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SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJA
KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA

1

Johdanto

1.1

Sopijapuolet
Luovuttaja: Helsingin kaupunki
Y-tunnus: 0201256-6
Osoite: PL 1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Luovuttajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:
Ann-Marie Turtiainen
Luovutuksensaaja: HUS-kuntayhtymä/HUS-Logistiikka
Y-tunnus: 1567535-0
Osoite: Uutistie 5, 01770 Vantaa
Luovutuksensaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:
Johanna Rasinmäki

1.2

Sopimuksen tausta ja tarkoitus
(1)

Helsingin kaupungin ja HUS-kuntayhtymän välillä solmittiin 10.4.2017
aiesopimus yhteisestä tavoitteesta Helsingin logistiikka- ja varastointitoimintojen
sosiaali- ja terveysvirastoon kuuluvan osuuden siirtämisestä
liikkeenluovutuksella HUS-kuntayhtymälle 1.7.2018 mennessä. Aikataulutavoite
tarkentui myöhemmin niin, että toiminta siirtyy HUS-Logistiikalle 1.5.2018
alkaen. Siirron seurauksena Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialaa
palveleva varastotoiminta ja kuljetukset sekä näihin liittyvät hankintaprosessit
(jäljempänä ”Palvelut”) luovutetaan kokonaisuudessaan toimintoja välittömästi
jatkavalle HUS-Logistiikalle.

(2)

HUS-Logistiikka palvelee laajasti HUS-alueen kuntia varasto- ja logistiikkaasioissa. Kohdassa 1 kuvatulla siirrolla tavoitellaan yhdenmukaisuutta varastoja logistiikkapalvelujen tuottamisessa HUS-alueella, valmistaudutaan tulevaan
sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliseen uudistukseen sekä parannetaan
tuottavuutta keskittämällä sosiaali- ja terveyspalveluun liittyviä
hankintaprosesseja. Samalla pyritään yhdenmukaistamaan käytössä olevia
hoitotarvikkeita erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa.
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1.3

(3)

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia liikkeenluovutuksen ehdoista ja
periaatteista, joilla Palvelut ja niihin liittyvät omaisuuserät, sopimukset sekä
henkilöstö siirtyvät näitä toimintoja välittömästi jatkavalle HUS-Logistiikalle.

(4)

Palvelujen siirron jälkeen HUS-Logistiikka (jälj. ”Luovutuksensaaja”) tuottaa
sosiaali- ja terveystoimialan Palvelut Helsingin kaupungille tämän sopimuksen
liitteenä 5. olevan erillisen Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Sosiaali- ja
terveystoimialan varastopalvelujen tuotantoa koskeva yhteistoimintasopimus
(jäljempänä ”Yhteistoimintasopimus”) ei kuulu julkisista hankinnoista annetun lain
(16 §) soveltamisalaan, koska se täyttää julkisten yksiköiden välistä
horisontaalista yhteistyötä koskevan poikkeuksen kriteerit. Kyse on Helsingin
kaupungin (jälj. ”Luovuttaja”) ja HUS-kuntayhtymän välisestä yhteistyöstä ja
yhteistoiminnasta niiden vastuulle kuuluvien yleisen edun mukaisten julkisten
palveluiden toteuttamiseksi.

Sopimusasiakirjat
(1)

Tähän sopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat liitteet:
1. Luettelo siirtyvästä henkilöstöstä
2. Henkilöstön asemaa koskeva liite
3. Siirtyvän omaisuuden luovutuskirja
4. Luettelo siirtyvistä sopimuksista
5. Sosiaali- ja terveystoimialan varastopalvelujen tuotantoa koskeva
yhteistoimintasopimus

(2)

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan.

(3)

Mikäli sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä
kysymyksessä olevan seikan osalta ensisijaisesti seuraavassa keskinäisessä
pätevyysjärjestyksessä:
1. Tämä sopimusasiakirja
2. Tämän sopimuksen liitteet numerojärjestyksessä pienimmästä
alkaen.

2

Luovutettava toiminta

2.1

Luovutuksen kohde
(1)

Luovuttaja luovuttaa jäljempänä kohdassa 3. määriteltynä luovutusajankohtana
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan Palvelut (kuten tämän
sopimuksen
kohdassa
1.2
on
määritelty)
kokonaisuudessaan
Luovutuksensaajalle.

(2)

Luovutus kattaa varastotoimintaan kuuluvat omaisuuserät, oikeudet, varat ja
vastuut (kuten sopimuksen kohdassa 2.7 määritelty) sekä kaikki siihen liittyvät
sopimukset asiakkaineen ja toimittajineen. Luovutettavaan toimintaan kohdistuva
omaisuus on eritelty yksityiskohtaisemmin liitteessä 3. Muut luovutettavaa
toimintaa koskevat ehdot on määritelty jäljempänä kohdissa 2.2-2.9 ja kohdissa
5. ja 6. Luovutuksen kohde sisältää Palvelun kohdan 1.2 mukaisesti sekä tässä
sopimuksessa ja sen liitteissä yksilöidyt varat, velat, vastuut ja oikeudet sekä
Luovuttajan palveluksessa olevan henkilöstön liitteen 1 mukaisesti.
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2.2

2.3

2.4

2.5

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä vaihto-omaisuus
(1)

Liikkeenluovutuksen yhteydessä Luovuttajan sosiaali- ja terveystoimialaan
kohdistuva varastotoiminnan omaisuus siirtyy Luovutuksensaajalle.

(2)

Luovutettavat omaisuuserät on määritelty liitteessä 3. ja ne siirtyvät
Luovutuksensaajalle luovutusajankohdasta lukien.

(3)

Tarkemmat ehdot koskien luovutettavan omaisuuden siirtoa on määritelty
liitteessä 3. sekä sopimuksen kohdista 5. ja 6.

Saamiset ja velat
(1)

Kaupunki vastaa siirtyvän henkilöstön lomakorvauksista, lomapalkasta,
säästövapaista, ylityökertymistä, eläke- ja sosiaaliturva- yms. maksuista siltä osin
kuin ne kohdistuvat ja perustuvat aikaan ennen luovutusajankohtaa.
Luovutusajankohtana suorittamattomat vastuut lasketaan henkilöstölle
tosiasiallisesti suoritettavien määrien perusteella ja HUS laskuttaa ne Helsingiltä.
Siirtopäivän jälkeen kertyvistä työsuhteeseen perustuvista korvauksista vastaa
HUS-Logistiikka.

(2)

Luovutettavaan toimintaan ei sisälly muita saamisia eikä velkoja.

Sopimukset
(1)

Luovutettavaan toimintaan liittyvät sopimukset (liite 4) siirtyvät vastuineen ja
velvoitteineen Luovutuksensaajalle luovutusajankohdasta lukien kuten tämän
sopimuksen kohdassa 2.7 on määritelty.

(2)

Luovuttaja on hankkinut sopimusten siirtämiseksi sopijakumppaneilta
mahdollisesti tarvittavat suostumukset. Siltä osin kuin suostumuksia ei ole saatu,
luovuttaja sitoutuu myötävaikuttamaan siihen, että siirtyvään toimintaan liittyvien
sopimusten sopimuskumppanit antavat suostumuksensa sopimuksen
siirtämiselle. Siltä osin kuin suostumusta ei vaadita, Luovuttaja ilmoittaa
sopimuskumppaneille siirrosta kyseisten sopimusten ehtojen mukaisesti ja
ennen luovutusajankohtaa.

(3)

Mikäli joku Luovuttajan sopimuskumppaneista vastustaa sopimuksen siirtoa,
tulee sopijapuolten yhdessä neuvotella tällaisen sopimuskumppanin kanssa.
Näissä tilanteissa Helsingin kaupunki on neuvottelujen vetovastuussa.

Asiakastiedot ja asiakkaiden tiedottaminen
(1)

2.6

Tämän luovutuksen yhteydessä asiakastietoja ei siirretä eikä yhdistetä.

Asiakirjat
(1)

Luovutettavaan
toimintaan
liittyvät
tarpeelliset
luovutuksensaajalle luovutusajankohdasta lukien.

asiakirjat

siirtyvät
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2.7

2.8

Vastuut ja velvoitteet
(1)

Luovutettavaan toimintaan liittyvät
vastuut ja velvoitteet
siirtyvät
Luovutuksensaajalle luovutusajankohdasta lukien, vaikka vastuun tai velvoitteen
syntyperuste olisi ennen luovutusajankohtaa, ellei muualla tässä sopimuksessa
ole nimenomaisesti sovittu toisin tietyn vastuun tai velvoitteen osalta.

(2)

Luovuttaja sitoutuu vastaamaan kaikista luovutusajankohtaa edeltävistä
vastuista, kuten sopimuksiin perustuvista vastuista, ostoveloista sekä kaikista
muista velvoitteista.

(3)

Sellaiset ennen luovutusajankohtaa syntyneet vastuut ja velvoitteet, joiden
voidaan katsoa olevan yllättäviä ja odottamattomia, eivät kuitenkaan siirry.
Tällaisina pidetään aina ainakin sellaisia ennen luovutusajankohtaa syntyneitä
vahingonkorvausvastuita, joista luovutuksensaaja ei tiennyt tai ei olisi pitänyt
tietää.

Luovuttajan vakuutus
(1)

2.9

Luovutuksensaajan vakuutus
(1)

3

Luovutuksensaaja vakuuttaa, että se on tutustunut huolellisesti saamiinsa
tietoihin ja materiaaliin mukaan lukien sopimusliitteisiin.

Luovutusajankohta
(1)
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Luovuttaja vakuuttaa, ettei se ole jättänyt ilmoittamatta mitään sellaista
tiedossaan olevaa seikka, joka saattaa vaikuttaa luovutuksen kohteeseen
olennaisella tavalla.

Luovutusajankohta on 1.5.2018. Varsinainen Palvelu alkaa 2.5.2018.

Henkilöstö
(1)

Siirrettävään toimintoon kuuluvat, Luovuttajaan luovutushetkellä voimassa
olevassa palvelussuhteessa olevat henkilöt siirtyvät Luovutuksensaajan
palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutusta koskevien
periaatteiden mukaisesti.

(2)

Liikkeenluovutuksesta aiheutuvat työnantajan työsopimuslain mukaiset vastuut
siirtyvät lain mukaisesti.

(3)

Ennen luovutushetkeä erääntyneestä työntekijän tai viranhaltijan palkka- tai
muusta palvelussuhteesta johtuvista saatavista vastaavat Luovuttaja ja
Luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti suhteessa työntekijään tai viranhaltijaan.
Luovuttaja on kuitenkin suhteessa Luovutuksensaajaan vastuussa kyseisistä
saatavista.

(4)

Muut henkilöstön asemaan vaikuttavat asiat on kirjattu liitteeseen 2.
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Luovutettavan toiminnan arvostaminen ja korvaus toiminnan luovutuksesta
(1)

Siirtyvien hyödykkeiden sekä vaihto-omaisuuden arvo ja luovutettavasta
omaisuudesta maksettava korvaus on määritelty liitteessä 3.

(2)

Luovutettava omaisuus siirtyy kirjanpitoarvolla. Muuta korvausta ei makseta.

(3)

Korvaus maksetaan sopimuksen liitteessä 3 määritellyn mukaisesti.

Omistus- ja hallintaoikeuden sekä vaaranvastuun siirtyminen
(1)

Luovutettavan
omaisuuden
omistusLuovutuksensaajalle luovutusajankohtana.

ja

hallintaoikeus

siirtyvät

(2)

Vaaranvastuu omaisuudesta siirtyy Luovutuksensaajalle kun omaisuus on
siirretty Palveluntuottajan kuljetettavaksi.

(3)

Luovutettava omaisuus luovutetaan sopimuksen liitteen 3 mukaisesti.

Verot
(1)

Sopijapuolet toteavat, että luovutettavaa toimintaa jatketaan Luovutuksensaajan
lukuun kohdassa 3 määritellystä luovutusajankohdasta alkaen. Osapuolten
näkemyksen mukaan toiminnan luovutus täyttää arvonlisäverolain 19 a §:n
mukaiset kriteerit. Jos toiminnan luovutuksesta kuitenkin veroviranomaisen
tulkinnan ja arvonlisäverolain 19 a §:n soveltamisedellytysten täyttämättä
jäämisen vuoksi tulisi suoritettavaksi arvonlisävero, sitoutuu luovutuksensaaja
maksamaan veron kokonaisuudessaan. Luovutuksensaaja vakuuttaa
arvonlisäverolain 209 j §:n mukaisena selvityksenä, että se ryhtyy käyttämään
kaikkia luovutettuja tavaroita ja palveluja arvonlisäverotuksessa vähennykseen
oikeuttavaan tarkoitukseen.

(2)

Mikäli tämän sopimuksen kohteena olevasta luovutettavasta omaisuudesta on
suoritettava varainsiirtoveroa, varainsiirtoveron suorittaa Luovutuksensaaja.

Salassapito
(1) Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa aineiston ja tiedot
sikäli, kun ne ovat julkisuuslain (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta
621/1999) perusteella salassa pidettäviä sekä olemaan käyttämättä niitä muihin
kuin sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.
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Erimielisyydet ja sovellettava laki
(1)

Sopimusta koskevat asiat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.
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(2)

Mikäli kiistakysymys ei ratkea neuvotteluin, erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi
Helsingin käräjäoikeuteen.

(3)

Sopimukseen sovelletaan Suomen
lainvalintaa koskevia säännöksiä.

ei

kuitenkaan

kansainvälistä

Voimaantulo
(1)
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lakia,

Tämä sopimus tulee sopijapuolia sitovasti voimaan, kun molemmat sopijapuolet
ovat sen allekirjoittaneet.

Sopimuskappaleet
(1)

Tämä sopimus on tehty kahtena (2) alkuperäiskappaleena, yksi (1) kummallekin
sopijapuolelle.

Päiväys:

Päiväys:

HELSINGIN KAUPUNKI

HUS-LOGISTIIKKA

_________________________
Nimi

__________________________
Nimi

__________________________
Asema/Nimike

__________________________
Asema/Nimike

_________________________
Nimi

__________________________
Nimi

__________________________
Asema/Nimike

__________________________
Asema/Nimike

