
LUONNOS 13.11.2016

 

 

 

 

SOPIMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN PERUSOPETUKSEN KLIINISEN KOULUTUKSEN 
TOIMINNAN LUOVUTTAMISESTA 1.1.2017 HELSINGIN KAUPUNGILTA 

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE 



LUONNOS 13.11.2016

1. Sopijapuolet
Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveysvirasto
PL 6000
00099 Helsingin kaupunki 
y-tunnus 0201256-6 
Sopimuksen yhteyshenkilö: Vs. johtajahammaslääkäri Merja Auero
Puhelin: 050 340 1429
Sähköposti: merja.auero@hel.fi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (myöh. HUS) 
PL 100 
00029 HUS 
y-tunnus 1567535-0 
Sopimuksen yhteyshenkilö: Linjajohtaja Risto Kontio
Puhelin: 0400 490 292
Sähköposti: risto.kontio@hus.fi

2. Sopimuksen tausta 

1) Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 1.3.2016 § 36 
irtisanoa hammaslääketieteen kandidaattien kliinistä opetusta koskevan 
Helsingin yliopiston, HUS:n ja Helsingin kaupungin välisen 
integraatiosopimuksen 1.1.2017 alkaen. 

2) Helsingin kaupunki on edellä mainitun sopimukseen perustuen 
huolehtinut hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisestä 
harjoittelusta.  Hammaslääketieteen kliinisen perusopetuksen käytännön 
harjoittelu toteutetaan 1.1.2017 alkaen HUS:n toimesta 
terveydenhuoltolain 65 §:n mukaisesti.

3) Helsingin kaupunki on HUS:n kautta saanut hammaslääkärien 
perusopetukseen vuosittain STM:n asetuksessa säädetyin perustein 
valtiolta erityisvaltionosuuskorvauksen (EVO-korvaus), joka perustuu 
suoritettujen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintojen ja uusien 
opiskelijoiden määriin sekä STM:n asetuksen mukaan määräytyvään 
tutkintokorvaukseen.  

3. Sopimuksen tarkoitus ja siirtyvä toiminta

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia niistä ehdoista ja 
periaatteista, joilla Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston 
järjestämä hammaslääketieteen perusopetuksen kliininen koulutus 
siirtyy HUS:n järjestämäksi terveydenhuoltolain 65 §:n mukaiseksi 
toiminnaksi sopimuksen irtisanomisen voimaan tullessa 1.1.2017 
alkaen. 

Vuonna 2015 Helsingin kaupungin yliopistohammasklinikan menot olivat 
noin 5,4 miljoonaa euroa ja asiakasmaksutuotot 220 000 euroa. Lisäksi 
Helsingin kaupunki sai EVO-korvausta 2,2 miljoonaa euroa. Vuonna 
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2015 yliopistohammasklinikalla toteutui noin 16 000 käyntiä 4000 
asiakkaalle.

Helsingin kaupungin yliopistohammasklinikan talouden ja toiminnan 
tunnusluvut (liite 1): 
- talouden toteuma- ja ennustetiedot

o tilinpäätöstiedot vyörytyksineen vuodelta 2015 
o toteumatiedot tammi-lokakuulta 2016 (ei sisällä vyörytyksiä)
o talouden ennuste vuodelle 2016 

- toiminnan toteuma- ja ennustetiedot
o käynnit vuodelta 2015
o käyntitiedot tammi-lokakuulta 2016
o käyntiennuste vuodelle 2016

4. Sopimusasiakirjat 

1) Tähän sopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat 
liitteet:
1. Yliopistohammasklinikan talouden ja toiminnan tunnusluvut
2. Luettelo yliopistohammasklinikalta HUS:iin siirtyvästä henkilöstöstä 
3. Helsingin kaupungilta HUS:lle siirtyvän henkilöstön asema
4. Yliopistohammasklinikalta HUS:lle siirtyvä omaisuus 

a. Lääkintälaitteet
b. Kalusteet

2) Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan 

3) Mikäli sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä 
kysymyksessä olevan seikan osalta ensisijaisesti seuraavassa 
keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä:

(1) Tämä sopimusasiakirja
(2) Tämän sopimuksen liitteet numerojärjestyksessä pienimmästä 

alkaen 

5. Sopimuksen kohde

5.1 Siirtyvä omaisuus 
Helsingin kaupungin yliopistohammasklinikan liitteen 4 mukaiset 
lääkintälaitteet ja kalusteet siirtyvät HUS:lle liikkeenluovutusperiaatteen 
mukaisesti. Siirtyvällä omaisuudella ei ole kirjanpitoarvoa.

Leasing-sopimusten siirrosta sovitaan erikseen kohdassa 5.3.
 
Yliopistohammasklinikan tarveaineiden siirtohinta, noin 50 000 euroa, 
vastaa Helsingin kaupungille jäävien yliopistohammasklinikan 
instrumenttien arvoa, joten HUS saa tarveaineet vastikkeetta.
 

5.2 Saamiset ja velat 

HUS on saanut hammaslääketieteen perusopetuksen kliinistä koulutusta 
varten EVO-korvausta, jonka se on integraatiosopimuksen mukaisesti 
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maksanut Helsingin kaupungille.  HUS:n saama korvaus ei ole riittänyt 
kattamaan opetustoiminnasta aiheutuvia kustannuksia. EVO-rahoitus on 
viime vuosina merkittävästi pienentynyt. Luovutettavaan toimintaan ei 
sisälly EVO-korvaukseen liittyviä eikä muita saamisia tai velkoja.  

5.3 Sopimukset, luvat, immateriaalioikeudet ja lisenssit 

1. Helsingin kaupungin yliopistohammasklinikan 15 hammashoitoyksikön 
leasing-sopimus (Nordea/ sopimusnumero 551512) siirtyy 1.1.2017 alkaen 
HUS:lle. Helsinki on hankkinut sopimuksen siirtämiseksi Nordealta tarvittavan 
suostumuksen. HUS maksaa 1.1.2017 alkaen ko. hammashoitoyksiköiden 
erääntyvät leasing-maksut. Leasing-maksua on jäljellä viisi (5) maksuerää, 
yhteensä 59 596,50 euroa. Helsingin kaupunki ja HUS tekevät Nordean 
sopimuksen siirrosta erillisen sopimuksen.  

2. Helsingin kaupungin hammashoitoyksiköiden määräaikaishuoltosopimukset 
lakkaavat 1.1.2017 alkaen HUS:lle siirtyvien kaikkien 50 hammashoitoyksikön 
osalta. 

3. HUS voi käyttää Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon Effica-
potilastietojärjestelmää määräaikaisesti hammaslääketieteen perusopetuksen 
kliinisen koulutuksen potilaiden hoidossa enintään yliopistohammasklinikalla 
nyt käytössä olevassa laajuudessa siten, ettei Helsingin kaupungille koidu 
tästä kustannuksia. Käyttöoikeuden ja käyttöpalvelun määräajasta ja siihen 
liittyvistä ehdoista sekä HUS:lle koituvista kustannuksista sovitaan tarkemmin 
erikseen.  

4. Helsingin kaupunki ilmoittaa Säteilyturvakeskukselle (STUK) tiedot HUS:iin 
siirtyvistä röntgenlaitteista, jotka poistetaan Helsingin turvallisuusluvasta ja 
siirretään HUS:n turvallisuusluvan piiriin. 

5. Oral Hammaslaboratorio Oy toimittaa vuodenvaihteessa keskeneräisten 
proteettisten ja purentafysiologisten hoitojen hammastekniset työt Helsingin 
kaupungin yliopistohammasklinikkaa koskevan 
hammaslaboratoriosopimuksen (HEL 2011-009227) mukaisesti ajanjaksolla 
1.1. - 27.1.2017. Kyseinen hankintasopimus päättyy 27.1.2017. Helsingin 
kaupunki on hankkinut Oral Hammaslaboratorio Oy:ltä tarvittavan 
suostumuksen. Oikomishoidon hammastekniset työt HUS teettää omissa 
sopimushammaslaboratorioissaan.

Yliopistohammasklinikalla ennen HUS-siirtoa tehtyjen proteettisten ja 
purentafysiologisten sekä oikomishoidon hammasteknisten töiden 
takuunalaiset korjaukset ohjataan Helsingin kaupungin suun 
terveydenhuoltoon. 

6. Palvelutoimintaan ei sisälly immateriaalioikeuksia

5.4 Palvelutoimintaan liittyvät asiakirjat ja tiedot

Helsingin kaupunki luovuttaa HUS:lle kaikki olennaiset 
hammaslääketieteen perusopetuksen kliiniseen koulutukseen liittyvät 
sopimukset ja asiakirjat, kuten lääkintälaiterekisterin tarvittavat tiedot ja 
siirtyvän henkilöstön palkkaa koskevat tiedot.
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6. Tilat
Helsingin kaupunki on irtisanonut yliopistohammasklinikkaa varten 
Helsingin yliopistolta Kytösuontie 9:stä vuokraamansa tilat 1.1.2017 
alkaen. HUS tekee vuokrasopimuksen Helsingin yliopiston kanssa 
Kytösuontie 9:stä tarvitsemiensa tilojen osalta. 

7. Tukipalvelut

HUS ja Helsingin kaupunki sopivat erikseen tukipalvelujen, kuten 
välinehuolto- ja vartiointipalvelujen järjestämisestä.

8. Toiminnan aloitus
HUS vastaa hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen koulutuksen 
järjestämisestä 1.1.2017 alkaen. HUS hoitaa tämän sopimuksen 
mukaisessa toiminnassa Helsingin kaupungin potilaita erikseen 
sovittavien hoitoonohjausta ja hinnoittelua koskevien periaatteiden 
mukaisesti.

9. Henkilöstö 
1) Helsingin kaupunki ja HUS ovat 8.9.2016 sopineet Helsingin kaupungilta 

HUS:iin liikkeenluovutuksen periaattein, ns. vanhoina työntekijöinä 
siirtyvästä henkilöstöstä. Siirtyvä henkilöstö ilmenee liitteestä 2. Siirtyvän 
henkilöstön asema on kuvattu liitteessä 3.  

2) Liikkeenluovutuksesta aiheutuvat työnantajan vastuut siirtyvät 
työsopimuslain mukaisesti. 

3) Työsopimuslain 1 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesti ennen 1.1.2017 
erääntyneestä työntekijän tai viranhaltijan palkka- tai muusta 
palvelussuhteesta johtuvista saatavista vastaavat Helsingin kaupunki ja 
HUS yhteisvastuullisesti suhteessa työntekijään tai viranhaltijaan. 
Helsingin kaupunki on kuitenkin suhteessa HUS:iin vastuussa kyseisistä 
saatavista. 

4) Helsingin kaupunki vakuuttaa, että työntekijöiden kanssa ei ole 
kirjallisesti eikä muutoinkaan tehty tavanomaisesta poikkeavia 
sopimuksia, eikä työntekijöillä ole lakisääteisistä eläke- tai muista 
eduista poikkeavia etuja eikä erääntyneitä palkka- tai muita saatavia 
Helsingiltä eikä velkoja Helsingille.

10. Omistus- ja hallintaoikeuden sekä vaaranvastuun siirtyminen 

1) Luovutettavan omaisuuden omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät Helsingin 
kaupungilta HUS:lle 1.1.2017.

2) Luovutettavan omaisuuden vaaranvastuu siirtyy Helsingin kaupungilta 
HUS:lle 1.1.2017.
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3) HUS:lla on ollut mahdollisuus tarkastaa sopimuksen kohde 
haluamassaan laajuudessa. 

11. Helsingin kaupungin vakuutukset ja vastuu

Helsingin kaupunki vakuuttaa ja vastaa siitä, että

- HUS:lle neuvotteluissa ja luovutuksen yhteydessä annetut tiedot 
ovat oikeita ja että se ei ole tahallaan salannut mitään tiedossaan 
olevaa, HUS:n päätökseen olennaisesti vaikuttavaa seikkaa.

- Helsingin kaupungin HUS:lle luovuttamat taloudelliset raportit on 
laadittu huolellisesti ja niiden laatimista koskevien säännösten ja 
määräysten mukaisesti, ja ne antavat oikeat sekä riittävät tiedot 
palvelutoiminnasta ja siihen liittyvästä todellisesta tuloksesta, 
taloudellisesta asemasta, varallisuudesta sekä vastuista ko. 
ajanjaksoilta ja ajankohtina.

- Sopimuksen kohteena olevassa palvelutoiminnassa on noudatettu 
kulloinkin voimassa olleita säännöksiä, määräyksiä ja mahdollisia 
lupaehtoja.

- Luovutettavan kohteen omaisuus ja oikeudet ovat Helsingin 
kaupungin riidattomassa omistuksessa eikä niitä rasita mikään 
panttaus, kiinnitys, omistuksenpidätys, osamaksuehto, 
ulosmittaus, takavarikko tai muu vastaava velvoite.

- Luovutettava omaisuus luovutetaan siinä kunnossa kuin se on 
omistusoikeuden siirtyessä.

- HUS:lle luovutetaan kaikki palvelutoiminnan jatkamisen kannalta 
tarpeellinen asiakirja-aineisto ja tietous. Aineistojen siirtämisestä 
sovitaan erikseen.

- HUS:lle siirtyvissä sopimuksissa ja sitoumuksissa ei ole 
tavanomaisesta palvelutoiminnasta poikkeavia ehtoja.

- Helsingin kaupunkia kohtaan ei ole vireillä oikeudenkäyntejä, 
hallinto-oikeudellisia toimenpiteitä tai riitaisuuksia taikka vastaavia, 
eikä tiedossa ole sellaisia sopimuksen kohteena olevaan 
palvelutoimintaan liittyviä seikkoja, joista voisi aiheutua mainittuja 
seuraamuksia.

- Helsingin kaupungin tiedossa ei ole viranomaisten päätöksiä, 
toimenpiteitä tai suunnitelmia, jotka voisivat haitata sopimuksen 
kohteena olevaa toimintaa.

- Helsingin kaupungille ei ole tehty reklamaatioita, tuotevastuuta 
koskevia vaatimuksia tai vastaavia, jotka poikkeaisivat 
tavanomaisesta.
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- Helsingin kaupunki ei ole antanut sellaisia erityisiä takuita taikka 
vastuu- tai muita sitoumuksia, joista voisi aiheutua velvoitteita tai 
haittaa HUS:lle.

- Helsingin kaupunki huolehtii vastaisuudessakin kaikista 
vahingonkorvausvelvoitteista, reklamaatioista ja muista 
vastaavista vaatimuksista ja velvoitteista, jotka koskevat aikaa 
ennen 1.1.2017.

HUS:n päätös tehdä tämä sopimus perustuu Helsingin kaupungin 
antamille tiedoille ja vakuutuksille.

12. Muut ehdot 

Salassapito 
Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa aineiston ja 
tiedot sikäli, kun ne ovat lain perusteella salassa pidettäviä sekä 
olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaiseen 
tarkoitukseen. 

Sovellettava oikeuspaikka 
1) Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan 

ensisijaisesti neuvottelemalla.  
2) Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet, joita ei saada 

ratkaistua neuvotteluteitse, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 

Voimaantulo  
Tämä sopimus tulee molempia osapuolia sitovasti voimaan, kun 
molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. 

Sopimuskappaleet 
Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi 
kummallekin osapuolelle. 

13. Allekirjoitukset 
 

Helsingin kaupunki HUS

Päiväys Päiväys 

________________ _________________
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LIITTEET 
1. Yliopistohammasklinikan talouden ja toiminnan tunnusluvut
2. Luettelo yliopistohammasklinikalta HUS:iin siirtyvästä henkilöstöstä 
3. Helsingin kaupungilta HUS:lle siirtyvän henkilöstön asema
4. Yliopistohammasklinikalta HUS:lle siirtyvä omaisuus

a. Lääkintälaitteet
b. Kalusteet


