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Oikeudenkäynti, oikeudenkäyntikulujen korvaaminen R 18/9063
HEL 2020-007327 T 03 01 01
Oike PK 20200610

Päätös
Kaupunginlakimies päätti, että Helsingin kaupunki korvaa **********
työssään sattuneen tapahtuman johdosta aiheutuneet 8760,60 euron
suuruiset oikeudenkäyntikulut. Samalla kaupunginlakimies päätti kehottaa Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa huolehtimaan korvauksen maksamisesta.
Päätöksen perustelut
Syyttäjä on 11.5.2020 tehnyt päätöksen 20/2992 ********** syyttämättä
jättämisestä virkavelvollisuuden rikkomista koskevassa rikosasiassa R
18/9063. Hänen avustajansa on esittänyt avustajanpalkkionsa ja pyytänyt Helsingin kaupungilta sen suorittamista.
Lain eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntaliiton palveluksessa
oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntaliiton
varoista (21/1984) 1 § 2 momentin mukaan kunnan palveluksessa olevalle voidaan suorittaa hakemuksesta kunnan varoista korvausta sellaisista välttämättömistä oikeudenkäyntikuluista, joista ei ole tuomittu
korvausta, milloin se hänen asemansa sekä muut olosuhteet huomioon
ottaen on kohtuullista.
Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 3 kohdan mukaan
kaupunginlakimies päättää oikeudenkäyntiavun antamisesta kaupungin
palveluksessa olevalle virantoimituksessa tai työssä sattuneiden tapausten johdosta.
********** on työstään johtuvasta syystä joutunut rikosepäilyn kohteeksi.
Asia on hänen kohdaltaan päättynyt syyttämättä jättämiseen. Oikeudenkäynnistä syntyneiden kulujen korvaamista voidaan pitää kohtuullisena.
Lisätiedot
Sauli Konttajärvi, lakimies, puhelin: 310 27979
sauli.konttajarvi(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 19 §.
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 tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
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 oikaisuvaatimusajan 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 kaupunginhallitus.
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 täyttää 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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Jenni Rope
kaupunginlakimies

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 08.06.2020.
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