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119 §
Vahingonkorvausvaatimus rikkoutuneista silmälaseista

HEL 2022-000756 T 03 01 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti, että Malmin lastenkodissa työntekijänä työs-
kennelleelle ********** (jäljempänä hakija) korvataan lokakuussa 2021 
rikkoutuneista silmälaseista kohtuussyistä 431,50 euroa.

Päätöksen perustelut

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.

Malmin lastenkodissa työntekijänä työskennellyt hakija vaatii korvaus-
hakemuksessa sosiaali- ja terveystoimialaa korvaamaan hänen loka-
kuussa 2021 työvuorossa rikkoutuneista silmälaseistaan 863 euroa.

Lastenkodin johtajan selvityksen mukaan hakija meni työvuoroon tul-
lessaan tervehtimään lastenkodin osaston nuoria, kun heistä yksi äk-
kiarvaamatta tarttui hakijan silmälaseihin ja väänsi niitä. Sen jälkeen 
nuori astui lasien päälle. Silmälasit vahingoittuivat korjauskelvottomiksi.

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.

Kun vahinko on aiheutunut käytettyjen silmälasien rikkoutumisesta, 
korvauksen määrää arvioitaessa otetaan huomioon käyttöikään perus-
tuva vähennys. Silmälasien uushankintaa ei korvata.

Hakija ei ole pyynnöistä huolimatta toimittanut korvaushakemuksen liit-
teeksi ostokuittia rikkoutuneista silmälaseista. Hän on korvaushake-
muksessa ilmoittanut hankkineensa silmälasit marraskuussa 2019 ja 
maksaneensa niistä 863 euroa. Lisäksi hän on liittänyt hakemukseen 
optikkoliikkeen lausunnon siitä, ettei vahingoittuneita silmälaseja voi 
korjata. 
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Vahingoittuneen esineen arvon määrityksessä lähtökohtana käytetään 
maksukuittia, josta selviää hankintahinta ja -aika. Koska sitä ei ole käy-
tettävissä, on vahingoittuneiden silmälasien iäksi arvioitu kaksi ja puoli 
vuotta. Ikävähennys silmälasien hinnasta on tehty käyttäen vakuutus-
laitosten eri esineryhmistä laatimia ikävähennystaulukoita. Käytettyjen, 
kaksi ja puoli vuotta vanhojen silmälasien päivänarvoprosentiksi on em. 
taulukoiden perusteella arvioitu 50 prosenttia.

Edellä todetun perusteella, ottaen huomioon käytettyjen silmälasien to-
dennäköisen arvon, katsotaan kohtuulliseksi korvausmääräksi 431,50 
euroa.  

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