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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 sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS)
y-tunnus 1567535-0
PL 100
00029 HUS

2.  SOPIMUKSEN TAUSTA

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 käyttösuunnitelman mu-
kaisesti sosiaali- ja terveysviraston terveys- ja päihdepalvelut -
osasto on aloittanut selvitystyön Helsingin oman erikoissairaanhoi-
don päällekkäisyyksistä HUS:n kanssa. Selvitystyöstä saatujen tu-
loksien perusteella Helsingin kaupungin vanhuspsykiatrian konsul-
taatiopoliklinikan ja neuropsykiatrian konsultaatiotyöryhmän integ-
roimisella HUS psykiatriaan saavutettaisiin merkittäviä synergia-
etuja. Osaamisen ja resurssien keskittäminen isompaan yksikköön
parantaa potilaan saaman tutkimuksen ja hoidon laatua, nopeuttaa
niihin pääsyä, sujuvoittaa potilaan hoito- ja palveluketjua sekä te-
hostaa henkilöstön osaamisen kehittämistä ja todennäköisesti vä-
hentää toiminnasta aiheutuvia välillisiä kustannuksia pidemmällä
aikavälillä.

Helsingin kaupunginvaltuusto on x.x.2015 päättänyt hyväksyä Hel-
singin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston psykiatria- ja päihde-
palvelujen vanhuspsykiatrian konsultaatiopoliklinikan ja neuropsy-
kiatrian konsultaatiotyöryhmän toimintojen luovutuksesta toimin-
toja välittömästi jatkavalle HUS:lle.

HUS:n hallitus on x.x.2015 päättänyt hyväksyä Helsingin kaupun-
gin sosiaali- ja terveysviraston vanhuspsykiatrian konsultaatiopoli-
klinikan ja neuropsykiatrian konsultaatiotyöryhmän toimintojen luo-
vutuksen toimintoja välittömästi jatkavalle HUS:lle.

3.  SOPIMUKSEN TARKOITUS

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia niistä ehdoista ja peri-
aatteista, joilla Helsingin kaupungin vanhuspsykiatrian konsultaa-
tiopoliklinikan ja neuropsykiatrian konsultaatiotyöryhmän toiminnat
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ja toimintoihin kuuluva henkilöstö luovutetaan tätä toimintaa välittö-
mästi jatkavalle Luovutuksensaajalle.

4. LUOVUTETTAVA TOIMINTA

4.1.  Luovutuksen kohde

Luovuttaja luovuttaa Helsingin kaupungin vanhuspsykiatrian kon-
sultaatiopoliklinikan ja neuropsykiatrian konsultaatiotyöryhmän toi-
minnat ja toimintoihin kuuluvan henkilöstön Luovutuksensaajalle.
Siltä osin kuin luovutettaviin toimintoihin kuuluu omaisuutta, kattaa
luovutus toimintoihin kuuluvat omaisuuserät, oikeudet, velat sekä
vastuut, jotka on eritelty jäljempänä kohdissa 4.2. – 4.8.

4.2. Käyttö- ja vaihto-omaisuus

Luovutettaviin toimintoihin ei sisälly käyttö- ja vaihto-omaisuutta
eikä luovutuksen yhteydessä siten siirry käyttö- ja vaihto-omai-
suutta.

4.3. Saamiset ja velat

Luovutettaviin toimintoihin ei sisälly saamisia eikä velkoja eikä luo-
vutuksen yhteydessä siten siirry saamisia eikä velkoja.

4.4. Sopimukset

Luovutettaviin toimintoihin ei sisälly sopimuksia eikä luovutuksen
yhteydessä siten siirry sopimuksia.

4.5. Luvat, immateriaalioikeudet ja lisenssit

Luovutettaviin toimintoihin ei sisälly lupia, immateriaalioikeuksia
eikä lisenssejä eikä luovutuksen yhteydessä siten ei siirry lupia, im-
materiaalioikeuksia tai lisenssejä.

4.6. Asiakas- ja potilastiedot

Terveydenhuoltolain 1 luvun 9 §:n mukaisesti sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän alueen kunnallisen perusterveydenhuollon ja eri-
koissairaanhoidon potilasasiakirjat muodostavat terveydenhuollon
yhteisen potilastietorekisterin. Tämän luovutuksen yhteydessä
asiakas- ja potilastietoja ei siten siirretä tai yhdistetä.

Konsultaatiota odottavien potilaiden lähetteiden siirtämiseen Luo-
vutuksensaajalle ei tarvitse pyytää potilailta erillisiä suostumuksia.
Luovuttajan velvollisuutena on kuitenkin informoida potilaita Helsin-
gin kaupungin vanhuspsykiatrian konsultaatiopoliklinikan ja neuro-
psykiatrian konsultaatiotyöryhmän toimintojen siirtämisestä ja siitä,
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että lähetteisiin sisältyvät tiedot siirtyvät samassa yhteydessä Luo-
vutuksensaajalle.

4.7. Asiakirjat

Kaikki luovutettavan toiminnan kannalta tarpeelliset asiakirjat siirty-
vät Luovutuksensaajalle.

4.8. Vastuut ja velvoitteet

Vastuu vanhuspsykiatrian konsultaatiopoliklinikan ja neuropsykiat-
rian konsultaatiotyöryhmän konsultaatiojonossa luovutushetkellä
olevien potilaiden hoitoon pääsystä ja hoidosta siirtyy Luovutuksen-
saajalle. Luovutuksensaajan tulee huolehtia toiminnan mukana siir-
tyvien potilaiden konsultaatioon pääsystä laissa säädetyssä ajassa.

Luovutettavaan toimintaan liittyvät muut vastuut ja velvoitteet siirty-
vät Luovutuksensaajalle luovutushetkestä lukien, vaikka vastuun
tai velvoitteen syntyperuste olisi ennen luovutushetkeä, ellei muu-
alla tässä sopimuksessa ole nimenomaisesti määrätty tietyn vas-
tuun tai velvoitteen osalta toisin.

5. TILAT
HUS-kuntayhtymä vuokraa vanhuspsykiatrian konsultaatiopoliklini-
kan siirtyviä toimintoja varten tilat Laakson sairaalasta osoitteesta
Lääkärinkatu 8 C, 3 krs (4 huonetta), 00250 Helsinki 1.3.2016.
Neuropsykiatrian toiminnot sijoittuvat HUS-kuntayhtymän tiloihin
osoitteeseen Tukholmankatu 8.

6. LUOVUTUSHETKI

Sopimuksen kohdassa 4 tarkoitetun toiminnan luovutushetki on ai-
kaisintaan 1.3.2016.

7. HENKILÖSTÖ

Edellä kohdassa 4 määriteltyyn siirrettäviin toimintoihin kuuluvat,
Helsingin kaupunkiin luovutushetkellä määräaikaisessa tai tois-
taiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevat henkilöt siir-
tyvät ns. vanhoina työntekijöinä Luovutuksensaajan palvelukseen
luovutushetkestä liikkeenluovutusta koskevien periaatteiden mu-
kaisesti, jolloin henkilöstön palvelussuhteen ehdot ja velvollisuudet
siirtyvät HUS:lle.
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Siirtyvän henkilöstön osalta noudatetaan työsopimuslain 1 luvun 10
§:n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 luvun 25 §:n liik-
keenluovutussäännöksiä.

Liikkeenluovutuksesta aiheutuvat työnantajan vastuut siirtyvät lain-
säädännön mukaisesti.

Ennen luovutushetkeä erääntyneestä työntekijän ja viranhaltijan
palkka- ja muista palvelussuhteesta johtuvista saatavista vastaavat
Helsingin kaupunki ja HUS yhteisvastuullisesti.

Helsingin kaupunki on kuitenkin vastuussa HUS:lle ennen luovu-
tusta erääntyneestä saatavasta. HUS vastaa luovutushetkestä al-
kaen erääntyvistä työntekijän ja viranhaltijan palvelussuhteesta joh-
tuvista saatavista.

Luettelo luovutushetkellä siirtyvästä henkilöstöstä on tämän sopi-
muksen liitteenä 1.

Muut henkilöstön asemaan vaikuttavat asiat on kirjattu liitteeseen
2.

8. MUUT EHDOT

8.1 Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa aineis-
tot ja tiedot sikäli kuin ne ovat lain perusteella salassa pidettäviä,
sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin
tarkoituksiin.

8.2 Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijai-
sesti neuvottelemalla. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyy-
det, joita ei saada ratkaistua neuvotteluteitse, ratkaistaan Helsingin
käräjäoikeudessa.

8.3 Voimaantulo

Tämä sopimus tulee molempia Osapuolia sitovasti voimaan, kun
molemmat Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
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8.4 Sopimuskappaleet

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kum-
mallekin Osapuolelle.

9. ALLEKIRJOITUKSET

HELSINGIN KAUPUNKI HUS-KUNTAYHTYMÄ

_______________________ _____________________

[N.N] [N.N]

[Asema] Asema

_____________________ _____________________

[N.N] [N.N]

[Asema] Asema

LIITTEET

1. Luettelo luovutushetkellä siirtyvästä henkilöstöstä
2. Henkilöstön asemaa koskeva liite
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