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1 Sopijapuolet 

Luovuttaja                  Helsingin kaupunki  

Sosiaali- ja terveysvirasto 

PL 6000 

00099 Helsingin kaupunki   

y-tunnus 0201256-6  

 

Luovuttajan yhteyshenkilö: 

palvelupäällikkö Ann-Marie Turtiainen 

ann-marie.turtiainen@hel.fi  
puh. 09 310 42373 

 

 

Luovutuksensaaja      Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (myöh. HUS)  

PL 100  

00029 HUS  

y-tunnus 1567535-0  

 

Luovutuksensaajan yhteyshenkilö:  

HYKS-Akuutti toimialajohtaja Maaret Castren 

maaret.castren@hus.fi 

puh. 050 452 5061 

 

 

2 Sopimuksen tausta  

(1) HUS tuottaa kiireettömiä potilaskuljetuspalveluita muille sairaanhoitopiirin 

kunnille paitsi Helsingille. Kiireettömiin potilaskuljetuspalveluihin lukeutu-

vat sekä invavarustelluilla ajoneuvoilla että ambulansseilla toteutetut kii-

reettömät potilaskuljetukset. HUS on tuottanut Helsingille ambulansseilla 

toteutetut kiireettömät potilaskuljetuspalvelut vuodesta 2006 alkaen.   

(2) Tällä sopimuksella kiireettömät invavarustelluilla ajoneuvoilla toteutetta-

vat potilaskuljetustoiminnot siirretään HUS:lle. Siirron myötä palvelujär-

jestelmä yhdenmukaistuu pääkaupunkiseudun kuntien kesken ja Helsin-

gin kaupungin osalta. 

(3) Helsingin kaupunginvaltuusto on x.x.2016 päättänyt hyväksyä Helsingin 

kaupungin sosiaali- ja terveysviraston potilaskuljetustoimintojen luovutuk-

sen toimintoja 1.1.2017 lukien jatkavalle HUS:lle.  

(4) HUS:n xxxxxx on x.x.2016 päättänyt hyväksyä Helsingin kaupungin sosi-

aali- ja terveysviraston potilaskuljetustoimintojen toiminnan luovutuksen 

toimintoja 1.1.2017 lukien jatkavalle HUS:lle.  

(5) Luovutuksen jälkeen kiireettömän potilaskuljetuspalvelun tuottaminen 

siirtyy Luovutuksensaajalle, minkä seurauksena Luovutuksensaaja tuot-

taa sanotut palvelut Luovuttajalle. Samanaikaisesti tämän liikkeenluovu-

tussopimuksen kanssa osapuolet ovat solmineet erillisen yhteistoiminta-

sopimuksen kiireettömistä potilaskuljetuspalveluista.  

mailto:ann-marie.turtiainen@hel.fi
mailto:maaret.castren@hus.fi
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3 Sopimuksen tarkoitus  

(1) Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia niistä ehdoista ja periaat-

teista, joilla Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston potilaskulje-

tustoiminnot luovutetaan tätä toimintaa välittömästi jatkavalle Luovutuk-

sensaajalle.  

 

4 Sopimusasiakirjat  

(1) Tähän sopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat liit-

teet: 

1. Luettelo siirtyvästä henkilöstöstä  

2. Henkilöstön asemaa koskeva liite  

3. Siirtyvät aineettomat ja aineelliset hyödykkeet  

(2) Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan.  

(3) Mikäli sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä 

kysymyksessä olevan seikan osalta ensisijaisesti seuraavassa keskinäi-

sessä pätevyysjärjestyksessä: 

1. Tämä sopimusasiakirja 

2. Tämän sopimuksen liitteet numerojärjestyksessä pienimmästä al-

kaen.  

 

5 Luovutettava toiminta  

5.1 Luovutuksen kohde   

(1) Luovuttaja luovuttaa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston po-

tilaskuljetustoiminnat luovutuksensaajalle. Siltä osin kuin luovutettavaan 

toimintaan kuuluu omaisuutta, kattaa luovutus toimintoihin kuuluvat 

omaisuuserät, oikeudet, velat sekä vastuut, jotka on eritelty jäljempänä 

kohdissa 5.2. - 5.6.   

5.2 Käyttö- ja vaihto-omaisuus  

(1) Luovutettavaan toimintoon ei sisälly vaihto-omaisuutta.   

(2) Käyttöomaisuutena luovutettavan toiminnon yhteydessä siirtyy potilas-

kuljetusten käyttämiä välineitä kuten ajoneuvoja, porraskiipijöitä ja au-

tonrenkaita, ja ne siirtyvät luovutuksensaajalle luovutusajankohdasta lu-

kien. Käyttöomaisuus on lueteltu tarkemmin liitteessä 3.  

(3) Käyttöomaisuuden luovutushinta on 38 665,69 euroa.  

(4) Osapuolet toteavat, että tässä sopimuksessa tarkoitettu palvelutoimin-

nan luovutus on arvonlisäverolain 19 a §:n mukainen liikkeen luovutus. 

Kauppahinnasta ei näin tule mainitun lainkohdan nojalla suoritettavaksi 
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arvonlisäveroa. HUS ilmoittaa arvonlisäverolain 209 j §:n mukaisena sel-

vityksenä jatkavansa siirtopäivästä lähtien palvelutoimintaa arvonlisäve-

rotuksessa vähennykseen taikka palautukseen oikeuttavalla tavalla. 

5.3 Saamiset ja velat  

(1) Luovutettavaan toimintaa ei sisälly saamisia eikä velkoja.  

5.4 Sopimukset, luvat, immateriaalioikeudet ja lisenssit  

(1) Luovutettavaan toimintaan ei sisälly lupia, immateriaalioikeuksia eikä li-

senssejä.  

(2) Luovutettavaan toimintaan liittyvät seuraavat sopimukset, siirtyvät 

HUS:lle luovutusajankohdasta lukien:  

(3) HUS ottaa vastattavakseen Nordea Rahoituksen leasingsopimukset 

kahden uuden potilaskuljetusauton osalta (rekisterinumerot XNT-729 ja 

XNT-711). Autojen hankinta-arvo on kummankin osalta 80 540,38 euroa. 

Ottamalla vastattavakseen sopimuksista ja sitoumuksista sitoutuu HUS 

Kaupungin sopimuskumppaniin nähden vastaamaan niistä yksin.  

(4) Kaupunki on hankkinut sopimusten siirtämiseksi sopijakumppaneilta tar-

vittavat suostumukset.  

5.5 Asiakas- ja potilastiedot  

(5) Tämän luovutuksen yhteydessä asiakas- ja potilastietoja ei siirretä eikä 

yhdistetä. Ainoastaan luovutushetkeä ennen tilattujen, mutta sen jälkeen 

toteutettavien kuljetusten asiakastiedot siirtyvät Luovutuksensaajalle.  

(6) Luovutushetkeä ennen tilattujen, mutta sen jälkeen toteutettavien kulje-

tusten siirtämiseen Luovutuksensaajalle ei tarvitse pyytää potilailta erilli-

siä suostumuksia.  

5.6 Asiakirjat  

(1) Kaikki luovutettavan toiminnan kannalta tarpeelliset asiakirjat siirtyvät 

luovutuksensaajalle.  

 

6 Tilat 

(1) HUS osoittaa siirtyviä toimintoja varten tilat. Toimintojen siirto kyseessä 

oleviin tiloihin tapahtuu luovutushetkeen mennessä.  

 

7 Luovutushetki 

(1) Toiminnan luovutushetki on 1.1.2017.  
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8 Henkilöstö  

(1) 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 mukai-

sesti.   

(2) Liikkeenluovutuksesta aiheutuvat työnantajan vastuut siirtyvät lain mu-

kaisesti.  

(3) Ennen luovutushetkeä erääntyneestä työntekijän tai viranhaltijan palkka- 

tai muusta palvelussuhteesta johtuvista saatavista vastaavat Helsingin 

kaupunki ja HUS yhteisvastuullisesti suhteessa työntekijään tai viranhal-

tijaan. Helsingin kaupunki on kuitenkin suhteessa HUS:iin vastuussa ky-

seisistä saatavista.  

(4) Muut henkilöstön asemaan vaikuttavat asiat on kirjattu liitteeseen 2.  

 

9 Omistus- ja hallintaoikeuden sekä vaaranvastuun siirtyminen  

(1) Luovutettavan omaisuuden omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät luovutus-

ajankohtana. 

(2) Luovutettavan omaisuuden vaaranvastuu siirtyy Luovuttajalta Luovutuk-

sensaajalle luovutusajankohtana. 

(3) Luovutettava omaisuus luovutetaan sellaisena kuin se on omistusoikeu-

den luovutusajankohtana. 

(4) Luovutuksensaajalla on ollut mahdollisuus tarkastaa luovutuksen kohde 

haluamassaan laajuudessa.  

 

10 Luovuttajan vakuutukset ja vastuu  

(1) Helsinki vakuuttaa ja vastaa siitä, että: 

- HUS:lle kaupanteon yhteydessä annetut tiedot ovat oikeita ja että se ei 
ole tahallaan tai huolimattomuudesta salannut mitään tiedossaan olevaa, 
HUS:n ostopäätökseen olennaisesti vaikuttavaa seikkaa. 

- Helsingin HUS:lle luovuttamat taloudelliset raportit on laadittu huolelli-
sesti ja niiden laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti 
ja ne antavat oikeat sekä riittävät tiedot Palvelutoiminnasta ja siihen liitty-
västä todellisesta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, varallisuudesta 
sekä vastuista ko. ajanjaksoilta ja ajankohtina. 

- Luovutuksen kohteena oleva omaisuus ja oikeudet ovat Helsingin riidat-
tomassa omistuksessa eikä niitä rasita mikään panttaus, kiinnitys, omis-
tuksenpidätys, osamaksuehto, ulosmittaus, takavarikko tai muu vastaava 
velvoite. Kahden ajoneuvon käyttöoikeus perustuu leasing-sopimukseen 
ja niiden omistaja on Nordea Rahoitus.  
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- Luovutuksen kohteena olevat laitteet, koneet ja kalusto ovat tavanomai-
sessa käyttökunnossa, kun otetaan huomioon niiden hankinta-aika ja ta-
vanomainen käyttöikä. 

- HUS:lle luovutetaan kaikki Palvelutoiminnan jatkamisen kannalta tarpeel-
linen asiakirja-aineisto. 

- Helsinkiä 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. 

- Helsingille ei ole tehty reklamaatioita, tuotevastuuta koskevia vaatimuk-
sia tai vastaavia, jotka poikkeaisivat tavanomaisesta. 

- Helsinki ei ole antanut sellaisia erityisiä takuita taikka vastuu- tai muita 
sitoumuksia, joista voisi aiheutua velvoitteita tai haittaa HUS:lle. 

- Helsinki huolehtii vastaisuudessakin kaikista vahingonkorvausvelvoit-
teista, reklamaatioista ja muista vastaavista vaatimuksista ja velvoit-
teista, jotka koskevat aikaa ennen 1.1.2017. 

(2) HUS on perustanut päätöksensä tehdä tämän sopimuksen Helsingin an-

tamille tiedoille ja vakuutuksille. 

 

11 Muut ehdot  

11.1 Salassapito  

(1) Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa aineiston ja 

tiedot sikäli, kun ne ovat lain perusteella salassa pidettäviä sekä ole-

maan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaiseen tarkoituk-

seen.  

11.2 Sovellettava oikeuspaikka  

(1) Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti 

neuvottelemalla.   

(2) Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet, joita ei saada ratkaistua 

neuvotteluteitse, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.  

11.3 Voimaantulo   

(1) Tämä sopimus tulee molempia osapuolia sitovasti voimaan, kun molem-

mat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.  

11.4 Kauppahinnan maksaminen  

(1) Kauppahinta yhteensä 38 665,69 euroa maksetaan 2.1.2017 mennessä 

luovuttajan ilmoittamalle pankkitilille.  

11.5 Sopimuskappaleet  

(1) Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummalle-

kin osapuolelle.  
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12 Allekirjoitukset  

  

Helsingin kaupunki 

 
Päiväys:     Päiväys:  

  
  

__________________________ __________________________   
Nimi, asema/nimike    Nimi, asema/nimike  

 

 

 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 

 
Päiväys:     Päiväys:  

 

 

__________________________ __________________________  
 Nimi, asema/nimike    Nimi, asema/nimike    

  

 

 

LIITTEET  
1. Luettelo siirtyvästä henkilöstöstä  
2. Henkilöstön asemaa koskeva liite   
3. Siirtyvät aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 


