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1§

Rahaston tarkoitus
Rahastosta korvataan kaupungin kiinteälle ja irtaimelle omaisuudelle tapahtuneet
vahingot, jotka jäävät alle vakuutuksen omavastuuosuuden 500 000 euroa tai
vahinkoa ei korvata konsernin ottamasta vakuutuksesta.
Rahastosta voidaan poikkeuksellisesti korvata myös kaupungin työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden omaisuudelle aiheutuneita ilkivaltaan tai varkauteen liittyviä
vahinkoja silloin, kun vahinko on tapahtunut kaupungin työ- tai luottamustehtävien
hoidon yhteydessä eikä muu vakuutus korvaa vahinkoa. Tällöin korvauksenhakijan
tulee kyetä osoittamaan vahingon ja työtehtävien välinen yhteys.
Rahastosta voidaan korvata myös eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai
kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan
tai kuntainliiton varoista annetusta laista (1984/21) johtuvat kaupungin velvoitteet.
Edellä mainitun lain korvausperiaatteita voidaan soveltuvin osin noudattaa myös
luottamushenkilöihin. Korvauksen saaja on velvollinen siirtämään kaupungille
oikeutensa saada kulujen korvausta vastapuolelta.
Rahastosta voidaan kaupunginhallituksen päätöksellä korvata erityisin perustein
myös muita oikeudenkäynteihin liittyviä sekä oikeuden päätöksistä johtuvia
kaupungin velvoitteita, joita muu vakuutus ei korvaa.
Rahastosta voidaan maksaa Oulun kaupunkikonsernitasoista riskienhallintaja ennaltaehkäisevää työtä, joka liittyy rahaston päämäärien edistämiseen.

2§

Rahaston varojen kartuttaminen
Rahaston enimmäispääoma on 10 M€. Rahaston pääomaa kartutetaan
rahastomaksuilla. Rahastomaksua peritään vuosittain siten, että rahaston
10 MEUR enimmäispääoma saavutetaan kuitenkin siten, että
rahastomaksujen enimmäismäärä on 300.000 €. Rahastomaksua peritään
niiltä konsernin liikelaitoksilta, jotka ovat suoraan konsernin vakuutusjärjestelyjen
piirissä.
Rahastomaksun peruste on liikelaitoksen omistaman ja vakuutetun kiinteän
omaisuuden suhteellinen arvo.

3§

Korvauspäätökset
Maksettavista korvauksista päättää talousjohtaja mutta yli
200 000 euron suuruisten vahinkojen korvauksista päättää kaupunginhallitus.
Korvausten omavastuu palvelualueille ja liikelaitoksille on 50 000 euroa vahinkoa
kohden. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden korvausten omavastuu on 150
euroa vahinkoa kohden. Rahastosta maksetaan korvaus vahingoittuneen
omaisuuden kunnostamiskustannusten tai tilalle hankitun uuden vastaavan
omaisuuden hankintakustannusten mukaisesti. Korvaushakemukseen on liitettävä
kuittikopiot kustannuksista.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että korvausta hakeva yksikkö on
rikostapauksissa tehnyt rikosilmoituksen poliisille ja ilmoituksen konsernipalvelujen
riskienhallintapäällikölle sekä vahinkotapauksissa tehnyt ilmoituksen
konsernipalvelujen riskienhallintapäällikölle.
4§

Rahaston hoito
Vahinkorahaston toimintaperiaatteista ja säännöistä vastaa talousjohtaja.
Rahastosta haettavien korvausesitysten laadinnasta vastaa korvausta hakeva
kaupungin yksikkö, joka toimittaa esityksensä konsernipalvelujen
riskienhallintapäällikölle.
Vahinkorahaston kartuttamista ja käyttämistä koskevat kirjaukset tehdään
tuloslaskelman kautta vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

5§

Säännöt astuvat voimaan kun kaupunginvaltuusto on ne hyväksynyt ja koskevat
vahinkoja, jotka ovat tapahtuneet tämän jälkeen.

