
KUNTIEN VÄLISEN YRITYSTYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUITA KOSKEVAN 
YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

1. OSAPUOLET

Espoon kaupunki

Helsingin kaupunki

Kauniaisten kaupunki

Vantaan kaupunki

Vantaan Työterveys Oy

2. TAUSTA 

2.1.  OSAPUOLTEN VÄLINEN JÄRJESTELY

Osapuolina olevat kaupungit ovat hyväksyneet kukin kaupunginvaltuustoissaan1 
kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen yritystyöterveydenhuollon palvelujen 
tuottamisesta (jatkossa ”sopimus”). Sopimus on kuntalain (365/1995, kumottu 
1.5.2015 voimaan tulleella kuntalailla) 76 §:ssä ja kansanterveyslain (66/1972) 5 §:n 2 
momentissa tarkoitettu sopimus kuntien välisestä yhteistoiminnasta. 19.3.2009 
allekirjoitetulla kuntien välisellä yhteistyösopimuksella Vantaan kaupunki sitoutui 
1.4.2009 alkaen tuottamaan yritystyöterveyshuollon palvelut kansanterveyslain 
(66/1972) 14 §:n 1 momentin 7−8 kohtien (kumottu) mukaisesti muiden osapuolina 
olevien kuntien alueella sijaitsevissa työ- ja toimintapaikoissa työskenteleville 
työntekijöille työnantajan järjestettäväksi sekä järjestämään soveltuvin osin 
työterveyshuoltoa kunnan alueella toimiville yrittäjille ja muille omaa työtä tekeville. 
Lisäksi Vantaan kaupunki sitoutui tuottamaan kansanterveyslain 14 a §:n (kumottu) 
mukaisen merimiesterveydenhuollon Helsingin kaupungin puolesta, joka on tähän 
velvoitettu kansanterveysasetuksen (802/1992) 5 §:ssä (viittaus kumottuun 
kansanterveyslain 14 a §:ään). 

Sopimuksen mukaisena palvelun tuottajana on toiminut Vantaan Työterveys 
liikelaitos, joka toimii Vantaan kaupungin organisaatiossa kunnallisena liikelaitoksena.

Osapuolina olevien kaupunkien yritystyöterveyshuollon toimintaan liittyvät oikeudet 
ja velvoitteet siirtyivät sellaisinaan Vantaan Työterveys liikelaitokselle, joka on siirron 
ajankohdasta 1.4.2009 alkaen vastannut siitä, että toiminta täyttää kulloinkin 
voimassa olevat lainsäädännön vaatimukset.

1 Espoon kaupunginvaltuusto x.x.2009, Helsingin kaupunginvaltuusto x.x.2009, Kauniaisten kaupunginvaltuusto 
x.x.2009 ja Vantaan kaupunginvaltuusto 15.12.2008.



2.2. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT LAINMUUTOKSET JA VANTAAN KAUPUNGIN 
VALMISTELU

Kuntien vastuu työterveyshuollon palveluiden järjestämisessä perustuu nykyisin 
terveydenhuoltolakiin (1326/2010), jonka 18 §:n mukaan kunnan on järjestettävä 
alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille 
työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:ssä ja muualla laissa säädetyt 
työterveyshuoltopalvelut. Samoin kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville 
yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 
§:ssä ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa. 
Työnantajien ja kuntien lakisääteisesti järjestettäviä palveluita ovat 
työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:n mukaiset niin sanotut ehkäisevät palvelut. 
Työterveyshuoltolain 14 §:n mukaisia sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon 
palveluita työnantaja ja kunta voivat vapaaehtoisesti tarjota. 

Kuntalain (410/2015) 150 §:n nojalla kuntien tulee yhtiöittää kilpailutilanteessa 
tuotetut työterveyshuollon palvelut vuoden 2019 alusta tai luopua tuottamasta 
palvelua kilpailutilanteessa sanottuun ajankohtaan mennessä. Kilpailulliseksi 
toiminnaksi katsotaan toiminta-alueen yrityksille ja yrittäjille tuotettujen 
työterveyshuoltolain 14 §:n mukaisten sairaanhoidon- ja muiden 
terveydenhuoltopalveluiden tuottaminen.

Vantaan kaupunki totesi v. 2018, että työterveyshuollon palvelujen tuottaminen 
kunnan kokonaan omistamassa yhtiössä on todennäköisimmin taloudellisesti ja 
laadullisesti paras tutkituista vaihtoehdoista järjestää toiminta. Kaupunginhallituksen 
yleisjaosto teki 22.10.2018 päätökset sen mahdollistamiseksi, että Vantaan Työterveys 
liikelaitoksen toiminnan järjestäminen ja mahdollinen liikkeen luovutus voisi toteutua 
kuntalain 150 §:n edellyttämin tavoin.

Vantaan Työterveys Oy:n yhtiökokous hyväksyi osaltaan 4.4.2019 sopimuksen liikkeen 
luovutuksesta, jonka ehtojen mukaan kaupunki luovuttaa yhtiölle Vantaan Työterveys 
liikelaitoksen liiketoiminnan 1.8.2019. Yhtiö ottaa sopimuksen mukaan 
luovutushetkellä palvelukseensa luovutuksen kohteena olevan toiminnan piirissä 
työskentelevän henkilöstön.

Vantaan Työterveys Oy tuottaa tai järjestää edellä sanotusta ajankohdasta lukien 
Vantaan kaupungin järjestämisvastuulla olevat terveydenhuoltolain 18 §:ssä säädetyt 
yritystyöterveyshuollon palvelut, Vantaan kaupunginvaltuuston 15.12.2008 tekemän 
päätöksen nojalla solmitun kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaiset 
yritystyöterveyshuollon palvelut osapuolina olevien Helsingin, Espoon ja Kauniaisten 
puolesta sekä Helsingin järjestämisvastuulla olevan terveydenhuoltolain 19 §:ssä 
tarkoitetun merenkulkijoiden terveydenhuollon ja osan Vantaan kaupungin sekä sen 
konserniyhtiöiden henkilöstön työterveyshuollon palveluista.

3. TARKOITUS

Sopimuksen osapuolina olevilla kaupungeilla ei ole sopimuksen mukaan oikeutta 
siirtää sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksiaan tai velvoitteitaan kolmannelle, ellei 
samojen osapuolien kesken myöhemmin muuta sovita.



Osapuolet ovat tietoisia edellä kohdassa 2.2. kuvatuista lainsäädännön muutoksista ja 
hyväksyvät osaltaan edellä tässä siirtoasiakirjassa selvitetyt Vantaan kaupungin 
järjestelyt sekä kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen siirron Vantaan Työterveys 
Oy:lle.

4. EHDOT

Vantaan Työterveys Oy vastaa Vantaan Työterveys liikelaitoksen tuottamasta 
palvelusta 1.8.2019 lukien. Liikkeen luovutuksessa kaikki Vantaan Työterveys 
liikelaitoksen voimassa olevat asiakassopimukset siirretään sellaisinaan Vantaan 
Työterveys Oy:lle, joka tuottaa jatkossa osakeyhtiömuodossa työterveyshuoltolaissa 
säädettyä palvelua voimassa olevien palvelusopimusten ehtojen mukaisesti Vantaan 
Työterveys liikelaitoksen sijaan.

Järjestely on Vantaan kaupunkikonsernin sisäinen eikä siitä aiheudu muutoksia 
sopimusten sisältöön eikä tuotettuun palveluun muutoin kuin lainsäädännön 
muutoksia vastaavasti.

Siltä osin kuin EU:n tietosuoja-asetuksesta ja kansallisesta tietosuojalaista johtuu 
tarpeita sopia mm. henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä menettelyistä, sovitaan näistä 
erillisillä sopimuksilla Vantaan Työterveys Oy:n ja osapuolina olevien kaupunkien 
kesken.

5. ALLEKIRJOITUKSET

Aika ja paikka

ESPOON KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANTAAN KAUPUNKI

VANTAAN TYÖTERVEYS OY

Liite 1 Kuntien välinen yhteistyösopimus yritysterveydenhuollon palveluiden tuottamisesta


