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SIIRTYVÄN OMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

1. Luovuttaja
Helsingin kaupunki
2. Luovutuksensaaja
HUS Kuntayhtymä/HUS-logistiikka (myöhemmin myös HUS-logistiikka)
3. Luovutuksen tausta ja tarkoitus
Helsingin kaupunki ja HUS-Logistiikka ovat sopineet Helsingin kaupungin
sosiaali- ja terveystoimialaa palvelevan varastotoiminnan luovuttamisesta
kokonaisuudessaan toimintoja välittömästi jatkavalle HUS-Logistiikalle. Toiminta
siirtyy HUS-Logistiikalle Liikkeenluovutussopimuksen ja
Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
Tämä luovutuskirja on Liikkeenluovutussopimuksen liite 3. Luovutuskirjassa
määritellään siirtyvä omaisuus sekä omaisuuden siirtoa koskevat
yksityiskohtaisemmat ehdot.
Siirtyvä irtain varasto-omaisuus on Palvelukeskus Helsingin käyttöön ja
hallintaan luovutetuissa varastotiloissa, Suvilahdenkatu 10, 00500 Helsinki, ja
siirtyy liikkeenluovutuksen yhteydessä HUS-logistiikan omistukseen ja
vastattavaksi. Irtaimella varasto-omaisuudella tarkoitetaan sosiaali- ja
terveystoimialan käyttöön varattuja kurantteja hoito- ja yleistarvikkeita.
4. Luovutuksen kohde
Palvelukeskus Helsingin hallinnoimiin tiloihin varastoitu Helsingin kaupungin Sotetoimialan tarpeisiin varattu irtain varasto-omaisuus siirtyy HUS-Logistiikalle
liikkeenluovutuksen yhteydessä kohdassa 5. määriteltyä korvausta vastaan.
Palvelukeskus Helsingin varaston kokonaisarvo on liikkeenluovutushetkellä xxxx
euroa, josta Soten laskennallinen osuus (73 %:a) on xxxx euroa. HUS-logistiikalle
siirtyvä Sote-toimialaa palveleva varasto-omaisuus inventoidaan ja laskutetaan
HUS-logistiikalta luovutusajankohdan kirjanpitoarvon mukaisesti. Omaisuus
pyritään minimoimaan ennen luovutusta. Jäljellä oleva omaisuus siirtyy
liikkeenluovutuksen ajankohtana 1.5.2018 HUS-Logistiikalle.
Muuta irtainta omaisuutta ei siirry.
5. HUS-logistiikan Helsingin kaupungille suorittama korvaus
Palvelukeskus Helsinki inventoi liikkeenluovutuksessa siirtyvän varastoomaisuuden arvon. HUS-Logistiikka maksaa korvauksen siirtyvästä
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omaisuudesta Palvelukeskus Helsingin lähettämää laskua vastaan
luovutushetken kirjanpitoarvon mukaisina 21 vuorokauden kuluessa laskun
lähettämisestä.
Palvelukeskus Helsinki erittelee laskun liitteeksi laskutettavat tuotteet ja niiden
määrät kirjanpitoarvoineen. Lasku lähetetään HUS-Logistiikan sähköiseen
laskutusosoitteeseen:
OpusCapitan välittäjä-tunnus on 003710948874.
HUS Logistiikan verkkolaskuosoite(OVT) on 0037156753501915.
Skannauspalvelun osoite on:
HUS-kuntayhtymä/HUS-Logistiikka
PL 94169
01051 LASKUT

6. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen
Omistus- ja hallintaoikeus ja vaaranvastuu luovutuksen kohteeseen siirtyvät
HUS-logistiikalle liikkeenluovutushetkellä.
Tässä luovutuskirjassa yksilöidyn varasto-omaisuuden siirto toteutetaan
Helsingin kaupungin ja HUS-logistiikan yhteistyönä ja se pyritään toteuttamaan
kokonaisuudessaan 1.5.2018 mennessä. Helsingin kaupunki ja HUS-logistiikka
vastaavat siirron toteuttamisesta ja siirron kustannuksista yhdessä siten, että
Helsingin kaupunki vastaa oman työnsä kustannuksista ja HUS-Logistiikka
kuljetuskustannuksista.

7. Luovutuksen kohteen kunto ja tarkastaminen
Luovuttaja vakuuttaa, että luovutuksen kohteena oleva omaisuus soveltuu
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön.
HUS-logistiikka on tutustunut luovutuksen kohteena olevaan omaisuuteen ja
ottaa omistus- ja hallintaoikeuden siirtyessä myyntikuntoisen omaisuuden
vastaan.

Liite: Siirtyvä irtain varasto-omaisuus

