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 SOPIMUS HENKILÖSTÖN HAMMASHOIDOSTA 

 
 
 
1 Osapuolet 
 
Asiakasyritys (Jäljempänä Asiakas):  Palvelun tuottaja (Jäljempänä Oral): 
Yritys Oy  Oral Hammaslääkärit Oyj 
Yrityksen osoite:   Tekniikantie 4 A, FI-02150 Espoo 
y-tunnus:  y-tunnus: 0967828-0 
yhteyshenkilö:  yhteydenotot: yritysasiakaspalvelu  
yritys@yritys.fi  yritysasiakaspalvelu@oral.fi 
p.  puh. 010 400 3500 
    
2 Sopimuksen kohde ja palvelukuvaus 

 

2.1 Oral järjestää Asiakkaan henkilöstön hammashoidon. 
2.2 Palveluita ovat oikeutettuja käyttämään liitteessä 1 luetellut henkilöt. Asiakas ilmoittaa 

kirjallisesti Oralille muutoksista palveluiden käyttöön oikeutettujen henkilöiden 
luettelossa. 

2.3 Liitteessä 1 mainitut henkilöt ovat kukin oikeutettuja käyttämään palveluita, pois 
lukien esteettinen hammashoito, kokonaishoitoon tarvittavan määrän (ei 
euromääräistä maksukattoa) TAI enintään 000,00 euron (ALV 0 %) arvosta kunkin 
kalenterivuoden aikana.  

2.4 Asiakkaan henkilöstö voi valita hoitopaikan Oralin toimipisteistä. Oral toimittaa 
yhteistyön alkaessa Asiakkaan käyttöön tietoa Oralin tarjolla olevista hammashoidon 
palveluista ja toimipisteistä. 

2.5 Oral kutsuu Asiakkaan henkilöstöön kuuluvat henkilöt määräajoin tarkastukseen tai 
hoitoon. 

 
3 Maksukäytäntö 

 

3.1 Työnantajana Asiakas kustantaa henkilöstönsä hammashoitopalvelut. Oral laskuttaa 
Asiakasta kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti.  

3.2 Jos Asiakas maksaa työntekijänsä hammashoidosta osan tai sen kokonaan, tehdystä 
hoidosta annetaan Asiakkaalle työntekijän suostumuksella selvitys osana laskua. 

3.3 Laskutus- ja maksuehdot: 14 pv netto. 
 
4 Asiakkaan velvollisuudet 
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4.1 Veroedun saadakseen Asiakkaan tulee tehdä virallinen päätös 
työpaikkahammashoidon järjestämisestä. Päätöstä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa 
verohallinnolle tai Oralille. Oral ei myöskään ota vastuuta veroedusta, mikäli asiakas 
ei noudata verottajan antamaa ohjeistusta työpaikkahammashoidosta. 

4.2 Asiakas huolehtii siitä, että Asiakkaan liitteessä 1 mainitut työntekijät valtuuttavat 
viimeistään ensimmäisen hammashoitokäyntinsä yhteydessä Oralin vähentämään 
Kela-korvauksen suorakorvausmenettelyllä. 

4.3 Allekirjoittava yritys on vastuussa hammashoitoon oikeutettujen henkilöiden tietojen 

luovuttamisesta sekä tietojen luovutuksen luvan/suostumuksen keräämisestä kyseisiltä 

henkilöiltä.  
 
5 Sopimuksen voimassaolo ja päättäminen 

 
5.1 Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen 

päättymään yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanominen ja 
purkaminen on tehtävä todisteellisesti kirjallisesti. 

5.2 Osapuolella on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo 
sopimusvelvoitteitaan ja mikäli toinen osapuoli ei neljäntoista (14) päivän kuluessa 
ilmoituksen saatuaan ryhdy korjaamaan reklamoitua suoritustaan.  

5.3 Oralilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli Asiakkaan maksu Oralille viivästyy eikä 
Asiakas maksukehotuksesta huolimatta maksa laskuaan, Asiakas haetaan konkurssiin 
tai Asiakkaassa aloitetaan saneerausmenettely.  
 

 
 
Kahtena saman sisältöisenä kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle, 
 
Paikka ja aika:    Espoo, xx.xx.xxxx 
 

Yritys Oy    Oral Hammaslääkärit Oyj 

 
____________________  _____________________ 
xx     Sanni Hietala 

Toimitusjohtaja   Tiimiesimies, valtuutettuna     

    


