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60 §
Vahingonkorvausvaatimus hajonneista silmälaseista

HEL 2018-000624 T 03 01 00

Päätös

Hallintopäällikkö päätti, että Katariina Markkaselle (jäljempänä hakija) 
korvataan kohtuussyistä 60,00 euroa 13.10.2017 hajonneista silmäla-
seista.

Päätöksen perustelut

Vahinkoilmoituksen mukaan hakijan silmälasit olivat hajonneet iltavuo-
ron aikana Malmin lastenkodissa. Hakijan mukaan silmälasit olivat ha-
jonneet, koska hän oli joutunut rauhoittelemaan levotonta lasta useaan 
kertaan illan aikana. Lapsi oli mm. tönäissyt häntä leikkisästi ohi kävel-
lessään ja hakija oli joutunut siirtämään lapsen pariin otteeseen pois 
toimistosta jonne lapsilla ei ole lupa tulla. Hakija oli ottanut silmälasit 
pois päästä lapsen levottoman käytöksen vuoksi ja laittanut ne olkalau-
kun sisäsivutaskuun. Olkalaukku oli hakijan kaulassa koko työvuoron 
ajan. Silmälasit eivät olleet kotelossa.

Asiassa ei ole esitetty sellaisia tietoja tai sellaista näyttöä, jonka perus-
teella voitaisiin todeta hakijan silmälasien rikkoutumisen johtuneen Hel-
singin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan tuottamuksesta tai laimin-
lyönnistä. Näin ollen sosiaali- ja terveystoimiala ei ole asiassa korvaus-
velvollinen. 

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

Sosiaali- ja terveystoimiala katsoo, että silmälaseista huolehtiminen 
kuuluu lähtökohtaisesti normaalin huolellisuusvelvollisuuden piiriin. Ha-
kijalle korvataan kuitenkin silmälasien rikkoutumiseen liittyvät olosuh-
teet huomioituna kohtuussyistä 60,00.

Normaalitilanteessa vahingonkorvauslain mukaisesti esineen uushan-
kintaa ei korvata, kun tuhoutunut omaisuus on käytetty esine. Käytetys-
tä esineestä maksettavan korvauksen määrää arvioitaessa korvaus-
summasta vähennetään käyttöikään perustuva alennus. Tässä tapauk-
sessa uushankinta korvataan kokonaisuudessaan, koska huomioitaes-
sa ikävähennys alkuperäisten silmälasien hankintahinnasta (99,00 eu-
roa), lopputulokseksi muodostuisi rikkoutuneiden silmälasien tilalle han-
kittujen uusien silmälasien uushankintahinta (60,00 euroa).
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Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 24281

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Liite 1
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