
KORVAUSHAKEMUS LÄÄKE-
VAHINGOSTA JOHTUNEESTA
KUOLEMANTAPAUKSESTA

Lomake täytetään ja palautetaan vasta kun Suomen Keskinäinen
Lääkevakuutusyhtiö on antanut myönteisen korvauspäätöksen.

LÄÄKKEEN KÄYTTÄJÄ
Sukunimi ja etunimet        Henkilötunnus

Ilmoittakaa hautaamisesta aiheutuvista kustannuksista korvausta hakevan henkilön nimi (esim. leski, kuolinpesän hoitaja jne.) sekä 
postiosoite, jonne korvauspäätökset ja mahdolliset tiedustelut lähetetään.

Käsittelytunnus  Saapunut

MUUT HAUTAUSKULUJA KORVANNEET VAKUUTUSLAITOKSET
Muu vakuutuslaitos tai työpaikkakassa, josta on haettu tai joka on maksanut korvausta hautauskuluista

Ilmoittakaa mikäli muusta vakuutuksesta tai työpaikkakassasta on haettu tai maksettu korvausta tai avustusta hautauskulujen vuok-
si. Liittäkää mukaan jäljennökset annetuista korvauspäätöksistä.

POSTITUS- JA MAKSUYHTEYSTIEDOT
Hautaamisesta aiheutuneista kustannuksista korvausta hakevan sukunimi ja etunimet  Henkilötunnus

Katuosoite         Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin päivisin (myös suuntanumero)      Sähköpostiosoite

Pankkitili, jolle korvaukset maksetaan (IBAN-tilinumero)     Tilin haltija

HAUTAUSKULUT ja muut hautaamiseen liittyneet kustannukset
Hautauskulut           Euroa

Läheisten matkakulut hautajaisiin

Läheisten hautajaisia varten ostetut vaatteet

Muut kustannukset, mitkä?

Eritelkää hautaamisesta aiheutuneet kustannukset lajeittain. Liittäkää mukaan tositteet kustannuksista. Ellei niitä ole saatavissa, 
liittäkää mukaan muu luotettava selvitys kustannusten suuruudesta. Eritelkää matka- ja vaatekustannusten henkilöittäin Lisätietoja-
kohdassa tai erillisellä liitteellä.

ALLEKIRJOITUS

Vakuutan, että tässä lomakkeessa ja sen liitteissä antamani tiedot ovat oikeita ja ettei korvattavaksi haettavista kustannuksista tai 
menetyksistä ole haettu tai saatu korvausta muualta kuin lomakkeessa ja sen liitteissä on ilmoitettu.

Korvauksenhakijan allekirjoitus ja nimenselvennys.

Paikka ________________________ Päiväys ______/______20______    ___________________________________________
         Allekirjoitus ja nimenselvennös:



Hautaamisesta aiheutuneet kustannukset

Mikäli lääkevahinko on aiheuttanut potilaan kuoleman, korva-
taan vahingonkorvauslain 5 luvun 3 §:n perusteella kohtuulliset 
hautauskulut ja muut hautaamiseen liittyvät kustannukset. Har-
kittaessa kustannusten kohtuullisuutta otetaan huomioon sekä 
kokonaiskustannusten määrä että yksittäisten kustannuserien 
suuruus.
      Hautauskuluina voidaan korvata mm. hautaustoimiston käyt-
tämisestä, hautajaistilaisuuden järjestämisestä, hautapaikasta, 
hautakiven hankinnasta tai kaiverruksesta ja kuolinilmoituksesta 
aiheutuneet kustannukset. Mikäli hankittu hautapaikka on tarkoi-
tettu useammalle kuin yhdelle vainajalle, voidaan se ottaa vä-
hennyksenä huomioon hautapaikan ja -kiven korvauksessa.
      Muina hautaamiseen liittyvinä kustannuksina voidaan korvata 
mm. läheisten matkakuluja hautajaisiin sekä heidän hautajaisia 
varten hankkimiensa vaatteiden hankintakustannuksia. Vaattei-
den korvauksessa voidaan ottaa vähennyksenä huomioon nii-
den myöhempi käyttöarvo. Korvaukseen oikeutettuina läheisinä 
pidetään vanhempia, lapsia, aviopuolisoja sekä muuta näihin 
rinnastettavaa vainajalle erityisen läheistä henkilöä, kuten avo-
puolisoa (selvitys Lisätietoja-kohdassa).
      Perunkirjoituskuluja ei vakiintuneen korvauskäytännön mu-
kaan pidetä korvattavina hautaamiseen liittyvinä kustannuksina, 
joten niitä ei voida korvata.
       Korvaus hautaamisesta aiheutuneista kustannuksista mak-
setaan sille, joka on nämä kustannukset maksanut, tavallisimmin 

Lisätietoja

kuolinpesälle. Korvaus maksetaan kuolinpesän tai pesän osak-
kaiden yhteisesti valtuuttaman henkilön tilille. Alaikäisen tai muu-
ten vajaavaltaisen osakkaan puolesta valtuutuksen antaa hänen 
edunvalvojansa.
      Mikäli kuolinpesässä on useampi kuin yksi osakas, pesän 
osakkaiden tulee kirjallisesti valtuuttaa yksi henkilö hakemaan 
korvaus. Yleensä on tarkoituksenmukaista, että valtuutettu on 
henkilö, joka muutenkin hoitaa kuolinpesän asioita.
      Mikäli kuolinpesä on luovutettu pesänselvittäjän hallintoon, 
korvaushakemuksen allekirjoittaa pesänselvittäjä. Mikäli kuolin-
pesä on luovutettu konkurssiin, korvaushakemuksen allekirjoit-
taa konkurssipesän hoitaja.
      Liittäkää kustannuksista mukaan alkuperäinen lasku sekä 
joko alkuperäinen maksukuitti tai muu luotettava selvitys laskun 
maksamisesta (esim. kopio tiliotteesta ko. kohdalta). Mikäli to-
sitteet on toimitettu perukirjan mukana verotoimistoon, korvauk-
senhakijan on pyydettävä sieltä jäljennökset niistä.

Korvauksen maksamista varten tarvitaan seuraavat
selvitykset:
• jäljennös vainajan perukirjasta ja sen liitteenä olevasta
  sukuselvityksestä
• jäljennös mahdollisesta testamentista
• korvauksen hakemiseen ja vastaanottamiseen oikeuttavat
  valtakirjat kaikilta kuolinpesän osakkailta ja muilta korvauksen-
  hakijoilta (valtakirjalomake saatavissa www.laakevahinko.fi  
  -sivuilta.)



PERHE-ELÄKEHAKEMUS

Lomake täytetään ja palautetaan vasta kun Suomen Keskinäinen
Lääkevakuutusyhtiö on antanut myönteisen korvauspäätöksen.

Käsittelytunnus  Saapunut

MUUT PERHE-ELÄKETTÄ MAKSAVAT VAKUUTUSLAITOKSET
Muu vakuutuslaitos, josta on haettu tai joka maksaa perhe-eläkettä tai vastaavaa korvausta (myös ulkomaiset)

Ilmoittakaa mikäli lakisääteisestä vakuutuksesta (Kela, työeläkeyhtiöt tai eläkesäätiöt, liikennevakuutusyhtiöt, tapaturmavakuutus-
yhtiöt jne.) on haettu tai maksetaan perhe-eläkettä tai vastaavaa korvausta kuoleman johdosta. Liittäkää mukaan jäljennökset 
annetuista korvauspäätöksistä.

ALLEKIRJOITUS

Vakuutan, että tässä lomakkeessa ja sen liitteissä antamani tiedot ovat oikeita ja ettei korvattavaksi haettavista kustannuksista tai 
menetyksistä ole haettu tai saatu korvausta muualta kuin lomakkeessa ja sen liitteissä on ilmoitettu.

Suostun siihen, että veroviranomaiset, vahingonkärsineiden työnantajat, eläke- ja vakuutuslaitokset, Eläketurvakeskus ja muut 
viranomaiset saavat salassapitosäännösten estämättä antaa Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle ne potilaan tai 
muun vahningonkärsineen saamia korvauksia, eläkkeitä ja palkkausta koskevat tiedot, asiakirjat ja ratkaisut, jotka ovat tarpeen 
tämän vahinkoasian selvittämisessä ja korvauskäsittelyssä.

Korvauksenhakijan allekirjoitus ja nimenselvennys.

Paikka ________________________ Päiväys ______/______20______    ___________________________________________
         Allekirjoitus ja nimenselvennös:

EDUNJÄTTÄJÄ
Sukunimi ja etunimet        Henkilötunnus

Viimeisen työnantajan nimi, osoite ja puhelinnumero

PERHE-ELÄKETTÄ HAKEVA HENKILÖ
Perhe-eläkettä hakevan sukunimi ja etunimet      Henkilötunnus

Katuosoite         Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin päivisin (myös suuntanumero)      Sähköpostiosoite

Pankkitili, jolle korvaukset maksetaan (IBAN-tilinumero)     Tilin haltija

Työnantajan nimi, osoite ja puhelinnumero

PERHE-ELÄKETTÄ HAKEVA LAPSI
Perhe-eläkettä hakevan lapsen sukunimi ja etunimet     Henkilötunnus

Katuosoite         Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin päivisin (myös suuntanumero)      Sähköpostiosoite

Pankkitili, jolle korvaukset maksetaan (IBAN-tilinumero)     Tilin haltija

Mikäli perhe-eläkettä hakevia lapsia on useampia, ilmoittakaa muista vastaavat tiedot liitteellä.



Perhe-eläkkeeseen oikeutetut

Lääkevahinkovakuutuksesta maksettavaan perhe-eläkkeeseen 
ovat oikeutettuja henkilöt, joilla on lainsäädäntöön perustuva oi-
keus saada elatus vainajalta. Tällaisia henkilöitä ovat aviolesket 
ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolet sekä vainajan lapset. Li-
säksi 1.1.2006 tai sen jälkeen sattuneen lääkevahingon johdosta 
perhe-eläkkeeseen on oikeutettu henkilö, joka tosiasiallisesti sai 
elatuksen vainajalta (esim. avopuoliso). Tätä ennen sattuneen 
vahingon kohdalla tällaisilla henkilöillä ei ole oikeutta perhe-eläk-
keeseen.
     Vainajan alaikäiset lapset ovat oikeutettuja perhe-eläkkee-
seen siihen asti kunnes täyttävät 18 vuotta. Lisäksi eläkkeeseen 
oikeutettuja ovat eräin edellytyksin opiskelevat 18 – 20-vuotiaat 
lapset.

Perhe-eläkkeen suuruus

Vahingonkorvauslain 5 luvun 4 §:n perusteella elatukseen oikeu-
tetulla on oikeus korvaukseen, mikäli hän on elatusvelvollisen 
kuoleman johdosta jäänyt tarpeellista elatusta vaille.
    Perhe-eläkkeen suuruuden määrittelyssä käytetään perus-
teena tuloja, jotka perhe olisi saanut ilman kuolemantapausta 
ja tuloja, jotka perhe saa tai voi saada kuoleman jälkeen. Tulot, 
jotka perhe olisi saanut ilman kuolemantapausta, määritellään 
usein kuolemaa edeltävän tulotason perusteella, ellei ole toden-
näköistä, ettei tämä taso edusta sitä tulotasoa, jonka perhe olisi 
kyennyt saavuttamaan jatkossakin.
    Lääkevahinkovakuutuksesta maksettavan perhe-eläkkeen 
ei ole tarkoitus kattaa kokonaisuudessaan kuolintapauksesta 
johtuvaa perheen tulojen vähenemistä, vaan laskennassa ote-
taan vähennyksenä huomioon vainajan oletettu kulutusosuus. 
Vakiintuneen korvauskäytännön mukaan tarpeellisen elatuksen 
turvaamiseen katsotaan yleensä riittävän 60 prosenttia perheen 
aikaisemmasta tulotasosta, mikäli eläkkeen saajana on avioleski 
tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli yksin. Määrää korotetaan 
5 prosenttiyksiköllä jokaista eläkettä saavaa lasta kohden, kui-
tenkin korkeintaan 75 prosenttiin.

Lisätietoja

     Maksettavassa korvauksessa otetaan huomioon vähennykse-
nä huomioon korvauksen saajien omat tulot sekä muiden lakien 
perusteella maksettavat eläkkeet.

Hakemukseen liitettävät selvittykset
Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö pyrkii hank-
kimaan tässä lomakkeessa annettujen tietojen perusteella 
perhe-eläkkeen suuruuden määrittämiseksi tarvittavat tiedot 
työnantajilta, veroviranomaisilta ja muilta vakuutuslaitoksilta tai 
korvauksenmaksajilta. Voitte halutessanne liittää hakemukseen 
oman näkemyksen perhe-eläkkeen määrään vaikuttavista teki-
jöistä; erityisesti, mikäli katsotte, etteivät em. tahoilta saatavat 
selvitykset anna oikeaa kuvaa perheen tulotasosta ennen ja jäl-
keen kuolemantapauksen.
Mikäli edunjättäjä on toiminut yrittäjänä ennen kuolemaansa, 
perhe-eläkkeen perusteena käytettävä perheen tulotaso ja kuo-
lintapauksen vaikutus siihen arvioidaan yksilöllisesti hankittavien 
selvitysten perusteella. Vastatkaa erillisellä liitteellä seuraaviin 
kysymyksiin. Antakaa selvitys jokaisesta yrityksestä, jossa edun-
jättäjä toimi yrittäjänä (myös maa- ja metsätalousyritykset).

a) Yrityksen nimi, yhteystiedot ja Y-tunnus?
b) Yritysmuoto, yrityksen toimiala ja henkilöstön määrä?
c) Edunjättäjän ja korvauksenhakijan omistusosuus
 yrityksestä?
d) Edunjättäjän ja korvauksenhakijan työpanoksen osuus
 yritystoiminnassa ennen kuolintapausta?
e) Jatkuuko yritystoiminta kuoleman jälkeen?
f) Korvauksenhakijan työpanoksen osuus toiminnassa
 edunjättäjän kuoleman jälkeen?
g) Töiden järjestäminen kuolintapauksen jälkeen?
h) Kuolintapauksen vaikutus yrityksen toimintaan?
 (esim. mitä töitä jäänyt tekemättä tai siirtynyt?)

Eläkkeen indeksisidonnaisuus
Lääkevahinkovakuutuksesta maksettavat eläkkeet on sidottu 
vuosittain vahvistettavaan indeksiin, jossa huomioidaan palkka- 
ja hintatason muutokset.
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