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Finanssivalvonnan lausuntopyyntö FIVA 3/01.11.2020

Lausuntopyyntö Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden muuttamisesta valvontatietojen
toimittamiseksi potilasvakuutuksen tilastotutkimusta varten

Finanssivalvonta pyytää Potilasvakuutuskeskukselta (PVK) lausuntoa muutettuihin määräys- ja
ohjeluonnoksiin. Vuoden 2021 alussa voimaan tulevan potilasvakuutuslain (948/2019) mukaan
Finanssivalvonnan tulee julkaista vähintään kolmen vuoden välein selvitys, josta ilmenee kunkin
vakuutusyhtiön potilasvakuutuksen toteutunut tulos vähintään viideltä edeltävältä
kalenterivuodelta. Lausuntopyynnön kohteena olevilla määräysten ja ohjeiden muutoksilla
Finanssivalvonta käynnistää potilasvakuutuksen selvitystä varten tarvittavan tiedonkeruun. Tiedot
kerätään vuosittain siten, että ensimmäinen tiedonkeruu koskee pelkästään vuoden 2020 lopun
vastuuvelkaa. Raportointitaulukoiden mukainen täysi raportointi aloitetaan vuodesta 2021 lähtien.

PVK pitää potilasvakuutuslain 63 § mukaista tilastotutkimusta ja tutkimuksen mahdollistavaa
tiedonkeruuta aivan olennaisena osana valvottaessa lain 14 §:ssä säädettyjen vakuutusmaksujen
kohtuullisuus-, turvaavuus- ja riskivastaavuusperiaatteiden toteutumista.
PVK pitää määräyksiin ja ohjeisiin FIVA 6/01.00/2020 tehtyjä muutoksia uudesta VT-tiedonkeruusta
välttämättöminä, eikä muutoksiin liity huomautettavaa. PVK katsoo lisäksi, että VTtiedonkeruupohjissa VT01, VT02 ja VT03 kerättävät tiedot ja käytetyt erittelyt ovat tarpeellisia
tutkimuksen laatimiseksi ja että tiedonkeruun täyttöohje on selkeä ja ymmärrettävä.
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PVK:n tulee tarkentaa joiltakin osin sen jäsenyhtiöille vuosittain toimittamia tietoja tiedonkeruun
mahdollistamiseksi, mutta tämä onnistuu kuitenkin kohtuullisella ja pääosin kertaluonteisella työllä.
Edellä mainittuja tarkennettavia tietoja ovat mm. vakuutusyhtiöiden suoraan myöntämiin
vakuutuksiin liittyvien korvaus- ja varaustietojen erittely yksityisen ja julkisen sektorin
asiakassegmentteihin, sekä jälleenvakuuttajan osuuden tarkempi erittely mm. vahinkokorvauksiin ja
korvaustoiminnan hoitokuluihin.

PVK pyytää kuitenkin ottamaan huomioon, että itse tilastotutkimuksen laadinnasta ja erityisesti sen
julkaisusta olisi tarpeen pyytää tarkempia kommentteja vielä jäljempänä. Tutkimuksen laadinnassa
olisi esimerkiksi syytä huomioida potilasvakuutusliikkeen pitkähäntäisyys ja tuloksen suuri
vuosittainen heilunta - tutkimus tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä laatimaan pidemmältä ajalta
kuin viideltä edelliseltä vuodelta. Lisäksi tilastotutkimusjulkaisun yhtiökohtaisessa osuudessa tulisi
ottaa huomioon, ettei esimerkiksi tarpeettomasti paljasteta liikesalaisuusluonteisia tietoja
yksittäisistä asiakkaista tai vakuutusten hinnoittelumalleista. Tämän varmistamiseksi yhtiökohtaiset
tiedot olisi suotavaa julkaista vain yhtiötasolla ilman asiakassegmenttikohtaista erittelyä.
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