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PUITESOPIMUS KUNTATEKNISTEN TÖIDEN TOTEUTTAMISESTA YHTEISTYÖSSÄ 
 
 
 
 
 
 
OSAPUOLET 
 HELSINGIN KAUPUNKI 
 
 ESPOON KAUPUNKI 
 
 VANTAAN KAUPUNKI 
 
 KAUNIAISTEN KAUPUNKI 
 
 HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ  
 

Edellä mainituista käytetään yhdessä nimeä Osapuolet. Helsingin, Espoon, 
Vantaan ja Kauniaisten kaupungeista käytetään nimeä Kaupungit. Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymästä käytetään nimeä HSY. 

   
 
TAUSTA JA NYKYTILA 
 
 HSY on Kaupunkien pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennet-

tä koskevasta yhteistoiminnasta annetun lain (829/2009) 2 §:ssä tarkoitettu 
kuntayhtymä, jonka jäsenyyteen Kaupungit ovat mainitun lain 1 §:n perusteella 
velvoitettuja. HSY aloittaa toimintansa 1.1.2010. HSY:lle siirtyvät Kaupunkien 
vesihuoltolaitostoiminnot siten kuin Osapuolten kesken samanaikaisesti tämän 
puitesopimuksen kanssa allekirjoitettavassa luovutuskirjassa (luovutuskirja) 
tarkemmin sovitaan. 

 
Kaupungit ovat luovutuskirjalla sitoutuneet siirtämään kaikki luovutuksen koh-
teena oleviin liiketoimintoihin liittyvät sopimukset HSY:lle. Siirrettäviä sopimuk-
sia ovat muun ohella urakkasopimukset sekä yhteistoimintasopimukset. Luovu-
tushetkestä 1.1.2010 lukien HSY on vastuussa siirtyneiden sopimusten mukais-
ten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisesta.  

 
Osapuolet ovat luovutuskirjassa todenneet, että vesihuoltolaitostoimintojen luo-
vutus on työsopimuslain 1 luvun 10 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun 
lain 25 §:n tarkoittama liikkeen luovutus, jonka mukaisesti Kaupunkien luovutet-
taviin liiketoimintoihin kuuluva henkilökunta siirtyy HSY:n palvelukseen ns. van-
hoina työntekijöinä. 

  
Pääkaupunkiseudun vesi- ja viemärilaitostoimintojen yhdistämisen periaatteista 
ja edellytyksistä tehdyn sopimuksen (periaatesopimus) mukaisesti Kaupunki-
en ja HSY:n välillä voi olla keskinäisiä sopimuksia. Liiketoimintojen luovutus-
hetkellä Kaupungeilla on voimassa olevia luovutuskirjaan sisältymättömiä sisäi-
siä yhteistyösopimuksia vesihuoltoon liittyvän kuntatekniikan suunnittelusta, ra-
kennuttamisesta, rakentamisesta sekä ylläpidosta. Yhteistyösopimukset siirre-
tään HSY:n ja Kaupunkien välisiksi. Tällaiset voimassa olevat ja syntyvät sopi-
mukset ovat yhteistyösopimuksia, joiden tarkoituksena ei ole tuottaa kummalle-
kaan Osapuolelle voittoa, vaan sopimuksen kohteena olevan toiminnan kus-
tannusten kattamisen lähtökohtana on omakustannushinta. Kaupunkien alueel-
la tapahtuvissa töissä määritellään Kaupunkien ja HSY:n välisen toiminnan eh-
dot ja Osapuolten väliset vastuut yhtenäisin periaattein.  
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YHTEISTYÖN JATKO 
 
 Tällä puitesopimuksella HSY sitoutuu vastaanottamaan ja jatkamaan kunkin 

luovuttavan Kaupungin voimassa olevia yhteistyösopimuksia. Osapuolet totea-
vat, että näin siirtyvillä yhteistyösopimuksilla toteutetaan kuntalain (365/1995) 
10 luvun tarkoittamaa kuntien välistä yhteistoimintaa. Yhteistoimintasopimuksil-
la ei ole kaupallista luonnetta eivätkä ne näin ollen ole vesi- ja energiahuollon, 
liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetussa 
laissa (erityisalojen hankintalaki, 349/2007) tarkoitettuja hankintasopimuksia. 
Yhteistoimintasopimusten mukainen laskutus tapahtuu toteutuneiden työsuori-
tusten mukaisesti ja kustannusvastaavuuden periaattein. Yhteistoimintasopi-
musten tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa ja niiden soveltamisessa lähtökoh-
tana on kaikkien Osapuolien tasapuolinen kohtelu. 

 
HSY on vesihuoltolaitostoimintojen osalta erityisalojen hankintalain piirissä. 
Sanottu laki säätelee muun ohella vesihuollon hankintoja silloin, kun laissa 
säädetyn kynnysarvon ylittävä hankinta tehdään hankintayksikköön nähden ul-
kopuoliselta tuottajalta tai kun kyseessä ei ole kuntalain (365/1995) 10 luvun 
tarkoittama kuntien välinen yhteistoiminta. Mikäli kuitenkin oikeuskäytännössä 
tullaan Osapuolten edellä tässä puitesopimuksessa kuvatut yhteistyösopimuk-
set arvioimaan hankintasopimuksiksi, Osapuolet sitoutuvat yhdessä myötävai-
kuttamaan siihen, että kaupunkien palveluksessa tämän sopimuksen piirissä 
oleville henkilöille turvataan mahdollisuus siirtyä liikkeen luovutuksen periaat-
teiden mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä kolmannelle, jolle töiden toteutta-
minen sopimuksin siirtyy.  

 
Osapuolet sitoutuvat HSY:n hallinnossa tekemään päätökset tässä puitesopi-
muksessa mainittujen periaatteiden mukaisesti.  

 
Sopimuksen voimassaolo 
 
 Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa kuusi (6) vuotta eli 

31.12.2016 saakka ja jatkuu sen jälkeen yhden (1) vuoden kerrallaan, ellei sitä 
irtisanota päättymään viimeistään kaksitoista (12) kuukautta ennen jatkovuoden 
alkua. 

 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
Aika ja paikka 
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