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4 §
Vahingonkorvausvaatimus rikkoutuneista silmälaseista

HEL 2021-010172 T 03 01 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti, että ohjaaja ********** (jäljempänä hakija) kor-
vataan kohtuussyistä 509 euroa Mörssärinaukion ryhmäkodissa 
28.8.2021 rikkoutuneista silmälaseista.

Päätöksen perustelut

Korvaushakemuksessa ryhmäkodissa ohjaajana toimiva hakija vaatii 
sosiaali- ja terveystoimialaa korvaamaan 509 euroa hänen 28.8.2021 
Mörssärinaukion ryhmäkodissa rikkoutuneista silmälaseistaan. Hakijan 
antaman lisäselvityksen mukaan silmälasit oli hankittu alkuvuodesta 
2021 ja niiden hankintahinta oli 509 euroa.

Hakijan selvityksen mukaan hän oli saattanut ryhmäkodin asukkaan 
autoon. Turvavyötä kiinnitettäessä asukas tarttui äkkiarvaamatta haki-
jan silmälaseihin ja rikkoi ne.  

Johtavan ohjaajan mukaan vahinko on tapahtunut hakijan kuvaamalla 
tavalla eikä se ole ollut ennakoitavissa, koska ryhmäkodin asukkaiden 
käytös on usein arvaamatonta.

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan työnantaja on velvollinen 
korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään 
työssä aiheuttaa. Virheellisellä teolla tai laiminlyönnillä ja esinevahin-
golla on oltava syy-yhteys.

Asiassa ei ole esitetty sellaisia tietoja tai sellaista näyttöä, jonka perus-
teella voitaisiin todeta, että hakijalle sattunut vahinkotapahtuma olisi 
johtunut Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan työntekijän 
virheestä tai laiminlyönnistä.

Mikäli sosiaali- ja terveystoimiala ei ole vahingonkorvauslain nojalla 
korvausvelvollinen, voidaan aiheutunut vahinko kuitenkin harkinnan 
mukaan korvata kohtuussyistä osittain tai kokonaan.

Hakija on toimittanut ostotositteen rikottujen tilalle hankittujen ja niitä 
vastaavien uusien silmälasien hankintakustannuksista 509 euroa.

Koska alle vuoden sisällä vahinkotapahtumasta hankittujen silmälasien 
osalta ei tehdä käyttöikään perustuvaa vähennystä, katsotaan hakijalle 
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kohtuulliseksi korvata rikottuja vastaavien uusien silmälasien hankinta-
hinta 509 euroa. 

Päätöksenteon tuen päällikön toimivalta päättää vahingonkorvauksesta 
perustuu sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätökseen 
23.8.2018 § 121.

Lisätiedot
Marianne Nevala, hallintosihteeri, puhelin: 310 42832

marianne.nevala(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Hakija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta
.


