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32
Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä

HEL 2013-000592 T 03 01 00

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee hylätä Eeva Kurosen puolesta 
tehdyn oikaisuvaatimuksen talous- ja tukipalvelut -osaston 
osastopäällikön päätöksestä 7.11.2013, 412 §, Suursuon sairaalassa 
kadonneen hammasproteesin tilalle hankitun, sosiaali- ja 
terveysviraston korvaaman uuden hammasproteesin teettämisestä 
aiheutuneiden matkakustannusten korvaamista koskevassa asiassa.

Perustelut

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan työnantaja on velvollinen
korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään
työssä aiheuttaa. Vahingon ja sen syyksi epäillyn tapahtuman on oltava
syy-yhteydessä.

Talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikön päätöksellä 4.3.2013, 
69 §, tälle potilaalle on korvattu
sosiaali- ja terveysviraston varoista Suursuon sairaalan osastolla 
kadonneen hammasproteesin tilalle hankitun hammasproteesin hinta. 
Uuden hammasproteesin hinta on korvattu, vaikka hammasproteesin 
katoamisen ei ole osoitettu aiheutuneen sairaalan henkilökunnan 
laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta, joten vahingonkorvauslain 
mukaista perustetta korvaamiselle ei ole ollut. Korvauspäätös on 
perustunut pelkästään kohtuussyihin, mikä ei ole yhteydessä 
vahingonkorvauslain mukaiseen perusteeseen vahingon korvaamisesta 
laiminlyönnin tai huolimattomuuden perusteella.  

Kohtuussyihin perustuva harkinta ei oikeuta vahingonkorvaukseen 
vahingonkorvauslain perusteella, vaan korvaaminen perustuu tällöin 
tilannekohtaiseen arviointiin, johon ei liity sairaalan henkilökunnan 
tuottamusta, joka olisi aiheuttanut proteesin katoamisen. Koska 
lainmukaista perustetta korvaamiselle ei ole, uuden hammasproteesin 
teettämisestä aiheutuneita matkakuluja invataksilla, yhteensä 360,75
euroa, ei ole perusteltua korvata, koska henkilökunnan teko tai 
laiminlyönti ei ole vahingon syynä, eikä siten myöskään syy-yhteydessä 
korvattavaksi vaadittuihin matkakustannuksiin, vaan syynä vahinkoon
on jokin muu, henkilökunnan tuottamuksen ulkopuolelle jäänyt syy, joka 
ei ole yrityksistä huolimatta selvinnyt.

Potilas on tyytymätön korvauspäätöksiin siltä osin kun vaatimuksiin ei 
ole suostuttu, ja vaatii edelleen edellä mainittujen matkakustannusten 
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korvaamista, jotka aiheutuivat uuden hammasproteesin
teettämisestä kadonneen tilalle. 

Asiakirjaselvitys ei osoita, että sairaalan henkilökunta olisi 
huolimattomuudellaan tai laiminlyönnillään aiheuttanut 
hammasproteesin katoamisen, joten sosiaali- ja terveysvirasto ei ole 
vastuussa proteesin teettämisestä aiheutuneista matkakustannuksista. 
Sairaalan henkilökunnan ei ole osoitettu laiminlyöneen 
velvollisuuksiaan, jotka liittyvät potilaan valvontaan ja seurantaan 
osastolla. Vaikka potilaan kyvyssä huolehtia mukana olleesta 
proteesistaan on selvityksen mukaan ollut puutteita, vastuuta proteesin 
katoamisesta ja uuden hammasproteesin teettämisestä aiheutuneista 
matkakustannuksista ei voida katsoa aiheutuvan pelkästään sillä 
perusteella, että potilas on ollut huonossa kunnossa ja että proteesi on 
kadonnut sairaalaolosuhteissa.

Edellä todetun perusteella sairaala ei ole velvollinen korvaamaan 
matkakustannuksia, koska vahingonkorvauslain mukaista perustetta 
vahingon korvaamiselle ei ole. Uuden hammasproteesin hintaa voidaan 
pitää riittävänä korvauksena, kun korvaus perustuu ainoastaan 
kohtuullisuusarviointiin ilman, että henkilökunnan huolimattomuutta tai 
laiminlyöntiä olisi osoitettu.

Esittelijä

Päätöshistoria ilmenee talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikön 
päätöksestä 7.11.2013, 412 §. 

Oikaisuvaatimus talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikön 
päätöksestä on esityslistan tämän
asian liitteenä numero 1. Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n 
mukaisessa määräajassa.
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Suursuon sairaala

Päätöshistoria

Osastopäällikkö 07.11.2013 § 412

HEL 2013-000592 T 03 01 00

Päätös

Talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikkö päätti, että Eeva 
Kurosen puolesta esitetty korvausvaatimus matkakustannuksista, jotka 
liittyvät talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikön päätökseen 
4.3.2013, 69 § Suursuon sairaalassa kadonneen hammasproteesin 
korvaamisesta, ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan työnantaja on velvollinen
korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään
työssä aiheuttaa. Vahingon ja sen syyksi epäillyn tapahtuman on oltava
syy-yhteydessä.

Edellä mainitulla osastopäällikön päätöksellä tälle potilaalle on korvattu 
kaupungin varoista Suursuon sairaalan osastolla kadonneen 
hammasproteesin tilalle hankitun yläleuan hammasproteesin hinta. 
Uuden hammasproteesin korvaaminen on perustunut 
kohtuusperusteeseen, mikä ei ole yhteydessä vahingonkorvauslain 
mukaiseen perusteeseen vahingon korvaamisesta laiminlyönnin tai 
huolimattomuuden perusteella. Jo korvatun hammasproteesin hinnan 
lisäksi potilaan puolesta on vaadittu korvausta uuden hammasproteesin 
teettämisestä aiheutuneista matkakustannuksista invataksilla yhteensä 
360,75 euroa.

Selvityksistä ei ilmene, että hammasproteesin katoaminen olisi 
aiheutunut sairaalan työntekijän huolimattomuudesta tai virheestä. 
Koska vahingonkorvausoikeudellinen vastuuperuste korvaamiselle 
puuttuu, sosiaali- ja terveysvirasto ei ole velvollinen korvaamaan 
vaadittuja matkakustannuksia, jotka liittyvät hammasproteesin 
katoamiseen. 

26.02.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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