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YHTEISTOIMINTASOPIMUS
LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN JÄRJESTÄMI-
SESTÄ (luonnos)

1. Sopijapuolet

Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsingin kaupunki tai Kaupunki)
Sosiaali- ja terveysvirasto
PL 6000
00099 Helsingin kaupunki

HUS-Apteekki liikelaitos (HUS-Apteekki)
PL 440
00029 HUS
Kerstin Carlsson
toimitusjohtaja, sairaanhoitopiirin apteekkari
puh. (09) 471 72447
kerstin.carlsson@hus.fi

 2. Yhteyshenkilöt

Kaupunki: Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveysvirasto
Talous- ja tukipalvelut -osasto
Palvelupäällikkö
PL 6000
00099 Helsingin kaupunki

HUS-Apteekki:

HUS-Apteekki
Kerstin Carlsson
toimitusjohtaja, sairaanhoitopiirin apteekkari
PL 440
00029 HUS
puh. (09) 471 72447
kerstin.carlsson@hus.fi

Yhteyshenkilön tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja
tiedottaa sopimuksen toteuttamiseen liittyvistä asioista. Yhteyshenkilöllä ei ole
oikeutta muuttaa sopimusta. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava kir-
jallisesti toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle.

 3. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö
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Tämä sopimus perustuu osapuolten väliseen sairaala-apteekin toiminnan luo-
vutukseen (päiväys xx.xx.2015). Luovutusta koskevan sopimuksen mukaan
Helsingin kaupungin sairaala-apteekin lääkehuollon luovutuksen jälkeen lää-
kehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen tuottamisvastuu siirtyy
HUS-Apteekille. Tämän seurauksena HUS-Apteekki jatkossa tuottaa lääke-
huollon ja kliinisen farmasian palvelut Helsingin kaupungille lääkelain 62 §:n
nojalla.

Lääkehuollolla tarkoitetaan kokonaisuutta, jolla varmistetaan, että saatavilla
on tehokkaita, turvallisia ja kohtuuhintaisia lääkkeitä. Tähän kuuluvat lääkkei-
den hankintaa, käyttökuntoon saattamista, valmistusta, varastointia, toimitta-
mista sekä lääkeinformaation antamista lääkkeitä käyttäville sosiaali- ja ter-
veydenhuollon toimintayksiköille, esimerkiksi osastoille ja poliklinikoille tai po-
tilaille. Sairaala-apteekkien lääkehuolto pitää sisällään mm. seuraavat pääasi-
alliset toiminnat: koneellisen annosjakelun, lääkevalmistuksen, lääketoimituk-
sen ja osastofarmasian.

Luovustusta koskevan sopimuksen kohdassa 4.1 mukaisen Lääkehuollon en-
simmäisen osan luovutusajankohta on 1.5.2015 (Luovutusajankohta 1).

Luovutusta koskevan sopimuksen kohdassa 4.1 mukaisen Lääkehuollon toi-
sen osan luovutusajankohta on 1.1.2016 (Luovutusajankohta 2).

Tämän sopimuksen tarkoituksena on määrittää HUS-Apteekin Helsingin kau-
pungille tuottamat lääkehuollon palvelut ja kliinisen farmasian palvelut. Toi-
minnassa molemmat sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan lääkelakia ja vel-
voitevarastointilakia sekä niiden nojalla annettuja valvovan viranomaisen
määräyksiä ja ohjeita, jotka antavat selkeät raamit HUS-Apteekin tuottamille
lääkehuollon palveluille ja kliinisen farmasian palveluille, lähinnä niiden laa-
juudelle ja laadulle

Tällä sopimuksella ei tavoitella liiketaloudellista voittoa.

4. Toiminnanohjaus ja valvonta

HUS-Apteekki liikelaitoksen toiminnan omistajaohjaus toteutetaan samalla ta-
valla kuin muukin HUSin omistajaohjaus. Omistajaohjauksessa noudatetaan
Helsingin kaupungin omistamien yhteisöjen omistajaohjauksesta ja hyvästä
hallinnosta annettuja määräyksiä.

5. Sopimuksen kohde

HUS-Apteekilla on tämän yhteistyösopimuksen ja sen liitteenä 1 ja 2 olevien
kuvausten mukaisesti vastuu lääkehuollon ja kliinisen farmasian palveluiden
tuottamisesta Helsingin kaupungille.

HUS-Apteekin vastuulla olevat lääkehuollon palvelut ja kliinisen farmasian
palvelut (liite 1) jakaantuvat seuraaviin pääryhmiin:

1. Lääkkeiden kilpailutus ja niihin rinnastettavien tuotteiden hankinta ja
toimitus
2. Lääkevalmistus
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3. Velvoitevaraston ylläpitäminen
4. Lääkkeelliset kaasut
5. Asiantuntijapalvelut
6. Raportointi

Lääkkeet toimitetaan HUS-Apteekista, Helsingin toimipisteestä Meilahdessa.

HUS-Apteekin koneellinen annosjakelupalvelu on kuvattu liitteessä 2 ja poti-
laskohtaiset annospussit toimitetaan HUS-Apteekin Jorvin sairaalan sairaala-
apteekista.

6. Tietohallinto

ICT-tekniikkaan liittyvissä kustannuksissa noudatetaan perusperiaatetta, että
kumpikin osapuoli vastaa omiin järjestelmiinsä tarvittavien muutoksien kus-
tannuksista.

HUS-Apteekissa on käytössä lääkkeiden tilaamiseen sähköinen lääketilaus-
järjestelmä, OSTi. HUS-Apteekki vastaa Helsingin kaupungin osastojen ja
muiden toimintayksiköiden OSTi-järjestelmän koulutuksesta ilman eri korva-
usta.

HUS-Apteekki huolehtii lääketilausoikeuksien hallinnasta siten, että lääkärei-
den ja hoitajien käyttäjätunnukset hallitaan lääkehuollon palvelujen ja kliinisen
farmasian palvelujen tuottajan toimesta.

7. Muutoksista tiedottaminen

Kaupungin velvollisuutena on informoida HUS-Apteekkia 6 kuukautta aikai-
semmin mahdollisista toiminnallisista muutoksista, kuten toimintayksiköiden
lakkauttamisesta tai muuttumisesta tehostettua palveluasumista tarjoavaksi
yksiköksi, jotka vaikuttavat palvelusopimuksen kohteena olevien apteekkipal-
veluiden tuottamiseen kohdassa 5 esitetyllä tavalla.

8. Lääkekuljetukset ja niiden vakuuttaminen

Toimipisteiden välinen kuljetus ja sen vakuutus hoidetaan Kaupungin toimes-
ta. Kuljetuksia on tavoite kehittää sopimusosapuolten kesken yhteistyössä
niin, että mahdolliset synergiaedut hyödynnetään. Kuljetuksessa tulee noudat-
taa soveltuvin osin lääkkeiden hyviä jakelutapoja (GDP), erityisesti tulee
huomioida kylmä- sekä viileäkuljetuksen vaatimat kuljetusajat sekä lääketur-
vallisuus.

9. Hinta ja hinnantarkistus

Palveluiden hintoja on mahdollista tarkistaa vuosittain enintään kuntatalouden
terveydenhuollon hintaindeksin mukaisesti, ensimmäisen kerran 12 kuukau-
den kuluttua sopimuksen voimaantulosta. Esitys ja riittävä selvitys hintojen
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tarkistamisesta perusteluineen tulee toimittaa kaupungille kirjallisesti viimeis-
tään 3 kuukautta ennen hintojen mahdollista tarkistamista, minkä jälkeen
osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sovellettavan korotuksen suuruudesta.

Hinnanmuutos voi tulla voimaan aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua sopi-
muskauden alusta tai edellisestä tuottajan aloitteesta tehdystä hinnanmuutok-
sesta. Lääkkeiden hinnat muodostuvat lääkkeen ostohinnasta ja palvelumak-
suista. Laskutuksessa hintaan lisätään lain mukainen arvonlisävero.

Kaupunki maksaa palvelukuvauksen mukaisista lääkevalmisteista käytön mu-
kaan kulloinkin voimassa olevan HUS-Apteekin hinnaston mukaisesti. Palve-
lun hinta sisältää kaikki sopimuksessa kuvatut palvelun tuottamisesta aiheu-
tuvat kustannukset. HUS-Apteekki ei peri Kaupungilta muita kustannuksia.

Sopimusmuutokset edellyttävät molempien sopijapuolten kirjallisen hyväk-
synnän.

10. Laskutus ja maksuehdot

HUS-Apteekki laskuttaa toimitetuista lääkkeistä ja palveluista kustannuspaik-
kakohtaisesti Kaupunkia kuukausittain jälkikäteen. Laskutuksessa tulee HUS-
Apteekin toimittaa tiedot palvelujen käytöstä kustannuspaikoittain kustannus-
erittelyineen. Maksuehto on HUS:n yleisen käytännön mukaan 14 päivää net-
to.

HUS-Apteekki lähettää laskut osastoittain vuodeosastoit-
tain/toimintayksikköittäin verkkolaskutusosoitteilla:

Perhe- ja sosiaalipalvelut -osasto:
003702012566305

(Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveysvirasto
Perhe- ja sosiaalipalvelut/Ostolaskut
PL 7327
00099 Helsingin kaupunki)

Terveys- ja päihdepalvelut –osasto:
003702012566416

(Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveysvirasto
Terveys- ja päihdepalvelut/Ostolaskut
PL 6127
00099 Helsingin kaupunki)

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut –osasto:
003702012566446
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(Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveysvirasto
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut/
Ostolaskut
PL 6627
00099 Helsingin kaupunki)

Verkkolaskun erittelyssä on mainittu toimintayksikön nimi sekä asiakastun-
nus.

Laskuun kohdistuvat huomautukset on tehtävä 7 päivän kuluessa laskun tie-
doksisaannista.

11. Raportointi ja toiminnan kehittäminen

OSTi-tilausjärjestelmää käyttävillä toimintayksiköillä on mahdollisuus seurata
vuodeosastonsa tai toimintayksikkönsä mukaista lääkekulutusta OSTi-
lääketilausjärjestelmän kautta, johon lääkkeiden kulutustiedot päivittyvät joka
arkipäivä.

Kumpikin sopimusosapuoli vastaa toiminnan kehittämiseen liittyvistä omista
kustannuksistaan.

Osapuolet sopivat tarpeen mukaan yhteistyössä toiminnan kehittämisestä.

12. Vahingonkorvaus (hyvitysmaksu)

Sopijapuolella on oikeus saada hyvitystä toisen sopijapuolen sopimusrikko-
muksesta aiheutuneista välittömistä vahingoista. Hyvitysmaksun enimmäis-
määrä on rikkomuksen kohteena olevan palvelun yhden vuoden kokonaishin-
ta. Välillisiä vahinkoja ei korvata.

Hyvitysvelvollisuuden rajoitukset eivät koske tapausta, jossa on kyseessä
sopijapuolen tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettu vahinko.
Sopimusosapuolen on ilmoitettava toiselle sopijapuolelle hyvitysmaksuvaati-
muksensa kirjallisesti viipymättä.

13. Salassapito ja henkilötietojen käsittely

HUS-Apteekki ja Helsingin kaupunki vastaavat siitä, että lääketilausten käsit-
telyn yhteydessä noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilas-
asiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä.

HUS-Apteekki huolehtii ja vastaa siitä, että palveluja tuotettaessa noudate-
taan potilastietojen salassapidosta ja henkilötietojen käsittelystä annettuja
säädöksiä.

14. Sopimuksen siirtäminen
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Sopimusmuutokset edellyttävät molempien sopijapuolten kirjallisen hyväk-
synnän. Sopimusta ei saa osaksikaan siirtää kolmannelle osapuolelle ilman
toisen osapuolen kirjallista suostumusta lukuun ottamatta tilannetta, jossa on
kysymys jommankumman sopimusosapuolen sisäisestä uudelleen järjestämi-
sestä tai liikkeen luovutuksesta.

15. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti
sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa.

Mikäli sopimuksesta johtuvaa erimielisyyttä ei saada sopijaosapuolten välisin
neuvotteluin ratkaistua, tätä sopimusta koskevat riidat ratkaistaan hallinto-
riitana Helsingin hallinto-oikeudessa siltä osin, kuin kysymys on julkisoikeu-
dellinen. Yksityisoikeudelliset riidat ratkaisee Helsingin käräjäoikeus.

16. Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään
ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pätevyysjärjestyk-
sessä:

1. Sopimus
2. Lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen kuvaus (liite 1)
3. Koneellisen annosjakelupalvelun kuvaus (liite 2)
4. Hinnasto (liite 3)

17. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa 1.5.2015 alkaen ja on voimassa toistaiseksi. Sopimus
voidaan irtisanoa päättymään kunkin vuoden viimeiseen päivään mennessä
käyttäen yhdeksän (9) kuukauden irtisanomisaikaa. Irtisanominen ei aiheuta
osapuolille maksuseuraamuksia.

18. Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset

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

Helsinki xx.xx.2015.

Helsingin kaupunki XXXXXXXXXXXXX
Sosiaali- ja terveysvirasto
Virastopäällikkö

_____________________ ________________
(allekirjoitus)
Hannu Juvonen
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Liitteet
Lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen kuvaus (liite 1)
Koneellisen annosjakelupalvelun kuvaus (liite 2)
Hinnasto (liite 3)
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