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HELSINGIN KAUPUNGIN VAKUUTUSRAHASTON SÄÄNTÖJEN 

MUUTTAMINEN 

 

Khs 2000-1887 

 

./. Khs toteaa, että Helsingin kaupungin vakuutusrahaston säännöt on vahvistettu 

viimeksi Kvston päätöksellä 11.12.1996. Rahaston sääntöjen 1 §:n mukaan 

vakuutusrahaston tarkoituksena on kaupungin oman ja sen huostassa olevan 

vieraan vakuuttamattoman omaisuuden vahingonvaaran muuntaminen tasai-

siksi vuosikustannuksiksi. Rahaston varoja voidaan käyttää myös huomattavan 

kaupungin henkilöstöön kohdistuvan vahingon tai kaupungin vastuulla olevan 

vahingon kattamiseen. Voimassa olevat säännöt on jaettu erikseen. 

 

Rahaston sääntöjen 4 §:n mukaan hallintokunnille korvataan kaupungin va-

kuuttamattomalle omaisuudelle sattuneet enintään jälleenhankinta-arvon mu-

kaan lasketut vahingot noudattaen soveltuvilta osin niitä periaatteita, joita va-

kuutusyhtiöt yleisesti noudattavat vakuutustoiminnassa. Korvausta ei kuiten-

kaan suoriteta sellaisen omaisuuden osalta, josta maksua ei vahingon tapahtu-

misvuonna ole veloitettu. Em. kohdan on todettu aiheuttavan ongelmia sellai-

sissa tapauksissa, joissa omaisuus, joka esim. tuhoutuu tulipalossa, on kirjan-

pidossa kokonaan poistettu tai vielä keskeneräisessä omaisuudessa. Vakuutus-

rahastomaksu suoritetaan käyttöomaisuuden vuoden alun kirjanpitoarvon mu-

kaan, joten maksua ei em. tapauksissa ole suoritettu. Tällöin sääntöjen mukaan 

ei korvausta suoriteta, vaikka käytännössä kohteella on vielä määriteltävissä 

oleva käypä arvo tai jälleenhankinta-arvo.  

 

Tarkastusvirasto toteaa lausunnossaan Käpylän pukusuojarakennuksen korvaa-

mista vakuutusrahastosta koskevassa asiassa (23.11.1999), että kirjanpidossa 

loppuun poistettua, mutta ennen vahinkotapahtumaa hyötykäytössä olevaa 

omaisuutta ei ole tarkoituksenmukaista rajata vakuutusrahaston korvauksen 

ulkopuolelle. Tarkastusvirasto esittää, että sääntöjen 4 §:n toinen virke voitai-

siin poistaa tai muuttaa se kuulumaan seuraavasti: Korvausta suoritetaan sel-

laisesta omaisuudesta, josta sen käyttöaikana on suoritettu vakuutusrahasto-

maksuja.  

 

Edellä olevan perusteella Khs toteaa, että vakuutusrahaston sääntöjen 4 §:n 

1 momentti tulisi muuttaa päätösehdotuksen mukaiseksi. 

 

KHS Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginvaltuuston 11.12.1996 hy-

väksymien Helsingin kaupungin vakuutusrahaston sääntöjen 4 §:n 1 momentin 

kuulumaan seuraavasti: 

 

Rahaston varoista korvataan hallintokunnille kaupungin vakuuttamattomalle 

omaisuudelle sattuneet enintään jälleenhankinta-arvon mukaan lasketut vahin-
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got noudattaen soveltuvin osin niitä periaatteita, joita vakuutusyhtiöt yleisesti 

noudattavat vakuutustoiminnassa. 

 

(Eija Venetkoski-Kukka, puhelin 169 2525) 

 

LIITE Vakuutusrahaston säännöt (Kvston esityslista 11.12.1996, asia 4) 

 

 


