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32 §
Vahingonkorvausvaatimus rikkoontuneista silmälaseista

HEL 2017-013486 T 03 01 00

Päätös

Hallintopäällikkö päätti, että itäisen kotihoitoyksikön hoitaja ********** 
(jäljempänä hakija) korvataan kohtuusyistä 539,50 euroa 8.11.2017 rik-
koontuneista silmälaseista.

Päätöksen perustelut

Vahinkoilmoituksen mukaan hakijan silmälasit ovat rikkoutuneet käyttö-
kelvottamaksi 8.11.2017 tapahtuneen asiakaskäynnin yhteydessä. 
Käytettävissä olevan selvityksen mukaan hakija auttoi asiakasta pesey-
tymistilanteessa, jolloin asiakas oli vahingossa huitaissut hakijaa naa-
maan. Tapahtuman seurauksena hakijan silmälasit lensivät maahan ja 
rikkoutuivat käyttökelvottomaksi. Vahinko aiheutui hakijan tavanomai-
sissa työtehtävissä.           .

Vaningonkorvauslain 2 luvun 1 §.n mukaan se, joka aiheuttaa toiselle 
tahallisesti tai tuottamuksellisesti vahingon, on velvollinen sen korvaa-
maan. Vahingon aiheutti muistisairas kotihoidon asiakas. Asiassa ei ole 
esitetty sellaisia tietoja tai sellaista näyttöä, jonka perusteella voitaisiin 
todeta, että hakijalle sattunut vahinkotapahtuma olisi johtunut Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan työntekijän tuottamuksesta tai 
laiminlyönnistä, eikä sosiaali - ja terveystoimiala näin ollen ole korvaus-
velvollinen.

Mikäli sosiaali- ja terveystoimiala ei ole vahingonkorvauslain nojalla 
korvausvellinen, voidaan aiheutunut vahinko korvata kohtuussyistä 
osittain tai kokonaan. 

Ottaen huomioon asiassa esitetyt kohtuusperusteet, sosiaali- ja ter-
veystoimiala katsoo kohtuussyistä aiheelliseksi korvata aiheutunut va-
hinko. Hakija ei ole saanut korvausta mistään muulta taholta tässä 
asiassa.  

Edellä todetun perusteella ottaen huomioon käytettyjen silmälasien ar-
von vahingon määräksi on katsottava 539,50 euroa. 

Lisätiedot
Pekka Mäki, lakimies, puhelin: 310 44182

pekka.maki(a)hel.fi

Liitteet
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1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
2 Instrumentarium, noutolipuke ja kuitti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
Keskinen kotihoitoyksikkö


