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§ 61
Vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttaminen

HEL 2015-001010 T 03 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti vapauttaa autonkuljettaja ********** 
velvollisuudesta korvata Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveysvirastolle aiheuttamansa vahinko yhteensä 5 500 euroa.

Samalla lautakunta päätti, että vahingosta aiheutuneet kulut jäävät 
vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:n nojalla kokonaisuudessaan sosiaali- 
ja terveysviraston kustannukseksi, koska työntekijän viaksi on 
katsottava vain lievä tuottamus.

Perustelut

Vahinkoilmoituksen mukaan talous- ja tukipalvelut -osaston 
kuljetusyksikön työntekijä oli 26.11.2014 kuljettamassa sosiaali- ja 
terveysviraston asiakasta Pasilan poliisitalolle. Poistuessaan 
poliisitalolta hän ei huomannut matalaa kiviaitaa, vaan osui siihen 
ajoneuvollaan. Ajoneuvon kylki ja astinlauta vaurioituivat.

Kaupungin omistaman ajoneuvon vaurioiden korjauksesta aiheutui 
sosiaali- ja terveysvirastolle 5 500 euron suuruiset kustannukset. 
Ajoneuvoa ei ole vakuutettu kaskovakuutuksella. 

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on 
velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai 
laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Työsopimuslain 12 luvun 1 §:n 3 
momentin perusteella työntekijän vahingonkorvausvastuu työnantajaa 
kohtaan määräytyy vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:ssä säädettyjen 
perusteiden mukaan.

Vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:n mukaan työntekijä on velvollinen 
korvaamaan työssään virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttamastaan 
vahingosta määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi ottaen huomioon 
vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon 
kärsineen tarve sekä muut olosuhteet. Jos työntekijän syyksi on 
luettava vain lievä tuottamus, työntekijä vapautetaan korvaamasta 
aiheuttamansa vahinko. 

Kuljetuspalvelupäällikkö puoltaa työntekijän 
vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttamista. Vahingon yhteydessä 
ei ole ilmennyt sellaista huolimattomuutta, jonka perusteella työntekijän 
voitaisiin katsoa olevan vastuussa vahingosta. 
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Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pekka Mäki, lakimies, puhelin: 310 44182

pekka.maki(a)hel.fi

Liitteet

1 Vahinkoilmoitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4 §:n 12 kohdan mukaan 
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahingonkorvauksen 
myöntämisestä silloin, kun kaupunki on sosiaali- ja terveysvirastoa 
koskevissa asioissa korvausvelvollinen tai kun vahingon korvaaminen 
katsotaan kohtuulliseksi sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan 
viranhaltija myöntää vahingonkorvauksen.

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto on 2.12.2013, 6 §:n 
kohdalla vahvistanut rajat vahingonkorvauksen myöntämiselle ja 
vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttamiselle:

 sosiaali- ja terveyslautakunta, kun korvattavaksi vaadittu vahinko 
on yli 5000 euroa ja

 talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikkö, kun 
korvattavaksi vaadittu vahinko on enintään 5000 euroa.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pekka Mäki, lakimies, puhelin: 310 44182

pekka.maki(a)hel.fi
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Liitteet

1 Vahinkoilmoitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Tiedoksi

Talous- ja tukipalvelut -osasto, kuljetuspalvelupäällikkö


