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HUS-KUNTAYHTYMÄ
HYKS-sairaanhoitoalue 17.4.2018 (versio 1)
_______________________________________________________________________________

YHTEISTYÖSOPIMUS HAARTMANIN JA MALMIN SAIRAALOIDEN PITKITTYNEEN RUUHKAN 
HOITAMISESTA

1 Sopijapuolet

Helsingin kaupunki (”Helsinki”)
osoite
y-tunnus

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (”HUS”)
PL 100, 00029 HUS
Y-tunnus 1567535-0

2 Sopimuksen tavoite ja kohde

Valtioneuvoston asetuksen kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen 
erikoisalakohtaisista edellytyksistä (583/2017) mukaan (jäljempänä ”asetus”) ”Kunnan tai 
kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että terveydenhuoltolain (1326/2010) 50 §:ssä 
tarkoitettua kiireellistä hoitoa on saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina joko 
kiireettömän hoidon yhteydessä tai erillisessä päivystyksen toteuttamista varten 
suunnitellussa ympäri vuorokauden toimivassa päivystysyksikössä. Ympärivuorokautinen 
päivystys on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteispäivystyksenä, ellei saavutettavuus- ja potilasturvallisuusnäkökohdista muuta 
johdu. 

Asetuksen toteuttamiseksi Helsinki ja HUS ovat valmistelleet Helsingin kaupungin 
Haartmanin ja Malmin sairaaloiden päivystystoiminnan siirtoa HUS:ille 
liikkeenluovutuksena. Liikkeenluovutuksesta ja yhteistyöstä on sovittu tarkemmin 
erikseen. 

Tämä sopimus muodostaa laajemman yhteistyösopimuksen (”pääsopimus”) 
liitesopimuksen. 

Tällä sopimuksella sovitaan niistä yhteistoiminnan muodoista, joilla HUS ja Helsinki 
takaavat potilaille päivystyksen toiminnan kannalta riittävän hoitopaikkojen määrän 
ruuhkatilanteissa.

3 Aiemmat toimintaohjeet ja toimintaohjeiden päivitys

Tämän sopimuksen liitteeksi otetut toimintaohjeet kumoavat aiemmin voimassa olevat 
toimintaohjeet. 

Sopimuksen liitteenä olevia toimintaohjeita voidaan päivittää tarpeen mukaan. Mikäli 
ohjeisiin ei tehdä olennaisia muutoksia, voivat yksityiskohdista sopia tämän sopimuksen 
kohdassa x mainitut yhteyshenkilöt. Jos toimintaohjeita on muutettava olennaisesti taikka 
sovittava uudesta toimintamuodosta tai -mallista, on toimintaohjeiden päivitys tehtävä 
sopimusmuutoksella. 
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4 Yhteyshenkilöt

Tämän sopimuksen kattaman toiminnan yhteyshenkilönä Helsingin puolesta toimii xxx, 
osasto, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.

HUS:in yhteyshenkilönä toimii xxx, osasto, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.

Yhteyshenkilöitä voidaan vaihtaa ilmoittamalla siitä Helsingissä xxx:lle ja HUS:issa HYKS 
Akuutin linjajohtajalle.

5 Toiminnan toteuttaminen

Haartmanin päivystyksen pitkittynyt ruuhkatilanne hoidetaan tämän sopimuksen liitteen 
yksi (1) mukaisesti. Liitteeseen yksi on oheistettu kaupunginsairaalan hoitopaikkatakuu, 
arviointi- ja kuntoutusyksiköiden hoitopaikkatakuu ja ongelmamikrobipotilaiden siirto 
ruuhkatilanteessa koskeva ohje. 

Toimintaohje Malmin päivystysyksikön ruuhkatilanteiden hoitamiseksi on tämän tämän 
sopimuksen liitteenä kaksi (2). Liiteeseen kaksi on oheistettu ohje Malmin 
päivystysyksikön tilannekuvan ylläpidosta ja ruuhkatilanteiden hoitamisesta, 
ongelmapotilaiden siirrot ruuhkatilanteessa -ohje, kaupunginsairaalan hoitopaikkatakuu ja 
arviointi- ja kuntoutusyksiköiden hoitopaikkatakuu.

Helsinki ja HUS sitoutuvat tällä sopimuksella noudattamaan tämän sopimuksen liitteenä 
olevia ohjeita. Helsinki sitoutuu lisäksi ilmoitettuihin hoitopaikkatakuisiin. Sopijapuolet 
sitouttavat ja informoivat henkilöstönsä ohjeiden sisällöstä ja valvovat, että henkilöstö 
noudattaa ohjeistusta.

6 Vastuut, vakuutukset ja vahingonkorvaukset

6.1 Vahingonkorvausvastuu ja korvausten käsittely

Sopijapuoli vastaa toiselle sopijapuolelle tämän sopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta 
vahingosta. Sopijapuolet eivät kuitenkaan vastaa välillisistä vahingoista, ellei kyseessä 
ole sopijapuolen tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttama vahinko.

Sopijapuolen on ilmoitettava toiselle sopijapuolelle korvausvaatimuksensa kirjallisesti.

Vahingonkorvausasiat selvitetään ensisijaisesti yhteistyössä sopimuksen 
yhteyshenkilöiden kesken. 

6.2 Force majeure

Sopijapuolet eivät vastaa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu lakon, työsulun, yleisen 
liikenteen pysähtymisen tai muun sen kaltaisen sopijaosapuolista riippumattoman syyn 
takia (force majeure). Se sopijapuoli, jota ylivoimainen este koskee, on velvollinen 
ilmoittamaan tästä sekä sen arvioidusta kestosta heti toiselle sopijapuolelle. Mikäli 
ylivoimainen este jatkuu vähintään kolmen (3) kuukauden ajan, oikeuttaa se kuitenkin 
sopimuksen purkamiseen.

6.3 Potilasvahingot

Korvauksista ja korvauskäsittelystä aiheutuneet kustannukset kohdistetaan sen tahon  
potilasvakuutukseen, jonka toiminnan tai laiminlyönnin yhteydessä ilmoitettu 
henkilövahinko tapahtui tai sai alkunsa. Tämän vuoksi Potilasvakuutuskeskus tarvitsee 
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kaikissa tapauksissa ns. asianosaisen selvitys-lomakkeella tiedot työnantajasta ja 
palvelussuhteen laadusta.

7 Sopimuksen muuttaminen

Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopijapuolten yhteisellä kirjallisella sopimuksella. Mikäli 
maakunta- ja sote-uudistus tulee voimaan, sopimusta muutetaan siten kuin uudistus sitä 
edellyttää. 

8 Sopimuksen siirto 

Kumpikaan sopijapuoli ei saa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen 
sopijapuolen kirjallista suostumusta. Sopijapuolet voivat kuitenkin siirtää sopimuksen, jos 
siirto liittyy sopijapuolen toiminnan sisäiseen uudelleen järjestämiseen taikka 
sopijapuolen ulkopuoliseen toiminnan järjestämiseen. Ulkopuolisella toiminnan 
järjestämisellä tarkoitetaan lainsäädännön tai muun viranomaistoimen edellyttämiä 
muutoksia toiminnan rakenteessa. 

9 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja on 
voimassa toistaiseksi viimeisimmästä allekirjoituspäivästä.

Sopimus voidaan irtisanoa 12 kuukauden irtisanomisajalla. Tämän sopimuksen 
irtisanominen ei vaikuta pääsopimuksen voimassaoloon. Jos pääsopimus irtisanotaan, 
katsotaan tämä sopimus irtisanotuksi samana päivänä.

Mikäli sopimus irtisanotaan, sitoutuvat sopijapuolet myötävaikuttamaan uuden ratkaisun 
löytämiseen ja toiminnan siirtämiseen kolmannelle osapuolelle kaikin käytettävissä olevin 
keinoin siten, ettei potilaiden hoito ja potilasturvallisuus vaarannu. 

10 Sopimuskappaleiden lukumäärä

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin 
sopijapuolelle.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Helsingin kaupunki

LIITTEET Liite 1 Haartmanin päivystyksen pitkittynyt ruuhkatilanne (versio 18.12.2017) 
lisäliitteineen

Liite 2 Toimintaohje Malmin päivystysyksikön ruuhkatilanteiden hoitamiseksi (versio 
18.12.2017) lisäliitteineen


