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Helsingin kaupungin seulontamammografiatutkimukset

1 Sopijapuolet

Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveysvirasto (jäljempänä Tilaaja)
PL 6000
00099 Helsingin kaupunki
Y-tunnus 0201256-6

Palveluntuottaja
Yrityksen nimi
Osoite: xxxxxxxxxxxx
Y-tunnus

2 Yhteys- ja vastuuhenkilöt

Tilaaja:

Sopimusasiat:
Kari Salovaara
Hankinta-asiantuntija
puhelin 09 310 78727
sähköposti: kari.salovaara@hel.fi

Palvelun sisältöä koskevat asiat:
Jukka Pellinen
hallintoylilääkäri
puhelin 09 310 42305
sähköposti: jukka.pellinen@hel.fi

Palveluntuottaja:

Sopimusasiat:
Nimi
asema
Puh.
sähköposti

Palvelun vastuuhenkilö:
Nimi
asema
Puh.
Sähköposti
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3 Sopimuksen kohde

Sopimuksen kohteena on mammografiaseulontojen toimittaminen
Tilaajalle. Sopimuksen kohde on määritelty tarkemmin Hankinnan
kohteen kuvauksessa (liite 1).

Tilaaja ei sitoudu mihinkään tiettyihin hankintamääriin.

4 Alihankinta

Palveluntuottajan alihankkijat ja heidän tehtävänsä sopimuksen
kohteen toimittamisessa ovat seuraavat:
Nimi,osoite, Y-tunnus, tehtävä

Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuin
omastaan.

Alihankintaan sovelletaan täydentävin osin JYSE 2009 Palvelut -ehtoja.

tai

Palveluntuottaja ei käytä alihankkijoita.

5 Palvelun laatu ja siinä esiintyvät virheet

Palvelun laatuvaatimukset on määritelty tarjouspyynnössä ja
Hankinnan kohteen kuvauksessa (liite 1).

Palvelun laatuun ja virheeseen sovelletaan täydentävin osin JYSE
2009 Palvelut -ehtoja (liite 2).

6 Palvelun laadun valvonta (ja laatuvaatimusten alittamisesta seuraavat sanktiot)

Palvelun laadunvalvonta on määritelty Hankinnan kohteen
kuvauksessa (liite 1).

Palveluntuottajalla tulee sopimuskauden ajan olla yksityisestä
terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) mukainen lupa
radiologisten palvelujen antamiseen.

Palvelun raportointi

Palveluntuottajan tulee raportoida terveyskeskukselle tehdyistä
tutkimuksista, jatkotutkimuksiin johtaneista tutkimuksista ja
osallistujamääristä sekä tallentaa seulonnan tiedot tallennuksen
syöpärekisterin joukkotarkastusrekisteriin.
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Laadun seuranta

Asiakkailla tulee olla mahdollisuus palautteen antamiseen
palveluntuottajalle. Palveluntuottaja vastaa tehtyihin reklamaatioihin
reklamaation esittäjälle ja toimittaa asiakaspalautteet (laatuseurannan
tulokset) tiedoksi terveyskeskukselle. Palveluntuottaja raportoi
kirjallisesti tilaajalle asiakaspalautteesta välittömästi.

7 Palveluntuottajan muut velvollisuudet ja vastuut

Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että se täyttää kaikki tarjouspyynnössä
(H019-14HEL2014-002513) ja sen liitteissä tarjoajalle asetetut
rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä sekä
ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset koko sopimuskauden
ajan.

Palveluntuottajan muihin velvollisuuksiin ja vastuisiin sovelletaan Jyse
2009 Palvelut -ehtojen kohtaa 7 pois lukien alakohta 7.3.

JYSE 2009 Palvelut -ehtojen kohtaa 7.3 sovelletaan seuraavassa
muodossa:

7.3 Jos Palveluntuottaja aiheuttaa vahinkoa kolmannelle taholle tämän
sopimuksen mukaisia velvoitteita täyttäessään, ja jos Tilaaja on jollain
perusteella ensisijaisesti vastuussa edellä kerrotusta vahingosta, on
Tilaajalla oikeus saada Palveluntuottajalta vastaavan suuruinen
vahingonkorvaus kuin mistä Tilaaja on ensisijaisessa vastuussa
kolmannelle.

8 Palvelun tuottamiseen käytettävä henkilöstö

Palvelusta vastaavan / vastaavien henkilön / henkilöiden tulee olla
Suomessa laillistettuja radiologian erikoislääkäreitä.

Palvelua suorittavien henkilöiden vaatimukset:

 Lääkäreiden tulee olla itsenäisen ammatinharjoittamisoikeuden
omaavia Suomessa laillistettuja lääkäreitä.

 Lääkäreillä ja röntgenhoitajilla tulee olla vähintään suomen
kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen
tyydyttävä suullinen taito.

 Palvelun tuottamista varten tulee olla vähintään neljä radiologian
erikoislääkäriä.

 Ainakin toisella kuvien tulkintaan osallistuvista tulee olla
seulonnan erityispätevyys.
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 Varmistustutkimuksia tekevältä edellytetään seulonnan
erityispätevyyttä.

 Näytteet tutkivien patologien on oltava rintarauhassytologiaan
perehtyneitä erikoislääkäreitä.

 Hoitohenkilökunta
 Tutkimuksiin osallistuvilla hoitajilla on oltava kokemusta

seulontamammografioista.

Tilaajalla on oikeus vaatia lääkärin tai hoitajan vaihtamista perustellusta
syystä.

9 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus

Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus palvelun tuottamisessa käy ilmi
hankinnan kohteen kuvauksesta (liite 1).

10 Hinta

Hinta on seuraava:
 xx euroa (alv 0 %) / tutkimus

Hintaan sisältyy tämän sopimuksen kohteena oleva palvelu ja kaikki
palveluun kuuluvat osat sellaisenaan kuin ne kuvataan palvelukuvaus-
ja tarjouslomakkeessa.

Palveluntuottajalla ei ole oikeutta periä pientoimitus- tai laskutuslisiä.

Hinnat ovat kiinteät kahden (2) vuoden ajan sopimuskauden
alkamisesta laskettuna. Sen jälkeen hintoja voidaan muuttaa Jyse 2009
Palvelut ehdoissa säännellyllä tavalla (liite 2). Ensimmäinen
hinnantarkistus on mahdollinen X.X.20XX.

11 Maksuehdot

Maksu suoritetaan toteutuneiden mammografiatutkimusten mukaan
kuukausittain.

Maksuehto on 21 pv netto.

Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Laskut lähetetään sähköisessä muodossa, verkkolaskuina. Mikäli
Palveluntuottajan käytössä ei ole verkkolaskutuksen mahdollistavaa
laskutusjärjestelmää, tulee laskut tuottaa sähköisessä muodossa, esim.
Baswaren Supplier Portal -ilmaispalvelun kautta. Helsingin kaupungin
vastaanottava verkkolaskuoperaattori on Basware Oyj, jonka välittäjän
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tunnus on BAWCFI22. Verkkolaskuosoitteet löytyvät Tietoyhteiskunnan
kehittämiskeskus ry:n ylläpitämästä verkkolaskuosoitteistosta,
http://verkkolasku.tieke.fi/

Muilta osin sovelletaan JYSE 2009 Tavarat -ehtoja (liite 2).

12 Vakuudet

Sovelletaan JYSE 2009 Palvelut -ehtoja (liite 2).

13 Viivästyminen

Sovelletaan JYSE 2009 Palvelut -ehtoja (liite 2).

14 Ylivoimainen este

Sovelletaan JYSE 2009 Palvelut -ehtoja (liite 2).

15 Vakuutukset

Sovelletaan JYSE 2009 Palvelut -ehtoja (liite 2).

16 Vahingonkorvaus

Palveluntuottaja vastaa kaikista palvelujensa käyttäjille aiheuttamistaan
vahingoista.

Palveluntuottajalla on voimassa oleva potilasvakuutus ja toiminnan
vastuuvakuutus.

Vakuutusten on oltava riittäviä suhteessa palvelun tuottamiseen
liittyviin riskeihin

Muilta osin sovelletaan JYSE 2009 Palvelut -ehtoja (liite 2).

17 Hinnanalennus ja sopimuksen purku

Sovelletaan JYSE 2009 Palvelut -ehtoja (liite 2).

18 Sopimuksen päättäminen erityistilanteissa

Sopimus päättyy välittömästi, jos aluehallintovirasto peruuttaa
palveluntuottajalta luvan radiologisten palvelujen antamiseen.

http://verkkolasku.tieke.fi/
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Jos aluehallintovirasto keskeyttää kyseisen luvan taikka kieltää
palveluun käytettävän huoneiston tai sen osan tai laitteen käytön,
sosiaali- ja terveysvirastolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi.

Sosiaali- ja terveysvirastolla on myös oikeus irtisanoa sopimus
kalenterivuoden vaihtumisesta lukien kolmen kuukauden
irtisanomisajalla, mikäli palvelun laadussa on puutteita, joita ei ole
huomautuksesta huolimatta korjattu terveyskeskusta tyydyttävällä
tavalla.

Muutoin sovelletaan JYSE 2009 Palvelut -ehtoja (liite 2).

19 Immateriaalioikeudet

Sovelletaan JYSE 2009 Palvelut -ehtoja (liite 2).

20 Salassapito ja henkilötietojen käsittely

Sovelletaan JYSE 2009 Palvelut -ehtoja (liite 2).

21 Palveluntuottajan taloudellisen tilanteen seuraaminen

Palveluntuottajan on toimitettava Tilaajalle sopimussuhteen aikana 3
kuukauden välein sopimuksen allekirjoittamisesta laskettuna seuraavat
selvitykset:

• todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys
siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä
maksusuunnitelma on tehty, sekä

• todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen
maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä
eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä
maksusuunnitelma on tehty.

Edellä mainittuina todistuksina ja selvityksinä hyväksytään myös muut
kuin viranomaisen antamat todistukset ja selvitykset, jos ne on antanut
yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä.

Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia
niiden Tilaajalle jättämispäivästä laskettuna.

Selvitykset tulee toimittaa sähköisesti merja.i.aaltonen@hel.fi  tai
osoitteeseen Merja Aaltonen, Sosiaali- ja terveysvirasto, PL 6030,
00099 Helsingin kaupunki.

mailto:merja.i.aaltonen@hel.fi
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Todistuksia ei tarvitse toimittaa, jos Palveluntuottajan tiedot ovat
saatavissa www.tilaajavastuu.fi  -palvelusta.

Lisäksi Palveluntuottajan on toimitettava Tilaajalle muulloinkin
sopimussuhteen aikana sen vaatimuksesta ja vaatimuksessa
esitetyssä määräajassa edellä esitetyn mukaiset sekä muut
tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Palveluntuottaja on
laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen
maksamisen tai, jos palveluntuottaja ei toimita määräajassa kyseisiä
selvityksiä. Ennen sopimuksen purkamista Tilaajan tulee kirjallisesti
huomauttaa Palveluntuottajaa laiminlyönnistä ja ilmoittaa sopimuksen
purkamisen uhasta, ellei laiminlyöntiä korjata Tilaajan vaatimassa
kohtuullisessa ajassa.

Palveluntuottajan on Tilaajan pyynnöstä osoitettava, että
Palveluntuottajan ja sen käyttämien alihankkijoiden ulkomaisilla
työntekijöillä on työnteko-oikeus Suomessa. Ulkomaisella työntekijällä
tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen.

22 Sopimuksen siirtäminen ja muuttaminen

Sovelletaan JYSE 2009 Palvelut -ehtoja (liite 2).

23 Avustamisvelvollisuus palveluntuottajan vaihtuessa

Sovelletaan JYSE 2009 Palvelut -ehtoja (liite 2).

24 Erimielisyydet ja sovellettava laki

Sovelletaan JYSE 2009 Palvelut -ehtoja (liite 2).

25 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat
keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä
pätevyysjärjestyksessä:

1. Sopimus
2. Hankinnan kohteen kuvaus (liite 1)
3. Tarjouspyyntö H019-14HEL2014-002513
4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa

(JYSE 2009 Palvelut) (liite 2)
5. Palveluntuottajan tarjous x.x.20xx

http://www.tilaajavastuu.fi/
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26 Sopimuskausi ja optio

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta ja alkaa X.X.20XX tai sopimuksen
allekirjoittamisesta lukien.

Hankintaan sisältyy enintään kahden vuoden optiokausi, joko yksi (1)
vuosi kerrallaan tai koko kaksivuoteinen kerrallaan. Optiokauden
käyttöönotosta päättää Tilaaja kolme (3) kuukautta ennen
perussopimuskauden päättymistä. Optiokaudella sovelletaan
hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ehdot ovat
voimassa perussopimuskauden päättyessä.

Sopimus on voimassa vasta kun kumpikin sopijapuoli on sen
allekirjoittanut.

27 Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset

Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi
kummallekin sopijapuolelle.

Helsinki xx.xx.20xx.

Helsingin kaupungin XXXXXXXXXXXXX
sosiaali- ja terveysvirasto

______________________ ______________________
(allekirjoitus) (allekirjoitus)

Liitteet Hankinnan kohteen kuvaus. palvelukuvaus (liite 1)
Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa
(JYSE 2009 Palvelut) (liite 2)
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_j
ulkaisut/20100217Julkis/name.jsp)

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_julkaisut/20100217Julkis/name.jsp
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_julkaisut/20100217Julkis/name.jsp

