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54 §
Tukkutorin avotyötoiminnassa aiheutuneen vahingon korvaaminen

HEL 2017-011476 T 03 01 00

Päätös

Hallintopäällikkö päätti korvata Fresh Helsinki Oy:lle Helsingin kaupun-
gin sosiaali- ja terveystoimialan Tukkutorilla aiheutuneena vahinkona 
käyttökelvottomaksi menneistä oliiviöljypulloista, pahvilaatikoista ja jau-
hosäkeistä sekä siivouksesta aiheutuneista kustannuksista yhteensä 2 
501,42 euroa.

Kaupunki on velvollinen korvaamaan kustannukset kokonaisuudes-
saan, koska vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta kaupungin lu-
kuun suoritettavan tehtävän yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on 
velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai lai-
minlyönnillään työssä aiheuttaa. Vahingon ja sen syyksi epäillyn tapah-
tuman on oltava syy-yhteydessä.

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan jos se, joka vi-
ranomaisen määräyksestä, luottamustoimeen valittuna tai toisen pyyn-
nöstä suorittaa laissa määrättyä tai työsuhteeseen verrattavissa olo-
suhteissa tiettyä tehtävää olematta itsenäinen yrittäjä, tehtävää suorit-
taessaan virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa vahinkoa, on se, 
jonka lukuun tehtävä suoritetaan, velvollinen korvaamaan vahingon.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:n mukaan vahingonkorvaus käsittää 
hyvityksen henkilö- ja esinevahingosta sekä 4 a ja 6 §:ssä säädetyin 
edellytyksin kärsimyksestä.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvat-
tava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut 
sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo ja li-
säksi tulojen tai elatuksen vähentyminen.

Vahingon tapahtumisesta saatujen tietojen mukaan (sosiaali- ja ter-
veystoimialan avotyötoiminnan johtajan 7.11.2017 päivätty lausunto, lii-
te 5) kaupungin työntekijä oli kehottanut kaupungin avotyötoiminnan 
kuntouttavassa työtoiminnassa ollutta asiakasta siirtämään 19.4.2017 
Italiasta lavalla maahantuotua kuormaa trukilla Tukkutorin varaston las-
tausalueella. Kuormassa oli jauhosäkkejä ja oliiviöljypullolaatikoita, jot-
ka kuuluvat Fresh Helsinki Oy -nimiselle yritykselle. Trukin nostolait-
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teessa ollut lava kaatui ja lavalla olleita oliiviöljypullolaatikoita ja jauho-
säkkejä rikkoutui. Fresh Helsinki Oy vaatii vahingonkorvausta (liitteet 2-
3) kolmesta rikkoutuneesta jauhosäkistä 70,11 euroa, rikkoutuneista ja 
käyttökelvottomaksi menneistä oliiviöljypulloista 2199,30 euroa, vahin-
goittuneet pahvilaatikot korvaavista pahvilaatikoista 13,13 euroa ja sii-
vouksesta 218,88 euroa eli yhteensä 2 501,42 euroa. Lisäselvitys va-
hingosta on liitteessä 4.

Kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämää toimintaa (laki kuntout-
tavasta työtoiminnasta). Kuntouttavan työtoiminnan tarkoitus on paran-
taa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle. 
Kuntouttavassa työtoiminnassa ei synny virkasuhdetta eikä työsuhdetta 
henkilön ja kunnan välille. Kunta on vastuussa kuntouttavassa työtoi-
minnassa henkilön aiheuttamista vahingoista vahingonkorvauslain 3 lu-
vun 1 §:n 3 momentin mukaisesti.

Työtoiminnan asiakas, jolle kaupungin työntekijä oli lavan siirtotehtävän 
antanut, oli luotettava ja aiempaa työkokemusta trukin kuljettamisesta 
ja siirtotehtävistä omaava henkilö, jolla oli trukin kuljettamiseen ajo-oi-
keus. Henkilöllä oli kokemusta trukin käytöstä kyseisellä alueella, jossa 
vahinko tapahtui, noin 2 vuoden ajalta ennen vahinkoa, ja hänen tehtä-
viinsä kuului lavojen siirtely trukin avulla. Näin ollen kaupungin työnteki-
jä, joka kehotti kuntouttavassa työtoiminnassa ollutta asiakasta siirtä-
mään lavan, oli perusteltu syy otaksua, että työtoiminnan asiakkaalla oli 
riittävä kokemus ja osaaminen kuormalavan siirtämiseen trukilla. Tä-
män vuoksi kaupungin työntekijän ei voida katsoa menetelleen tuotta-
muksellisesti asiassa, joten työntekijä ei ole korvausvastuussa vahin-
gosta. 

Kaupunki on vastuussa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaansa aiheut-
tamasta vahingosta vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 3 momentin pe-
rusteella ja on siten velvollinen korvaamaan Fresh Helsinki Oy:lle ai-
heutuneena vahinkona yhteensä 2 501,42 euroa.

Lisätiedot
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Saate, vahingonkorvaushakemukseen 24.7.2017
2 Vahingonkorvausvaatimus 24.7.2017 vahinko 19.4.2017
3 Vahingonkorvausvaatimuksen 24.7.2017 liitteet
4 Lisäselvitys vahingosta
5 Avotyötoiminnan johtajan lausunto 7.11.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Ote Otteen liitteet
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Liite 5
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Avotyötoiminnan johtaja
Talpa


