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25 §
Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneesta ulkoilutakista

HEL 2021-012064 T 03 01 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti, että osastonhoitaja ********** (jäljempänä haki-
ja) korvataan 71,77 euroa Lauttasaaren neuvolassa 18.10.2021 vahin-
goittuneesta ulkoilutakista.

Päätöksen perustelut

Korvaushakemuksessa Lauttasaaren neuvolassa osastonhoitajana 
toimiva hakija vaatii sosiaali- ja terveystoimialaa korvaamaan 189 eu-
roa hänen 18.10.2021 neuvolan työtiloissa vahingoittuneesta ulkoiluta-
kistaan. Hän kertoo takin hihan repeytyneen työhuoneen oveen jätet-
tyyn naulaan. Hakija oli kertomansa mukaan ostanut takin toukokuussa 
2021. Myöhemmin häneltä saadun ostotositteen mukaan takin hankin-
tahinta oli 71,77 euroa.

Ylihoitajan selvityksen mukaan Lauttasaaren neuvola muutti lokakuus-
sa 2021 Viiskulman neuvolan entisiin tiloihin. Neuvolan erään vastaa-
nottohuoneen oveen oli jätetty naula, johon pois muuttaneen Viiskul-
man neuvolan toimiaikana oli ripustettu näkötaulu. 

Hakija oli tulossa työpaikalleen 18.10.2021, kun hän joutui
saapuneen asiakaspuhelun vuoksi etsiytymään nopeasti vapaaseen 
vastaanottohuoneeseen voidakseen huomioida tietosuojan. Hakijan ta-
kin hiha osui oveen jätettyyn naulaan ja kangas repeytyi.

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.

Viiskulman neuvolan työntekijän olisi pitänyt poistaa muuton yhteydes-
sä ovessa oleva naula turvallisuussyistä. 

Alle vuoden sisällä vahinkotapahtumasta hankitun vaatteen osalta ei 
tehdä käyttöikään perustuvaa vähennystä. Näin ollen hakijalle korva-
taan vahingoittuneesta ulkoilutakista 71,77 euroa. 

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

Lisätiedot
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Marianne Nevala, hallintosihteeri, puhelin: 310 42832
marianne.nevala(a)hel.fi

Liitteet

1 Vahingonkorvausvaatimus 25.10.2021
2 Vs ylihoitajan lausunto 16.11.2021
3 Ostotosite 17.5.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta
.


