 sivulla 4)
yhteensi
liitike-ja sidetarvekustannukista
Korvausvaatimus
ja myosjiiljenndkset
liiiikeresepteiste,
mikelikuiteistaei ilmeneliiiikkeennimi.
Mukaanon liitettiivdalkuperiiisetapteekkikuitit
tai apteekista
tai liitettiiviihakemukeenmuuluotettava
on hankittavaKelasta
selvitysliiiikeostoista
Elleiniiitiiolesaatavilla,Teidiin
aiheutuneista
kustannuksista.
selvitysliiikkeidenhankinnasta
. (jiljennoket Kelanpiiiit6kistii liitteeki)

tayftynytvuosina
Lddkekorvauskatto

3. Muut vahingostaaiheutuneettarpeelliset kustannukset{ks.kohta 3 sivulla 4}

t

muistapotilasvahingosta
aiheutuneista
kustannukista999999999999999
Korvausvaatimus
Hi;
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Mukaanon liitettiiviialkuper5isetkuitit selvitysmistdkustannukistaon kysymysja millSperusteellahaetteniistdkorvausta.
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4.Tyttkyvyttitmy'r ja ansionmenetys(ks.kohta 4 sivulla 4)
on aiheutunut E kyllii tr ei
Ansionmenetyste
/

Potilasvahinko
on aiheuttanutliiSkirintoteamantyokyv)/nomyyden
palkkaa
sairausajalta
Tyonantaja
on maksanut

. _saakka.

sattuessa
tyotdn
EI Potilasvahingon

Tyokyvynomyys tI on pdiittynyt E jatkuu edelleen E on muodostunutpysyviiksi. fitton7.^
o.
Tyonantajan nimi

,t r t". .' ls . N)8,1
L/l

Palkkahallinnostavastaavan henkildn nimi
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Puhelinpiiivisin(mydssuuntanumero)
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jonka perusteellaansionmenetykenmiiiirii
pyyteaniiidentietojenperusteellatyonantajaltaselvityksen,
Potilasvakuutuskeskus
Voittemyositseesittiiiierillisellii
liitteelliiselvitykenansionmenetyksen
mdiiristii.
arvioidaan.
AntakaaselvitysjokaiYrittijin ansionmenetysselvitetiiiinerikseenseuraaviinkysymykiinannettujenvastaustenperusteella.
eri liitteellii!
sestayrityksesti,jossatoimitte yriftejiinii(my6smaa-ja metsltalousyrityket).Vastatkaa
ja Y-tunnus?
nimi,yhteystiedot
a) Yrityksen
b) Yritysmuoto,yrityken toimialaja henkilostonmiiiirii?
yrityksestii?
c) Potilaanomistusosuus
omantydpanoksen
osuusyritystoiminnassa?
d) Potilaan
sisiiltoja tydskentelyolosuhteet?
e) TyotehtSvien

f) Potilasvahingon
vaikutustydskentelyyn?
g) Tyokyvyttomyyden
vaikutusyrityksentoimintaan?
h) T6idenjiirjestaminentyokyvyttdmyysaikana?
ja sen
i) Selvitys
aiheutuneesta
ansionmenetyksestii
perusteista(esim.mitii toita jaenyttekemiittiitai siirtynyt)?

5.Tilapiiinen haitta {kipu ja s6rky},pysyvehaifta sekSpyswii kosmeettinenhaitta (ks.kohta 5 sivulla 4)
ja muistaasiakirjoista
perusteella
suuruusmtiiiritelltiiin
sairauskertomukista
selvityksen
soveltaen
liikenKorvausten
saatavan
normejaja ohjeita.l?imiinvuoksitarkankorvausvaatimuken
Voitte
esittdminen
ei ole viilttSmetonte,
nevahinkolautakunnan
liitteelliiomanselvityksenne
halutessanne
esittiiiierillisellii
asiasta.
Liitteenii I

pysyviinkosmeettisen
kplvalokuvialopullisestatilanteesta
haitanarvioimiseksi.

6. Apuviilineidentarve {vaatelisi) (ks.kohta 6 sivulla 4)
johdostakegitssaobva tai ollutapuviiline,
tuki tai muuvastaava:
Potilasvahingon
Ollut kiiytossA_
tarve
Apuvdlineen

5 on piiiittynyt

6 jatkuuedelleen

I on pysyviitai pitkdaikainen.

7. Ulkopuolisenavun tarve (hoitotuki tai liiheisten korvaukset)(ks.kohta 7 sivulla 4)
Potilasvahingosta
on aiheutunutulkopuolisen
avuntarve
Avuntarve

n on p5ettynyt

Avunantaja ff kotipalvefu

tr jatkuuedelleen

tr on pysyviitai pitkiiaikainen.
ArX)ot
E kotisairaanhoito E muu,u6o,^ilr5, UCtn/L'l
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8. Allekirjoitus
ja senliitteissiantamanitiedot ovatoikeitaja ettei korvattavaksi
haettavistakustannukistatai
Vakuutan,ettatasselomakkeessa
ja senliitteissiion ilmoitettu.
menetykistiiole haettutai saatukorvausta
muualtakuinlomakkeessa
harjoittajat,
apteekitveroviranomaiset,vahingonkiirsineidentyonantajat,
Suostunsiihen,ettdterveyden-jasairaanhoitotoiminnan
ja vakuutuslaitokset,
ja muutviranomaiset
Eliiketurvakeskus
antaaPotilasvakuuelSkesaavatsalassapitosiiiinndsten
est5mettA
ja potilaantai muunvahingonkiirsineen
ne potilaanterveydentilaa
saamiakorvaukia,eliikkeitiija palkkausta
tuskeskukselle
ja korvauskiisittelyssii.
koskevattiedot,asiakirjatja ratkaisut,jotka ovattarpeentdmdnvahinkoasian
selvittdmisessii
keftee asiamiestii,
niinmukaanon liitettiivivaltakirja(mallikeskukenkotisivuilla).
Joskorvauksenhak'rja
ja nimenselvennys
Potilaan
allekirjoitus
tai muunkorvauksenhakijan
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3. Muut vahingostaaiheutuneet
tarpeell iset kustannukset
Timi lomaketeytetaAnja palautetaanPotilasvakuutuskeskukelle
vastakun keskuson Muita potilaalleaiheutuneitakustannukia
jos ne ovat poantanutaiemmintehdynvahinkoilmoituksen voidaankorvataainoastaan,
johdosta mydnteisenkorvauspddt6ken.Va- tilasvahingonvuoki tarpeellisia.Mukaan
hinkoilmoituslomakkeita
on saatavissa
hoi- on liitettevealkuper6isetkuitit sekii selvitys
tolaitoksista,Potilasvakuutuskeskukesta
tai kustannustenyhteydestdpotilasvahinkoon
ja niidentarpeellisuudesta.
keskuksenkotisivuilta.

Tissi lomakkeessaon esitetty korvauslajit
joista potilasvakuutuksesta
on mahdollista saada korvausta.Lisiiksi kuolemantapauksessahaettaviakorvauksiavarten on
oma lomakkeensa,jota saa Potilasvakuutuskeskuksesta
tai sen kotisivuilta.
perusteellamakettavat
Potilasvahinkolain
korvauslajitmiiiiriiytyviit vahingonkorvauslain 5 luvun 2-4 5:n perusteella.Korvausten
suuruusmiiiiriiytyy vahingonkorvausoikeudessayleisestinoudatetun korvaustason
perusteellasoveltaenlisiiksiliikennevahinkolautakunnanantamianormejaja ohjeita.
Potilasvakuutukestavoidaan makaa korvaustaainoastaanterveyden-ja sairaanhoidon yhteydessi potilaalle aiheutuneesta
henkilovahingosta.Ne kustannuksetja
menetykset, jotka olisivat aiheutuneet
ilman potilasvahinkoakin,
eivdt tule korvattaviksi.Muiden lakienperusteellamaksettavat korvauksetotetaan vdhennykend
huomioon potilasvakuutuksestamakettavissakorvaukissa.Tiimiinvuoki lomakkeessapyydetaantietoja muista korvaukia
maksavista
vakuutuslaitokistaja vastaavista.

Haettavat korvaukset
1. Sairaanhoito-ja
matkakustannukset
Julkisenterveyden-ja sairaanhoidonyhteydessi sattuneestavahingostaaiheutuvat
hoitokulut korvataanjulkisensairaanhoidon
makutason mukaisesti,ellei hakemukessa
esitetderityisiaHeketieteellisiS
syitii keyftaa
yksityisiiiterveydenhoitopalveluja.Taksin
tai oman auton keyttamisesteaiheutuneista
kustannuksista
on mahdollistasaadakorvaus
ainoastaan,
mikiili hakemukeenon liitetty
selvitysniiden kiiytiin tarpeellisuudesta.
2. Liiiike- ja sidetarvekustannukset
Potilasvahingonjohdosta tarpeellisesta
yl i midrd isestii liiiikityksestdaiheutuneet
kustannuket korvataanesitettyjenkuittien tai muiden selvitystenmukaisesti.Selvityksistiitulee ilmeti sekii potilaan liiiikkeestdmakama hinta ettii liiiikkeen nimi.
Samoin sidetarvikkeidenkuiteista tulee
ilmetii,mistdtuotteestaon kyse.llmoittakaa
myos,mikSlipotilaanl66kekulutovat aikana,
jolta korvaustahaetaan,ylittineet Kelan
16Skekorvauskaton.

Korvausmaketaan yleensdkertakorvauksena.Alle 18-vuotiaankorvausmaksetaan
kahdessaosassa.Ensinmaketaan korvaus,
joka kattaaajan 18 vuoden ikiiiin saakkaja
18-vuotiaanamaksetaanlopullinenkorvaus.

PysWin kosmeettisenhaitan korvaus kattaa sairaudestatai vammasta ulkondolle
aiheutuneenpysyvdnhaitan.Korvausm66ritell6dn,kuntilaon vakiintunutjaesim.arpien
a. Tyiikyvytt6myys Ja ansionmenetys
paraneminenpeetynyt. Korvausmaketaan
Potilasvakuutuksestakorvataan ainoas- kertakorvauksena.
taan potilasvahingostajohtuneesta ylimSSrdisestdtyokyvyttomyydestii aiheu- Sekii pysyviin haitan ettd pysyvdn kostunut ansionmenetys.
Siltaosin kuin potilas meettisen haitan korvausten suuruus on
olisi ollut jo perussairauden
tai -vamman sidottu vahingonkirsineenikiiiin. Niiitii
takia taikka muusta syystety6kyvytdn, ei korvaukia voidaan erityisenesitetyn selviansionmenetyskorvausta
voi tulla maket- tyksen perusteellakorottaa,jos potilaan
tavaksi.
harrastukselle
aiheutuu poikkeuksellista
haittaataikka muutoin erityistii el5mfrnlaaAnsionmenetyskorvaus
mdiritetddnyleen- dun heikentymistS.
sd vertaamallasiti ansiotuloa,jonka potilas
olisi ilman potilasvahinkoa
saanutsiihen 6. Apuviilineiden tarve (vaatelbe)
ansiotuloon,jonka vahingostahuolimatta
on saanut.Telbin otetaanhuomioonmm. Mikiili potilasjoutuu potilasvahingonjohdos
joka aiheuttaa
tyrinantajansairausajalta
makama palkka ta kaftameen apuvSlinetti,
poikkeuksellista
vaatteiden
kulumistatai
ja
sairauspdiviraha muidenlakienperusteella
likaantumista, hiinelle voidaan makaa
makettavat etuudet.
vaatelisdkorvausta.
Korvausmaketaan pdiTydnantajallevoidaan makaa korvaussiltd vikorvaulsena ajalta,jonka henkilo joutuu
osin kuin tyontekuAlleon makettu sairaus- kiiyttiimiiSnapuvi Iinettd, ei kuitenkaan laF
ajalta palkkaa,ellei vastaavaakorvausta toshoidonajalta.
ole makettu tyonantajallemuiden lakien
7. Ulkopuolisen avun tarve
perusteella.
(hoitotuki tai liiheisten korvaukset)
Yrittdjin ansionmenetys
selvitetddnerikeen Mikiili vahingonkdrsinyttarvitseepotilastiissii lomakkeessaesitettyihin kysymykiin v a h i n g o nj o h d o s t a u l k o p u o l i s t aa p u a ,
annettujenvastaustenperusteella.
hiinellevoidaanmaksaahoitotukikorvausta, jonka tarkoitus on kattaa aiheutuvia
Mikiili tyokyv)rttiimyysmuodostuupysyviiki, ylimiiiiriiisiii menoja. Korvausmaksetaan
Potilasvakuutuskeskuken
on ennenlopullisen piivdkorvauksenaajalta,jonka henkil6
korvauspiitiiksen tekemista pyydeftava tarvitsee ulkopuolista apua. Laitoshoidon
potilasvahinkolautakunnan
ratkaisusuositus ajaltakorvaustaei maketa.
korvauken miiiiriiytymisperusteista.
Potilaanliiheisilliion 1.1.2006tai senjel5. TilapEinen haitta {kipu ja siirky},
keen sattuneidenvahinkojenosaltaerityipysyye haitta sekii pysyve kosmeettisestesyystaoikeus korvaukseenpotilaan
nen haitta
hoitamisestaaiheutuneistakuluistaja ansionmenetyksestd.
Oikeus korvaukseen
Tilapdisenhaitan korvauskattaa akuutissa
sairausvaiheessa
aiheutuneenkivun,sdryn on vain siihensaakka,kun potilaantila on
ja muun haitan.Korvauksensuuruuteen vakiintunut. Liittakaamukaan perusteltu
vaikuttavatvahingon laatuja vaikeusaste, vaatimusja tayttekaasivun 1 muuta korvaadittujen hoitotoimenpiteidenlaatu ja vaukenhakijaa koskevakohta sekd soveltuvin osin kohta 4 mikiili haette korvausta
mdiiriija tilapiiisenhaitankestoaika.
ansionmenetykestii.Myos korvaustahakePysyvin haitan sekd pysyviin kosmeetti- van lSheisenon allekirjoitettavahakemusja
sen haitan suuruusmdiritetidn ja korva- ilmoitettavatilinumero.
us maksetaanvasta, kun tila on todettu
pysyvdksi,usein vuoden kuluttua viimei- 8. Allekirjoitus
sestdtoimenpiteestd.Pysyviinhaitan kor- Potilaantai muun korvauksenhakijan
tuvaus kattaapotilasvahingosta
aiheutuvan lee allekirjoittaakorvaushakemus
ja sapysyviin toiminnallisen haitan. Haitan malla vakuuttaa,etta lomakkeellaja sen
suuruus arvioidaan liiiiketieteellisinpe- liitteissiiannetut tiedot ovat oikeita ja ettii
rustein kiiyttiien apuna sosiaali-ja ter- korvauksiaei ole haettu tai saatumuualta
veysministerion haittaluokituspiiiit6sta kuin lomakkeessa
ja liitteissaon ilmoitet(10lz1 986)tai -asetusta(1#9/2009). Nii- tu. Allekirjoituksellaankorvauksenhakija
den perusteellamiiiiriteltyd haittaa vas- antaa my6s suostumuksenkorvaushaketaava korvaus miiiiritelliiiin Liikenneva- muksen kisittelemiseksitarpeellistentiehinkolautakunnan normien perusteella. tojen hankintaan.
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Liihettiijii:

a: Potilasvahinkokeskus
Vastaanottaj
Bulevardi28
00120Helsinki

Asia: Siihk0iskuhoidontuottamaruumiinvamma hoitaja Matti Muikku
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on kuvassakuvattun4 myds kuvien
Matti Muikun tahallisellateolla aiheuttamas?ihk0iskuvamma
ulkopuoleltaon aivovammaja pinnalle kohonneitaverisuoniapiiiin alueella.Murhayrityksen
on aiheuttanutviilillisind vahinkoinakentiesmm. Swissair
tapahtunuttapalrtumasarja
seurauksena
111putoamisenkoskaSuomiei mydntiinytmitiiiin vahinkojatapahtuneenambulanssiakutsuttaessa
jolloin Genevessa
arvioitavatihmisoikeusasiaton mahdotonsaattaaoikeuteen.Tdrkeii toimintatapa
onjohtanut kansainviilisestitilanteeseenettii asiaanon kiinnitetty huomitaGenevanprotokollalla
eli Westend
pudottamallaGeneveenmatkallaoleva lentoalustunnuksellajossa olen ollut asumassa
lienev?itsivuseikkakutenmy6s vammatjotka
111.Kaapelikeriitjotka oli lcJrtkettytietokoneeseen
aiheutuivatJorvin sairaalanosastollatulleestahenkigyksenpysdyttiimisestii.
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