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KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄN JA HUS DIAGNOSTIIKKAKESKUKSEN 

YHTEISTOIMINTASOPIMUS DIAGNOSTISTEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ 

 

1 SOPIJAPUOLET 

 

1,1,  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

HUS Diagnostiikkakeskus  (jäljempänä  HUS) 

PL 720 

00029 HUS 

Topeliuksenkatu 32, 00029 HUS 

Y-tunnus: 1567535-0  

1.2 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (jäljempänä Keusote) 

PL 46, 05801 Hyvinkää 

Sandelininkatu 1, 05800 Hyvinkää 

Y-tunnus: 2844969-4 

Yhteyshenkilön tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja 

tiedottaa sopimuksen toteutumiseen liittyvistä asioista. Sopijapuolen on viivy-

tyksettä ilmoitettava kirjallisesti yhteyshenkilön vaihtumisesta toisen sopija-

puolen yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilön päivittämistä sopimukseen ei ole pi-

dettävä sopimusmuutoksena. 

 

2  SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 

Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat 

allekirjoittaneet sen. 

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopijapuoli voi kirjallisesti irtisanoa 

sopimuksen noudattaen 18 kuukauden irtisanomisaikaa. 

 

3  SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 

Sopijapuolten organisaatio ja tehtävät 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on 24 kunnan 

muodostama kuntayhtymä. 

HUSin perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa sen 

jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirien järjestämisvastuuseen kuuluvia 

erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia 

yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetystä muista tehtävistä. Lakisääteisten 

tehtäviensä lisäksi kuntayhtymä hoitaa laissa säädetyt sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelut jäsenkuntiensa puolesta siltä osin kuin kunnat ovat 

antaneet tehtävät kuntayhtymän hoidettavaksi. HUS-kuntayhtymä voi 
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tuottaa myös muita toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluita.   

Kuntayhtymä voi tuottaa toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluja myös 

muille kuin jäsenkunnille. 

Keusote on HUSin jäsenkuntien Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, 

Tuusulan, Mäntsälän ja Pornaisten muodostama kuntayhtymä, joka järjestää 

jäsenkuntiensa puolesta asukkaiden lakisääteiset sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelut. 

Peruste yhteistyölle 

Tämä sopimus on sopijapuolten välistä yhteistyötä, joka perustuu 

terveydenhuoltolain ja kuntalain säännöksiin, ja jonka tarkoituksena on 

varmistaa sopijapuolten vastuulle kuuluvien palveluiden tarjoaminen. 

Yhteistyön tarkoituksena on toteuttaa yleisen edun mukaiset, lakisääteiset 

palvelut ja kyseessä on kuntayhtymien välinen lakisääteinen 

terveydenhuoltolakiin (33 §) perustuva yhteistyö palvelukokonaisuuden 

toteuttamisessa ja jonka hinnoittelu perustuu omakustannusperusteeseen. 

Yhteistyön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Yhteistyöllä ei ole kaupallista 

luonnetta, vaan yhteistyön toteuttamista ohjaavat ainoastaan yleiseen etuun 

liittyvät näkökohdat eivätkä sopijapuolet harjoita toimintaansa markkinoilla. 

Sopimus ei ole luonteeltaan hankintaa koskeva sopimus eikä sopimus 

myöskään vääristä kilpailua. 

Kuntalain (410/2015) 7§:n 1 momentin mukaan kunta järjestää sille laissa sää-

detyt tehtävät.  Kuntalain 49 §:n mukaan kunnat ja kuntayhtymät voivat so-

pimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 §:n mukaan kunnan on järjestettävä alu-

eensa asukkaiden sairaanhoitopalvelut. Lain 33 §:n perusteella sairaanhoito-

piirin kuntayhtymä on velvollinen yhteistyössä perusterveydenhuollosta vas-

taavan kunnan kanssa suunnittelemaan ja kehittämään erikoissairaanhoitoa 

siten, että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito muodostavat toimin-

nallisen kokonaisuuden. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on myös annettava 

alueensa terveyskeskuksille niiden tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, 

joita perusterveydenhuollon ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa. Lain 10 §:n 

mukaan kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä terveys-

palvelut sisällöltään ja laajuudeltaan vastaamaan asukkaiden hyvinvointia, 

potilasturvallisuutta, sosiaalista turvallisuutta ja terveydentilaa. 

Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 §:n mukaan kunnan on huolehdittava 

siitä, että kunnan asukkaat saavat tarpeellisen erikoissairaanhoidon tervey-

denhuoltolain mukaisesti. Erikoissairaanhoidosta vastaavat sairaanhoitopiirit. 

Sairaanhoitopiiri muodostuu sen alueelle kuuluvista kunnista. 

Hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 

1397/2016) 16 §:n mukaan viranomaisten väliseen yhteistyöhön ei sovelleta 

hankintalakia, kun yhteistyö tehdään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

sopijapuolten vastuulla olevien yleisen edun mukaisten julkisten palveluiden 

toteuttamiseksi. 
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Sopimusosapuolet ovat HUS-kuntayhtymän jäsenkuntien sidosyksiköitä han-

kintalain 15 § 6 momentin mukaisesti, mikä luo lisäksi perustan yhteistyölle.  Si-

dosyksikkö-suhteessa tehdyt hankinnat rinnastetaan omana työnä tekemi-

seen. 

Tämän sopimuksen edellytyksenä on, että Keusoten jäsenkunnat ovat 

sopimuksen voimassaoloajan myös HUSin jäsenkuntia ja että Keusote 

hyödyntää HUS Diagnostiikkakeskuksen tuottamia palveluja vain edellä 

kuvattuun tarkoitukseen. 

 

4  KORVATTAVAT SOPIMUKSET 

Tämä sopimus korvaa seuraavat HUSin ja alla mainittujen Keusoten 

jäsenkuntien välillä solmitut sopimukset:  

HUS-Kuvantamisen ja alla olevien kuntien väliset seuraavat sopimukset: 

- Järvenpään kaupunki, Terveyskeskus 18.6.2018  

- Mäntsälän kunta/Mustijoen perusturva, Terveyskeskus 6.6.2018 

- Tuusulan kunta/Sosiaali- ja terveystoimiala 25.6.2018 

- Hyvinkään kaupunki, Terveyskeskus 18.12.2012 

- Nurmijärven kunta, Terveyskeskus 17.6.2013 

 

HUSLABin ja alla olevien kuntien väliset seuraavat sopimukset: 

- Mäntsälän palvelusopimus 28.12.2010 ja kohdun kaulaosan syövän 

seulonta 15.4.2011 

- Järvenpään palvelusopimus 21.12.2009 ja kohdun kaulaosan syövän 

seulonta 6.10.2010 

- Tuusulan palvelusopimus 4.2.3008 ja kohdun kaulaosan syövän seulonta 

9.9.2010 

- Hyvinkään palvelusopimus 3.12.2007 

- Nurmijärven palvelusopimus 8.3.2010 ja kohdun kaulaosan syövän 

seulonta 22.12.2010 

Keusote huolehtii jäsenkuntiensa puolesta kyseisten sopimusten 

päättymisestä.  

 

5   SOPIMUKSEN KOHDE  

Sopimuksen kohteena ovat ja yhteistyön piiriin kuuluvat alla mainitut 

asiakokonaisuudet: 

HUS Diagnostiikkakeskuksen tuottamat radiologian, kliinisen fysiologian ja 

isotooppilääketieteen sekä neurofysiologian kuvantamistutkimukset ja 

tutkimuksiin liittyvät toimenpiteet ja palvelut sekä näytteenottopalvelut, 

kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian, kliinisen farmakologian, patologian 

ja genetiikan palvelut sekä suun terveydenhuollolle tarjottavat 
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fyysikkopalvelut (jäljempänä Palvelutoiminta). Palvelutoiminta on kuvattu 

tarkemmin sopimuksen liitteissä. 

Tämän sopimuksen mukaisena yhteistyönä toteutetaan myös Keusoten 

jäsenkuntien järjestämisvastuulla olevat kohdun kaulaosansyövän 

seulontatutkimuksissa.  

Palvelukuvaus ja -suunnitelma vuodelle 2020 ovat sopimuksen liitteinä (liitteet 

1 ja 2).  Sopijapuolet tarkistavat palvelukuvauksen ja -suunnitelman sekä 

palvelun yhteyshenkilöt vähintään vuosittain. 

HUSilla on oikeus käyttää alihankkijoita. HUS vastaa käyttämänsä 

alihankkijan osuudesta kuten omastaan. Jos yksittäisen vahingon aiheuttaa 

HUSin alihankkija, HUSin vastuu rajautuu kyseisen vahingon osalta enintään 

alihankkijan korvaamaan määrään. 

 

6  SOPIJAPUOLTEN TOIMINTA  

Sopijapuolet hoitavat tämän sopimuksen mukaiset tehtävät siten kuin tässä 

sopimuksessa ja sen liitteissä on sovittu. 

Sopijapuolet hoitavat sopimuksen mukaiset tehtävänsä kuten ne hoitavat tai 

hoitaisivat sanotut tehtävät omassa toiminnassaan, huolellisesti ja riittävällä 

ammattitaidolla sopimuksen kohteen luonne huomioiden. Sopimuksen 

kohteen toteuttamisessa noudatetaan Suomessa kulloinkin voimassa olevaa 

lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. 

 

7  SOPIJAPUOLTEN VELVOLLISUUDET 

Sopijapuolet sitoutuvat:  

- myötävaikuttamaan sopimuksen toteuttamiseen 

- avustamaan tarvittaessa toista sopijapuolta kohtuullisesti tämän 

sopimusvelvoitteiden täyttämisessä, mikäli tarpeellista tehtävän 

toteuttamiseksi 

- antamaan toiselle sellaiset tiedot, jotka tämä kohtuudella tarvitsee 

sopimuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseen, ottaen huomioon 

salassapito- ja tietosuojaa koskevat säännökset  

- ilmoittamaan toisilleen sellaisista seikoista, joilla voi olla vaikutusta 

sopimuksen toteuttamiseen ja toteutumiseen 

- avustamaan toista sopijapuolta kohtuullisesti yhteistyön päättymiseen 

liittyvissä käytännön toimenpiteissä. 

Keusoten on annettava HUSille riittävät ja oikeat tiedot palvelun tuottamista 

varten. Keusote sitoutuu informoimaan HUSia mahdollisista 

Palvelutoimintaan ja palveluiden tuottamiseen vaikuttavista toiminnallisista 

ja muista seikoista ja muutoksista viipymättä ja vähintään kuusi (6) kuukautta 

ennen niiden toteutumista. 
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HUS pyrkii informoimaan hyvissä ajoin Keusotea toimintaan merkittävästi 

vaikuttavista muutoksista, kuten mahdollisista uusista toimintamuodoista tai 

olemassa olevan toiminnan tai toimintapisteen lakkauttamisesta.  

 

8  YHTEISTOIMINNAN ORGANISOINTI, SEURANTA JA KEHITTÄMINEN 

Sopijapuolet pitävät erikseen sovitun mukaisesti sekä jommankumman 

sopijapuolen pyynnöstä tarvittaessa yhteisiä seurantakokouksia valvomaan 

tämän sopimuksen toteuttamista sekä kehittämään ja koordinoimaan 

sopijapuolten välistä toimintaa. 

 

9    PÄÄSY SOPIJAPUOLEN TILOIHIN, LAITTEISIIN JA OHJELMISTOIHIN 

Sopijapuolen henkilöstö voi sopimuksen kohteen toteuttamiseksi päästä 

toisen sopijapuolen toimitiloihin sekä käyttää toisen sopijapuolen laitteita ja 

ohjelmistoja sen antamien säännöksien, ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

Oikeudesta sovitaan erikseen sopijapuolten kesken. 

Molemmat osapuolet vastaavat omiin tietojärjestelmiinsä liittyvistä 

kustannuksista, mukaan lukien sopijapuolten järjestelmien välisten 

rajapintojen rakentaminen. 

 

10 KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 

HUSilla on oikeus saada Keusotelta korvaus niistä kustannuksista, jotka HUSille 

on aiheutunut tässä sopimuksessa sovittujen tehtävien hoitamisesta. HUS-

kuntayhtymän jäsenkunnille hoitamat tehtävät perustuvat 

omakustannushinnoitteluun ja jäsenkuntien palveluhinnat määräytyvät 

yhdenmukaisin perustein. 

HUSin hoitamista tehtävistä Keusote suorittaa kulloinkin voimassa olevan 

HUSin hinnaston mukaiset korvaukset. Sopimuksen solmimishetkellä voimassa 

oleva HUSin hinnasto on liitteenä. HUS päivittää hinnastonsa 

kustannuskehitystä vastaavasti. 

Sopijapuolet vastaavat omista sopimuksen ja yhteistoiminnan 

valmistautumisesta ja osallistumisesta aiheutuneista kuluistaan. 

 

11 LASKUTUS 

HUS laskuttaa Keusotea tämän sopimuksen mukaisten tehtäviensä 

hoitamisesta toteutuneiden kustannusten mukaisesti. HUS toimittaa erillisen 

erittelyn hoidettujen tehtävien määristä ja kustannuksista TAI suoritemääristä. 

Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden suoritteiden 

mukaan. Laskutustiedot ovat liitteessä 4. 



 
 

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 
        6 (10) 
 
 
 
  

 

   
 

HUS Diagnostiikkakeskus Hallinto PL 720                                   00029 HUS           www.hus.fi 
    

 
 

Maksuehto on 21 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 

Laskuihin ei lisätä laskutuslisiä. 

Mikäli laskuun ei ole tullut suoritusta, siirtyy saaminen perintätoimistolle 

huomautus- ja perintätoimenpiteitä varten 14 vuorokauden kuluttua 

eräpäivästä. 

Laskutusosoite ylläpidetään HUS Tukipalvelut Talouspalveluissa. Keusote 

ilmoittaa hyvissä ajoin mahdollisista laskutustietojen muutoksista HUSille. 

 

12 IMMATERIAALIOIKEUDET 

Tällä sopimuksella ei muuteta ennen sopimuksen voimaantuloa syntyneitä 

sopijapuolten immateriaalioikeuksia. 

Sopimusta toteuttaessa mahdollisesti syntyvät immateriaalioikeudet kuuluvat 

sille sopijapuolelle, jonka toimenpiteistä immateriaalioikeudet ovat 

syntyneet. 

Jos sopimusta on toteutettu siten yhdessä ja yhteistyössä, ettei voida 

pätevästi erottaa, kumpi sopijapuoli on tehnyt mitäkin osuutta tehtävistä, 

kuuluvat siinä syntyneet immateriaalioikeudet kummallekin sopijapuolelle 

siten, että kumpikin sopijapuoli saa rinnakkaisen oikeuden vapaasti ja 

toiselta lupaa kysymättä hyödyntää immateriaalioikeuksia parhaaksi 

katsomallaan tavalla. Tällaista hyödyntämistä voi olla esimerkiksi 

immateriaalioikeuksien kohteiden muuttaminen ja jatkokehittäminen sekä 

oikeuksien edelleen luovuttaminen kokonaan tai osittain. 

 

13 SALASSAPITO, TIETOTURVALLISUUS JA TIETOSUOJA 

Salassapitoa, tietoturvallisuutta ja tietosuojaa koskevat ehdot ovat liitteessä 

5 (Tietoturvallisuusliite – HUS henkilötietojen käsittelijänä). 

Käsittelytoimien kuvaus on liitteessä 6.  Mikäli näiden liitteiden ja muiden liit-

teiden välillä on ristiriita, noudatetaan ensisijaisesti liitteitä 5 ja 6 numerojär-

jestyksessä. 

Keusote vastaa ja huolehtii siitä, että HUS voi käsitellä Keusoten potilas- ja 

henkilötietoja tämän sopimuksen tarkoittamassa laajuudessa. 

 

15 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 

Sopijapuolet voivat ehdottaa tähän sopimukseen muutoksia. 

Sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti, ja ne tulevat voimaan, kun 

sopijapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet 

sopijapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta. 

Sopimusta ei saa muuttaa niin, että kyseessä ei ole enää ole yhteistoiminta. 
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16 YLIVOIMAINEN ESTE 

Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen 

täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen 

ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa 

huomioon sopimusta tehdessään, joka on sopijapuolista riippumaton ja 

jonka seuraamuksia ei voida estää ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai 

kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen 

levottomuus, viranomaisten suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen 

tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, valmiuslain tarkoittama poikkeusolo, 

luonnonmullistus, pandemia/epidemia, yleisen liikenteen tai energiajakelun 

keskeytys, lakko tai muu työselkkaus tai tulipalo.   Sopijapuolten on 

viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti toiselle 

sopijapuolelle samoin kuin esteen lakkaamisesta. 

os sopimusvelvoitteen viivästyminen johtuu tällaisesta ylivoimaisesta 

esteestä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki 

tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä 

kohtuullisena. Sopijapuolet pyrkivät yhdessä toteuttamaan mahdolliset 

lakisääteiset tehtävät yhteisen priorisoinnin perusteella. 

  

17 SOPIMUKSEN PURKAMINEN 

Sopijapuoli saa purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain, jos toinen 

sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan. Jos 

sopimusrikkomus on korjattavissa, sopijapuolen tulee ennen purkamista 

huomauttaa kirjallisesti sopimusrikkomuksesta siihen syyllistyneelle 

sopijapuolelle, ilmoittaa aikeista purkaa sopimus ja antaa kohtuullinen 

määräaika sopimusrikkomuksen korjaamiseksi. 

 

18 KANTELUT, HOITOVAHINKOILMOITUKSET, YMS. 

Keusote ilmoittaa välittömästi HUSille sopimuksen kohdetta koskevista 

valituksista, kanteluista ja hoitovahinkoilmoituksista samoin kuin kaikkia edellä 

mainittuja koskevista ratkaisuista. Potilaslain mukaiset muistutukset sekä 

terveydenhuollon ammattihenkilöitä valvoville viranomaisille tehdyt kantelut 

ohjataan Keusoten nimeämän henkilön kautta. Keusote varaa HUSille 

mahdollisuuden antaa vastineensa ennen oman vastineensa, selityksensä 

tai lausuntonsa antamista HUSin henkilökunnan toimintaan liittyvästä 

muistutuksesta ja kantelusta ja muista vastaavista vaatimuksista.  

Näihin vaatimuksiin osoitetut selvityspyynnöt osoitetaan aina HUSin 

nimeämälle henkilölle. 

 

19 POTILASVAKUUTUS JA POTILASVAHINGOT 

Sopijapuolella tulee olla potilasvakuutus. 
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Mahdolliset potilasvahinkolain mukaiset potilasvahingot korvataan sen 

sopijapuolen potilasvakuutuksesta, jonka toiminnasta potilasvahinko on 

aiheutunut. 

 

20 VAHINGONKORVAUS 

Sopijapuolen vastuu välittömistä vahingoista tämän sopimuksen perusteella 

on yhteensä enintään 50.000 euroa. HUSin vastuu tämän sopimuksen perus-

teella on yksittäisen vahingon osalta enintään määrä, joka vastaa vahinkoa 

aiheutuneesta toimenpiteestä maksettua määrää. Sopijapuolella ei ole oi-

keutta saada korvausta välillisistä vahingoista. 

Mikäli HUS on laillisessa korvausvastuussa kolmanteen tahon nähden, mutta 

vahinko on aiheutunut Keusoten tai Keusoten henkilöstön toiminnasta tai lai-

minlyönnistä, korvausasia hoidetaan HUSin prosessien mukaisesti ja HUSilla on 

oikeus saada korvausta Keusotelta. 

 

21 MUUTTUNEET OLOSUHTEET 

Mikäli lainsäädännöstä, viranomaismääräyksestä tai oikeuskäytännöstä 

seuraa jotakin mikä estää tai olennaisesti haittaa sopimuksen toteuttamista 

tai toimeenpanoa, sitoutuvat sopijapuolet myötävaikuttamaan siihen, että 

sopimusta muutetaan edellä mainittujen edellyttämällä tavalla tai, jos 

sopijapuolet eivät pääse neuvoteltuaan asiasta yhteisymmärrykseen 

sopimus voidaan irtisanoa päättymään [6] kuukauden irtisanomisajalla.   

Mikäli tämän sopimuksen solmimisen edellytykset eivät enää ole olemassa 

tai jos viranomainen niin vaatii, on HUSilla oikeus irtisanoa sopimus 

päättymään kokonaan tai osittain heti.  

Edellä mainittuun sopimuksen muuttamiseen tai irtisanomiseen liittyen 

sopijapuolilla ei ole vaateita toisiaan kohtaan. 

 

22 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLON PÄÄTTYMINEN  

Sopimuksen voimassaolon päättymisellä ei ole vaikutusta sellaisten 

sopimuskohtien voimassaoloon, joiden niiden luonteen vuoksi on tarkoitettu 

jäävän voimaan sopimuksen voimassaolon päättymisestä huolimatta. 

Tällaisia kohtia ovat soveltuvin osin esimerkiksi salassapitoa, tietosuojaa, 

immateriaalioikeuksia, vahingonkorvausta, vastuunrajoituksia ja soveltuvaa 

lakia ja riitojen ratkaisua koskevat kohdat.  

Sopimuksen päättyessä, Keusoten pyynnöstä HUS avustaa kohtuullisesti 

Keusotea yhteistyön päättymiseen liittyvissä käytännön toimenpiteissä 

erikseen sovitun mukaisesti. HUSilla on oikeus laskuttaa avustamisesta ja 

mm. mahdollisista potilastietoja koskevista tiedonsiirroista syntyneet 

kustannukset Keusotelta.  
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Sopimuksen päättyessä Keusotella on oikeus saada käyttöönsä tilaamansa 

PACS-pitkäaikaisarkistoon arkistoitu kuvadata erikseen sovittavalla 

medialla tai tavalla. HUSilla on oikeus laskuttaa Keusotelta tästä syntyneet 

kustannukset. 

 

23 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN 

Tämä sopimus on tehty olemassa olevien organisaatioiden ja 

lainsäädännön nimenomaiseen valtuutukseen perustuen sekä nojautuen 

sopijapuolten lainsäädännössä säädettyihin tehtäviin. Tämän vuoksi tätä 

sopimusta ei ole tarkoitettu suoraan siirrettäväksi sopijapuolelta edelleen 

tai niiden sijaan. 

Sopijapuolella ei ole oikeutta ilman toisen sopijapuolen suostumusta siirtää 

sopimusta kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle. 

Mikäli sopijapuolen tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain kolmannelle 

julkisoikeudelliselle taholle, sitoutuvat sopijapuolet neuvottelemaan 

sopimuksen mahdollisesta siirtämisestä sekä selvittämään yhdessä lailliset ja 

toiminnalliset edellytykset sekä tarkoituksenmukaisuus jatkaa yhteistoiminta. 

Jos yhteistoimintaa päätetään jatkaa, laaditaan siirrosta asianmukainen 

dokumentaatio tai päivitetään muutoin tätä sopimusta vastaamaan uutta 

tilannetta. Mikäli edellytykset sopimuksen tekemiselle ei enää ole 

olemassa, on HUSilla oikeus päättää sopimus. 

 

24 SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sen 

lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta. 

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti 

neuvottelemalla. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, julkisen 

hallintotehtävän hoitamiseen liittyvät asiat ratkaistaan hallintoriitana 

Helsingin hallinto-oikeudessa ja yksityisoikeudelliset riita-asiat Helsingin 

käräjäoikeudessa. 

 

25 Sopimusasiakirjat 

Sopimusasiakirjat muodostuvat tästä sopimuksesta ja seuraavista liitteistä: 

LIITE 1 PALVELUKUVAUS VUODELLE 2020 

LIITE 2 PALVELUSUUNNITELMA VUODELLE 2020 

LIITE 3 HINNASTO 2020 

LIITE 4 LASKUTUSTIEDOT 

LIITE 5 TIETOTURVALLISUUSLIITE - HUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄNÄ   

LIITE 6  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN KUVAUS 

LIITE 7 YHTEYSHENKILÖT 
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Yllä mainitut sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli asiakirjat ovat 

sisällöltään ristiriitaisia, noudatetaan 

- ensisijaisesti tätä sopimusta 

- toissijaisesti liitteitä numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan, 

kuitenkin niin, että jos liitteiden 5 (Tietoturvallisuusliite - HUS henkilötietojen 

käsittelijänä) ja 6 (Henkilötietojen käsittelyn kuvaus) sisältö on ristiriidassa 

muiden liitteiden sisällön kanssa, noudatetaan ensisijaisesti kyseisiä liitteitä. 

Sopimusasiakirjojen alkuperäiset kappaleet ovat tallennettuna HUSin 

sähköiseen asiakirjahallintajärjestelmään, josta ne voidaan saattaa 

tarvittaessa nähtäväksi voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. 

 

26 Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset 

Tätä sopimusta on tehty kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi 

kummallekin sopijapuolelle. 

 

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

 

___________, ___.2020   

 

Lasse Lehtonen  

diagnostiikkajohtaja,  

HUS Diagnostiikkakeskus 

 

KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ 

 

___________, ___.2020 

 

Pirjo Laitinen-Parkkonen 

Kuntayhtymän johtaja              

Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymä 


