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12 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

HEL 2020-001711 T 03 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja hyväksyy ********** vahingonkorvausvaatimuksen takin 
katoamisesta aiheutuvien kustannusten osalta 400 euron suuruisena.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut Helsingin kaupungille 10.2.2020 vahingonkor-
vausvaatimuksen koskien takin katoamista Herttoniemenrannan liikun-
tahallilla. Hakija oli ollut 18.1.2020 liikuntahallilla ja unohtanut takkinsa 
liikuntapaikan pukukoppiin. Hakija oli heti huomattuaan pyytänyt jouk-
kuetovereitaan toimittamaan takin vahtimestarille säilöön. Vahtimestari 
oli vastoin liikuntapaikan ohjeistusta vienyt takin julkiseen tilaan löytö-
tavarakoriin, vaikka ohjeistuksen mukaan arvokkaat löytötavarat pide-
tään vahtimestarin tiloissa. Seuraavana päivänä takki oli kadonnut löy-
tötavarakorista. Hakija on vaatinut kaupunkia korvaamaan takin katoa-
misesta aiheutuneet kustannukset 400 euroa. Hakija on ilmoittanut os-
taneensa takin vuonna 2018 kyseisellä hinnalla. 

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on se, että jokainen joutuu 
kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin 
erityinen peruste oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkor-
vauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta 
aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuotta-
muksella tarkoitetaan esimerkiksi huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. 
Vahingonkorvausvastuu edellyttää teon syy-yhteyttä tapahtuneeseen 
vahinkoon. Eli voidaan todeta, että vahinko on tapahtunut tietyn teon tai 
laiminlyönnin seurauksena. 

Liikuntapaikkapalveluilta saatuun selvitykseen viitaten voidaan todeta, 
että löytötavaran käsittelyssä on tapahtunut virhe. Jos löytötavaran 
omistaja on tiedossa, niin tavaraa ei viedä löytötavarakoriin, vaan se 
otetaan eri tavalla talteen.  

Helsingin kaupunki katsoo, että hakijan ilmoittama korvausvaatimus ta-
kin osalta on määrältään kohtuullinen ja takki on kadonnut, koska löytö-
tavaran käsittelyssä on tapahtunut virhe. Näin ollen Helsingin kaupunki 
on velvollinen korvaamaan hakijalle takin katoamisesta aiheutuneet 
kustannukset.

Lisätiedot
Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87827
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Liitteet

1 Vahingonkorvausvaatimus 10.2.2019, saate
2 Vahingonkorvausvaatimus 10.2.2019

Muutoksenhaku
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 12 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 28.02.2020.


