
 

 

 

 

 

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA 

SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON 

LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGIN 

 

JA 

 

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN 

 

välillä 

 

. päivänä    kuuta 2016 



1. OSAPUOLET 

1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (sosiaali- ja terveysvirasto) 
  y-tunnus 0201256-6 
  PL 6000 
  00099 Helsingin kaupunki 
 
1.2. Luovutuksensaaja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (myöh. HUS) 
  y-tunnus 1567535-0 
  PL 100 
  00029 HUS 
 

2. SOPIMUKSEN TAUSTA 
 

HUS tuottaa lasten foniatrian palveluita muille sairaanhoitopiirin 
kunnille paitsi Helsingille. Helsingin kaupungissa lasten foniatrian 
palveluita tarvitsevat lapset ja nuoret ohjataan omalle lasten foniatrian 
ja puheterapian poliklinikalle.  
 
Helsingin kaupungin lasten foniatrian ja puheterapian poliklinikka 
jakautuu perusterveydenhuoltoon kuuluvaan puheterapiapalveluun ja 
erikoissairaanhoitoon kuuluvaan foniatrian työryhmään. 
Erikoissairaanhoito ei kuulu kunnan järjestämisvastuulle. 
 
Foniatrian työryhmän toiminnot siirretään HUS:ille. Siirron myötä 
palvelujärjestelmä yhdenmukaistuu pääkaupunkiseudun kuntien 
kesken. 
 
Helsingin kaupunginvaltuusto on x.x.2016 päättänyt hyväksyä Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveysviraston foniatrian ja puheterapian 
poliklinikan foniatrian työryhmän toimintojen luovutuksesta toimintoja 
1.1.2017 lukien jatkavalle HUS:lle. 
 
HUS:in  xxxxxx   on x.x.2016 päättänyt hyväksyä Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveysviraston foniatrian ja puheterapian poliklinikan 
foniatrian työryhmän toiminnan luovutuksen toimintoja 1.1.2017 lukien 
jatkavalle HUS:lle. 
 

 
3. SOPIMUKSEN TARKOITUS 

 
Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia niistä ehdoista ja 
periaatteista, joilla Helsingin kaupungin foniatrian poliklinikkatoiminta 
luovutetaan tätä toimintaa välittömästi jatkavalle Luovutuksensaajalle. 

 
4. LUOVUTETTAVA TOIMINTA 



 
4.1. Luovutuksen kohde 

 
Luovuttaja luovuttaa Helsingin kaupungin foniatrian ja puheterapian 
poliklinikan foniatrian työryhmän toiminnan Luovutuksensaajalle.  Siltä 
osin kuin luovutettavaan toimintaan kuuluu omaisuutta, kattaa 
luovutus toimintoihin kuuluvat omaisuuserät, oikeudet, velat sekä 
vastuut, jotka on eritelty jäljempänä kohdissa 4.2. – 4.7. 

 
4.2. Käyttö- ja vaihto-omaisuus 

 
Luovutettavaan toimintoon ei sisälly vaihto-omaisuutta.  

Käyttöomaisuutena luovutettavan toiminnon yhteydessä siirtyy 

foniatrian työryhmän käyttämien välineitä kuten äänentuottoelinten, 

kurkunpään ja äänihuulten tutkimuksessa käytetty laitteisto, 

psykologien ja neuropsykologien käyttämiä testejä sekä henkilöstön 

käytössä olevia toimistokalusteita ja työvälineitä. Käyttöomaisuuden 

luovutushinta on 5.000 euroa. 

 
4.3. Saamiset ja velat 

 
Luovutettavaan toimintaa ei sisälly saamisia eikä velkoja. 

 
4.4. Sopimukset, luvat, immateriaalioikeudet ja lisenssit 

 
Luovutettavaan toimintaan ei sisälly sopimuksia, lupia, 
immateriaalioikeuksia eikä lisenssejä. 

 
4.5. Asiakas- ja potilastiedot 

 
Tämän luovutuksen yhteydessä asiakas- ja potilastietoja ei siirretä eikä 
yhdistetä. Ainoastaan luovutushetkellä hoitoon pääsyä odottavien (eli 
jonossa olevien) potilaiden lähetteet siirtyvät Luovutuksensaajalle. 
 
Hoitoon pääsyä odottavien potilaiden lähetteiden siirtämiseen 
Luovutuksensaajalle ei tarvitse pyytää potilailta erillisiä suostumuksia. 
Luovuttajan velvollisuutena on kuitenkin informoida potilaita Helsingin 
kaupungin foniatrian toiminnon siirtämisestä ja siitä, että lähetteisiin 
sisältyvät tiedot siirtyvät samassa yhteydessä Luovutuksensaajalle. 

 
4.6. Asiakirjat 

 
Kaikki luovutettavan toiminnan kannalta tarpeelliset asiakirjat siirtyvät 
luovutuksensaajalle. 

 



4.7. Vastuut ja velvoitteet 
 

Kaikki luovutettavan toiminnan kannalta tarpeelliset asiakirjat siirtyvät 
luovutuksensaajalle. 

 

5. TILAT 
HUS osoittaa siirtyviä toimintoja varten tilat. Toimintojen siirto kyseessä 
oleviin tiloihin tapahtuu luovutushetkeen mennessä. 

 

 
6. LUOVUTUSHETKI 

 
Toiminnan luovutushetki on 1.1.2017. 

 

7. HENKILÖSTÖ 
Siirrettävään toimintoon kuuluvat, Helsingin kaupunkiin 
luovutushetkellä voimassa olevassa palvelussuhteessa olevat henkilöt, 
jotka on lueteltu erillisessä liitteessä 1, siirtyvät Luovutuksensaajan 
palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutusta koskevien 
periaatteiden mukaisesti. 
 
Liikkeenluovutuksesta aiheutuvat työnantajan vastuut siirtyvät lain 
mukaisesti.  
 
Ennen luovutushetkeä 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. 
 
Muut henkilöstä asemaan vaikuttavat asiat on kirjattu liitteeseen 2. 

 

8. MUUT EHDOT 
 
8.1. 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. 

 
8.2. Sovellettava oikeuspaikka 

 
Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti 
neuvottelemalla. 
 



Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet, joita ei saada ratkaistua 
neuvotteluteitse, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 

 
8.3. Voimaantulo 

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

 
8.4.  Kauppahinnan maksaminen 

 
Käyttöomaisuudesta maksettava kauppahinta on suoritettava 14 
vuorokauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta luovuttajan 
ilmoittamalle pankkitilille. 

 
8.5. Sopimuskappaleet 

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

 

9. ALLEKIRJOITUKSET 
 
 

Helsingin kaupunki 
 
 
_______________________ _____________________ 
 
 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 

 

 
  ______________________ ___________________________ 
 

 LIITTEET 

1. Luettelo siirtyvästä henkilöstöstä 

2. Henkilöstön asemaa koskeva liite  


