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133 §
Vahingonkorvausvaatimus auton vahingoittumisesta

HEL 2018-007434 T 03 01 00

Päätös

Hallintopäällikkö päätti hylätä ********** (jäljempänä hakija) 200,00 eu-
ron korvausvaatimuksen auton vahingoittumisesta aiheutuneista kus-
tannuksista Naulakallion lastenkodissa 26.3.2018.

Päätöksen perustelut

Vahinkoilmoituksen mukaan hakija työskentelee Naulakallion lastenko-
dissa. 26.3.2018 työvuoron aikana hakija huomasi ikkunasta lastenko-
din 15-vuotiaan asukkaan hyppivän useaan kertaan istuallaan hakijan 
auton katolla. Hakija oli käskenyt nuoren pois auton katolta, jolloin hän 
oli vielä tumpannut savukkeensa ikkunan tiivisteeseen sekä sylkenyt 
auton päälle. Asiasta on tehty rikosilmoitus ja nuori on myöntänyt te-
konsa. Auton korjauskustannukset olivat 586,00 euroa, jotka vakuutus 
korvasi 200,00 euron omavastuuosuutta lukuun ottamatta. Hakija vaatii 
korvattavaksi 200,00 euron omavastuuosuuden. 

Jos lastensuojelulain nojalla huostaanotettu lapsi tai kehitysvammai-
suuden, päihtymyksen tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi laitokseen 
sijoitettu tai muuten vapautensa menettänyt henkilö on aiheuttanut ri-
koksella esinevahingon laitoksessa, ollessaan sijoitettuna laitoksen ul-
kopuolella tai lomalla taikka karattuaan laitoksesta tai viranomaisen 
huostasta, voidaan se korvata rikosvahinkolain 13 §:n nojalla valtion 
varoista.  Rikoksella aiheutettu esinevahinko voi kohdistua työntekijän, 
asiakkaan/potilaan tai kaupungin omaisuuteen. Rikosvahinkolain 13 § 
ei koske esimerkiksi henkilöä, joka on vapaaehtoisesti hakeutunut lai-
toshoitoon. Näissä tilanteissa vahinkoa kärsinyt voi hakea korvausta 
Valtiokonttorilta. 

Saadun tiedon mukaan vahingon aiheuttanut lastenkodin asukas on 
huostaanotettu ja sijoitettuna Naulakallion lastenkotiin. Edellä todetun 
vuoksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hylkää hakijan kor-
vausvaatimuksen ja hakijaa ohjataan tekemään vahingonkorvausvaati-
mus Valtiokonttorille. Tietoa korvauksen hakemisesta löytyy Valtiokont-
torin internetsivuilta www.valtiokonttori.fi. 

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 24281

henrik.hirviniemi(a)hel.fi
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