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§ 441
Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä

HEL 2014-010040 T 03 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä ********** (jäljempänä 
oikaisuvaatimuksen tekijä) tekemän oikaisuvaatimuksen talous- ja 
tukipalvelut -osaston osastopäällikön päätöksestä 15.10.2014 § 414 
hammaslääkärin vahingoittuneista luupeista vaadittua 
vahingonkorvausta koskevassa asiassa.

Perustelut

Vahinkoilmoituksen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä hakee korvausta 
vahingoittuneiden luuppien korjauskustannuksista 150 euroa. Luupit ja 
suojalasit tippuivat lattialle, jolloin vasemman luupin lasi meni säröille. 
Oikaisuvaatimuksen tekijä käyttää työssään itse hankkimiaan luuppeja.

Johtajahammaslääkärin lausunnon mukaan silmälaseihin sovitettuja 
luuppeja käytetään apuvälineinä tavanomaisessa kliinisessä 
hammaslääkärin työssä. Suun terveydenhuollon hammaslääkäreiden 
on mahdollista saada luupit työnantajan kustannuksella. Saadakseen 
itselleen sopivimmat luupit voi hammaslääkäri hankkia ne myös itse.

Sosiaali- ja terveysviraston pysyväisohjeen mukaan myös työntekijälle 
itselleen sattuneet vahingot voidaan poikkeuksellisessa tilanteessa 
harkinnan mukaan korvata kohtuussyistä kokonaan tai osittain. 
Hakemuksessa on tällöin selvitettävä kohtuussyyt, joihin hakija vetoaa.

Asiakirjoista ei ilmene sellaista kohtuussyytä, jonka perusteella 
työnantaja olisi velvollinen korvaamaan luuppien vahingoittumisesta 
aiheutuneet korjauskustannukset.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista uutta seikkaa, 
jonka perusteella asia tulisi ratkaista toisin kuin alkuperäisessä 
päätöksessä on tehty.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Liitteet
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1 HEL 2014-010040oikaisuvaatimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Kunnallisvalitus, 

oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikön 
päätöksestä on esityslistan liitteenä numero 1. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2014-010040oikaisuvaatimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Kunnallisvalitus, 

oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös

Tiedoksi

Johtajahammaslääkäri

Päätöshistoria

Osastopäällikkö 15.10.2014 § 414

HEL 2014-010040 T 03 01 00

Päätös
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Talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikkö päätti hylätä 
hammaslääkäri ********** (jäljempänä hakija) vaatimuksen saada 
korvaus työpaikalla vahingoittuneista luupeista.

Päätöksen perustelut

Vahinkoilmoituksen mukaan hakija hakee korvausta vahingoittuneiden 
luuppien korjauskustannuksista 150 euroa. Luupit ja suojalasit tippuivat 
lattialle, jolloin vasemman luupin lasi meni säröille. Hakija käyttää 
työssään itse hankkimiaan luuppeja.

Johtajahammaslääkärin lausunnon mukaan silmälaseihin sovitettuja 
luuppeja käytetään apuvälineinä tavanomaisessa kliinisessä 
hammaslääkärin työssä. Suun terveydenhuollon hammaslääkäreiden 
on mahdollista saada luupit työnantajan kustannuksella. Saadakseen 
itselleen sopivimmat luupit voi hammaslääkäri hankkia ne myös itse.

Sosiaali- ja terveysviraston pysyväisohjeen mukaan myös työntekijälle 
itselleen sattuneet vahingot voidaan poikkeuksellisessa tilanteessa 
harkinnan mukaan korvata kohtuussyistä kokonaan tai osittain. 
Hakemuksessa on tällöin selvitettävä kohtuussyyt, joihin hakija vetoaa.

Asiakirjoista ei ilmene sellaista kohtuussyytä, jonka perusteella 
työnantaja olisi velvollinen korvaamaan luuppien vahingoittumisesta 
aiheutuneet korjauskustannukset.

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi


