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HELSINGIN KAUPUNKI MALMIN JA HAARTMANIN PÄIVYSTYKSIIN LIITTYVÄT TUKIPALVELUJEN SOPIMUKSET 1 (11)
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Tukipalvelut Sopimus  
voimassa 
Haartma-
nissa

Sopimus 
voimassa 
Malmilla

Palvelun 
tuottaja

Voimassaoloa
ika

Irti-
sano
misai

ka

Muuta huomioitavaa

1 Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaalanhoitopiirin välinen 
yhteistoimintasopimus laitoshuolto- ja siivouspalvelujen tuottamisesta

x x HUS 
Tukipalvelut
(HUS-Desiko)

1.6.2017 - 12 kk Soten sopimuksesta siirretään päivystyksen 
osuus HUS:ille. 

2 Sopimus Läntisen yhteispäivystyssairaalan (nyk. Haartmanin sairaala) 
henkilökunnan pukutilojen puhtaanapidosta ja työvaatevaraston ylläpidosta

x HUS 
Tukipalvelut
(HUS-Desiko)

1.1.2011 - 6 kk Sopimus päätetään. Päivystyksen kustannukset 
siirtyvät HUS:lle.

3 Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaalanhoitopiirin välinen 
yhteistoimintasopimus tekstinkäsittelypalvelujen tuottamisesta (ei 
päivystyspoliklinikka)

x x HUS 
Tukipalvelut
(HUS-Servis)

27.3.2017 - 12 kk Soten sopimuksesta poistetaan päivystys ja 
siirretään HUS:ille.

4 Yhteistoimintasopimus lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian 
palvelujen järjestämisestä

x x HUS-Apteekki 1.5.2015 - 9 kk Tehty ilmoitus HUS-Apteekki, joka riittävä 
toimenpide.

5 Sopimus tekstiilihuollon järjestämisestä x x USP Oy 23.7.2014 - USP:lle tehty ilmoitus, joka riittävä toimenpide. 

6 HUS-Logistiikan ja Helsingin kaupungin yhteistyösopimus ambulanssilla 
tapahtuvista potilassiirroista (ei-kiireelliset ambulanssikuljetukset)

x x HUS Akuutti 2014/ 
maaliskuu

6 kk Soten sopimuksesta poistetaan päivystys ja 
siirretään ilmoituksella HUS:ille.

7 Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin välinen 
yhteistoimintasopimus kiireettömien potilaskuljetuspalvelujen tuottamisesta

x x Hyks-Akuutti  29.12.2016 12 kk Soten sopimuksesta poistetaan päivystys ja 
siirretään ilmoituksella HUS:ille.

8 Sopimus tavarakuljetuspalveluista (apuväline-, tavara- ja välinehuollon 
kuljetuspalvelut) sosiaali- ja terveysviraston tarpeisiin

x x Stara 1.1.2013 - 6 kk Sopimus koskee ulkokuljetuksia. Sopimusta 
muutetaan siten, että päivystys poistetaan tai 
kuljetus hoidetaan jatkossa muulla tavoin.

9 Palvelusopimus; Haartmanin sairaalan kiinteistön tuottamien jäte-, pyykki ja 
lääkintälaitekuljetuksista

x HUS-Logistiikka 7.5.2009 3 kk Soten sopimus päätetään Helsingin sairaalan 
vuodeosastoa lukuun ottamatta ja muilta osin 
kustannukset siirtyvät HUS:ille.

10 Palvelusopimus Malmin sairaalan sisäisistä kuljetuspalveluista x Palmia OY 19.11.2014 - 
31.12.2018

6 kk Siirtyy 1.1.2019 HUS Logistiikkaan.

11 Potilas- ja henkilöstöruokapalvelut x x Malmi: Helsingin 
kaupungin 
Palvelukeskus -
liikelaitos
Haartman: HUS 
Tukipalvelut

Haartman: 
1.1.2017Malmi: 
1.6.2015-

Haartman: 
6 kk Malmi: 

Malmi: Palvelu läpilaskutetaan soten kautta, joka 
huolehtii laskutuksesta. Haartman: Soten 
sopimus päätetään Helsingin sairaalan 
vuodeosastoa lukuun ottamatta ja kustannukset 
siirtyvät HUS:lle .



12 Välinehuolto x x Soten omaa Soten oma Tavoitteena integroida HYKS ATeKin ja Soten 
välinehuolto 1.1.2019 alkaen. Mikäli ei integroida, 
niin sote tuottaa päivystykselle.

13 Vahtimestaripalvelut (aula- ja lähettipalvelut) x x Malmi:Soten 
oma 
Haartman:HUS 
Tukipalvelut Haartman 

1.9.2009-

3 kk

 Malmi: Palvelu myydään päivystykselle. 
Haartman: Soten sopimus päätetään Helsingin 
sairaalan vuodeosastoa lukuun ottamatta ja 
päivystyksen kustannukset siirtyvät HUS:lle 

14 Soten turvallisuuspalvelut

Vartioinnin toimeksiantosopimus Haartmanin sairaalan 
paikallisvartioinnista, piirivartioinnista ja hälytyspalvelusta

x x AVARN Oy

HUS-Kiinteistöt 
Oy

9.12.2015 - 
8.12.2019 + max 
2 optiovuotta

16.11.2009 -

6 kk
(sote)

3 kk

 Malmi: AVARN Oy tekee sopimuksen Malmin 
vartioinnista päivystyksen kanssa.
Haartman:  Soten sopimus päätetään Helsingin 
sairaalan vuodeosastoa lukuun ottamatta ja 
päivystyksen kustannukset siirtyvät HUS:lle  

15 Lindström (matot ja puuvillapyyhkeet) Sopimuksesta poistetaan päivystys
16 Tilapalvelut (vuokrat, käyttäjäpalvelut, sisäiset vuokrat, sähkösopimukset 

ym.)                                                                                                 
Haartmanin sairaala, Haartmaninkatu 4, liikehuoneiston vuokrasopimus nro 
222012525                                                                                       
Malmin sairaala, Talvelantie 6, liikehuoneiston vuokrasopimus nro 
222018767

x x KYMP
Sote vuokraa Malmin kiinteistön KYMP:ltä ja 
jälleen vuokraa HUS:lle päivystystoiminnan 
tarvitsemat tilat. Liitetään voimassa olevaan 
HUS:n ja soten väliseen puitesopimukseen. 
Haartman: HUS vuokraa KYMP:ltä.

18 Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet; käyttäjäpalvelut x KYMP Toistaiseksi 6 kk Malmi: Sopimusta muutetaan liitteellä siten, että 
päivystys poistetaan.

19 HUS-Kiinteistöt Oy:n ja Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen 
sekä Helsingin kaupungin terveyskeskuksen välinen sopimus kiinteistöjen 
teknisen huollon, laitekorjausten, ulkoalueen puhtaanapidon ja jätehuollon 
palveluista Haartmanin sairaalassa

x HUS-Kiinteistöt 
Oy 
ja
KYMP

1.9.2009 - 1 v Haartman: Sopimusta muutetaan liitteellä siten, 
että päivystys poistetaan.
Sopimukseen ei tule muutosta, jää voimaan, 
koska sote on edelleen päävuokralainen tiloissa.

20 Tietosuojajätehuolto (1), Lääkejätehuolto (2), vaaralliset jätteet (3)
HUS tietosuojajäte Fortum Waste Solutions 

x x 1)Paperinkeräys 
Oy Encore
2) Ekokem Oyj
3)L&T

1) 1
.9.2014-
31.8.2018
2) 5
.3.2015 3))L&T

1)Kaupungi
n 

kilpailuttam
a

2) 6 kk 
3)Kaupungi

n 
kilpailuttam

a

Malmi:1) Sopimusta muutetaan liitteellä siten, 
että päivystys poistetaan. 2) Sopimusta 
muutetaan liitteellä siten, että päivystys 
poistetaan. 3) Sopimusta muutetaan liitteellä 
siten, että päivystys poistetaan. 
Haartman:1 ja 2 tehdään uudet sopimukset 
HUS:n mukaan

21 Sopimus Sosiaali- ja terveystoimialan varastopalveluja koskevasta liikkeen 
luovutuksesta

x x HUS-Logistiikka 1.5.2018- Sopimusta ei aiheuta toimenpiteitä.

22 Vainajien kuljetukset x x Torowit Oy 18.9.2017 - 
31.12.2018 + 
optio 1.1.2019 - 
31.12.2020

Optio otetaan käyttöön ja huomioidaan 
päivystyksen vainajien kuljetusten siirtyminen 
HUS:lle, mikäli se sopii HUS:lle. 

23 Sopimus juoma- ja välipala-automaattien ylläpidosta Haartmanin 
sairaalassa

x Suomen 
kansanterveysyh
distys ry

Toistaiseksi Sopimus siirretään  HUS:lle.



24 Posti x x Posti OY Ilmoitus soten osalta PL-numeroiden 
poistumisesta sotelta tehty. 
HUS:n on ilmoitettava ko. siirto Postille.

25 Sopimus yhteispäivystyksen (Haartman) ravitsemuspalvelujen 
järjestämisestä 
(henkilökunnan ruokailu ja tilaustarjoilu)

" HUS Tukipalvelut Toistaiseksi 3 kk Sopimus päätetään Helsingin sairaalan 
vuodeosastoa lukuun ottamatta ja päivystyksen 
kustannukset siirretään HUS:lle  .



Lääkärityövoima Sopimuksen 
sisältö

Sopimus 
voimassa 
Haartmanis
sa

Sopimu
s  
voimass
a 
Malmilla

Palvelun tuottaja Voimassaoloai
ka

Irti-
sanomi
saika

Muuta 
huomioitavaa

Sopimuksen 
toimenpiteet

1 Yhteispäivystyksen 
lääkärityövoiman 
vuokraaminen Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja 
terveysviraston 
päivystysyksiköihin

Yhteispäivystyksen 
lääkärityövoiman 
vuokraaminen 
Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja 
terveysviraston 
päivystysyksiköihin 
(HEL 
2016-007919)

Kattaa arki-, ilta-, yö- 
ja viikonlopun 
(yleislääkäri), yöt ja vkl 
ja ruuhkanpurku 
(kirurgia), 
puhelinpäivystys 
ruuhkanpurkuna

x x Mehiläinen 
Terveyspalvelut 
Oy

1.3.2017, 3 v + 
1v optio

6 kk Siirto JYSE 2014 Palvelut -
ehtojen mukaan. Tilaaja varaa 
oikeuden lisätä tai vähentää 
lääkärityövoiman määrää (ks. 
palvelukuvaus)

Siirretään 
HUS:lle 
kokonaisuu-
dessaan

2 Sopimus 
Anestesia/Tehohoitolääkä
reiden päivystyksestä

Sopimus 
Anestesia/tehohoito-
lääkäreiden 
päivystyksestä (HEL 
2016-000781)

Akuuttisairaalan 
Malmin 
päivystysyksikön 
ympärivuorokautinen 
anestesia/tehohoito-
lääkäreiden päivystys

x x Palkkiotoimisten 
anestesia/tehohoitolääkärei
den vastuulääkäri (Hgin 
kaupungin virkalääkäri) 
allekirjoittaja

29.5.2009 
alkaen 
toistaiseksi

3 kk Sisäinen sopimus, joka 
laajennettu 1.2.2016 alkaen 
koskemaan myös Haartmanin 
päivystystä

Irtisanotaan. 
AteK hoitaa 
HUS:ssa

3 Sopimus Malmin 
päivystysyksikön ja 
Marian päivystysyksikön 
kirurgisten päivystysten 
hoidosta, 29.1.2008

Sopimus Malmin 
päivystysyksikön ja 
Marian 
päivystysyksikön 
kirurgisten 
päivystysten hoidosta 

Päivystysrinki, jonka 
työntekijät 
työskentelevät 
Helsingin kaupungin 
palveluksessa olevina 
ulkopuolisina 
päivystäjinä. 

x Päivystysringin 
yhteyshenkilö va. 
apulaisylilääkäri 
allekirjoittajana (ilm. Hgin 
kaupungin hlö) 

1.2.2008 alkaen 
toistaiseksi

3 kk Sopimus voimassa Malmin (ja 
Marian) sairaalassa. Arkipyhinä 
todettu toiminnasta vastaavan 
Medonen (nyk. Attendo). 
Selvitystä Attendon osuudesta ei 
ole saatu. 

Irtisanotaan. 
Neuvoteltava 
uusi sopimus 
päivystysringist
ä.

4 Lasten päivystys - ei 
sopimuksia

Ei sopimusta lasten 
päivystyksestä

Lasten päivystys sisältyy 
sopimukseen rivillä yksi.

Ks. tarvittavat 
uudet 
sopimukset 

5

Psykiatria - ei sopimuksia Ks. tarvittavat 
uudet 
sopimukset 



Tietojärjestelmät Sopimukset ja niiden muutostarpeet Käyttötarkoitus Suunnitelma järjestelmän käytöstä 
integraation jälkeen

1

Clinisoft Sote/ GE
- sopimus CIS042.1 siirtyy, neuvoteltava muutokset (HUS 
Tietohallinto) 

- irtisanomisaika 3kk, sopimuskausi kalenterivuosi

HUS/GE
- HUSin Clinisoft käytössä Meilahden ppkl:lla ja lasten teholla

Päivystys pkl 
toiminnanohjausjärjestelmä, sisältää 
myös potilaiden hoitotietoja (lääkitys, 
lab, tilan seuranta jne.), lääkäreiden 
määräyksiä jne.

Helsingin Clinisoft siirretään HUSiin.
Siirron yhteydessä rakennetaan liittymät HUSin 
Oberoniin ja XDS -arkistoon.  
HUSiin siirron yhteydessä järjestelmän 
käyttöpalvelu muuttuu; sote on ostanut k-
palvelun GE:ltä. Siirrossa HUS tarjoaa 
palvelimet omasta konesalistaan. 

Soten Clinisoftin ns. arkistokanta jää sotelle 
siirtoon asti. 
Helsingin arkiston jatkokäyttö huomioitava 
siirrossa.

2

Clinisoft, benchmarking 
poiminta 
NHG:lle

Sote/NHG
 - sopimus osallistumisesta bench marking toimintaan ja tietojen 
luovuttamisesta vertailutietokantaa varten (24.4.2013). Sopimus 
siirretään HUS:ille.  

Bench marking Poimintoja NHG:lle jatketaan.

3

Merlot Medi/ Hospital web? Sote / CGI
- sopimus 286625 irtisanotaan
- sovellus 1+1 työasemalla - irtisanomisaika 3kk 

HUS/Merlot Medi
- HUSilla sopimus, jota mahdollisesti päivitettävä. 
- HUSin sopimukseen sisällytetään Haartmanin ja 
Malmin MerlotMedi/Hospital web käyttö.

Ensihoidon järjestelmä Haartmanissa ja Malmilla on (kummassakin 
sairaalassa) yhdessä työasemassa 
HospitalWeb. Tarkoitus jatkaa näin 
integraation jälkeenkin 

4

e-Lääkekaappi 
sotessa vain 
Malmilla

eLääkekaapin sopimukset läpikäydään soten, HUSin ja toimittajan 
kesken.
1. Soten Malmin eLääkekaappi-sopimus 
- pääsopimus Care Fusion Finland jää Helsingille 
tai irtisanotaan. 
- puitesopimus sovellustoimituksesta jää 
Helsingille tai irtisanotaan. 
- puitesopimus huolto- ja ylläpitopalveluista 
siirretään HUS:ille ja päivitetään mahdollisesti osin vastaamaan 
HUSin sopimusta
- puitesopimus laitetoimituksista jää Helsingille
 Tilaajalla oikeus siirtää sopimus 
Sopimuskausi 6v (alk 2014)

2. Soten eLääkekaapin lääkerekisterin 
päivitys / Multirec irtisanotaan - sopimus 19.6.2014, 
irtisanomisaika 3kk

3. HUS Apteekin sopimusta mahdollisesti 
päivitettävä

Potilaskohtainen lääkkeiden säilytys ja 
lääkkeiden oton ja kulutuksen seuranta. 
eLääkekaappiin tallentuu tieto 
henkilöistä, jotka ovat lääkkeitä 
käsitelleet.

HUS-Apteekki liisaa saman toimittajan 
eLääkekaappeja HUSin käyttöön.
Tarkoitus jatkaa Malmin päivystyksen 
hankkimien 
eLääkekaappien käyttöä Malmin 
päivystyksessä  ja myös HelSain geriatrisella 
osastolla



5

ITTE
vain Malmilla
 - myös ITTEEn liittyvä Info 
TV/tukipalvelu 
(Digitouchremote)

Sote / CGI
 -ITTE puitesopimus jää Helsingille
- ITTE sopimus käyttöönotosta jää Helsingille
- ITTE sopimus ylläpidosta ja kehittämisestä jää 
Helsingille - ITTE sopimuksen liite Hinnat jää Helsingille
Suositellaan menettelynä Hgin läpilaskutusta HUSille infoTVden 
käytön osalta. 
Tarvittaessa tästä muutos/lisäys Hgin ja CGI:n väliseen 
sopimukseen.

Info-TV:t asiakkaille ja henkilökunnalle Malmin päivystyksen tiloissa olevien infoTV 
käyttöä jatketaan.

6 MUUT JÄRJESTELMÄT

7

TAS Lääkäripäivystys 
(MEDTIME)

HUSin järjestelmä. Ei vaadi sopimusmuutoksia.
HUS voi laajentaa opiskelija th:ssa käytössä olevan Mediatrin suun 
th:n päivystykseen (käyttöoikeuslisenssien hankintana)

 Lääkäreiden työvuorojen varaus. 9.5.2018
Soten MedTime -ohjelman käyttö jatkuu. 
Sopimuksen siirto HUSiin.

8

(Mediatri / HUS) Helsingillä ei ole erillistä sopimusta Digorasta.
Palvelin Tiedon konesalissa.
Citrix -lisenssien selvitys ei valmis. 

HUSin suun th:n käyttämä järjestelmä 
hammaskarttojen tallennukseen.

9

Digora vain 
Haartmanissa

Helsingillä ei ole (v. 2018) sopimusta. 
Liikkeenluovutussopimukseen kirjattava, että järjestelmä siirtyy

HUSilla voimassaoleva puitesopimus Miratelista, toimittaja Ascom.

Digitaalisesti tuotetut asiakkaan 
hampaidenhoitoon liittyvät kuvat 
tallennetaan Digora-kuvatietokantaan. 
Kuva-arkisto mahdollistaa digitaalisten 
röntgenkuvien käytön ja siirron koko 
kaupungin hammashuollon työasemien 
kesken.

Suunnitellaan suun th:n päivystykselle pääsy 
Helsingin soten Digoraan citrix -yhteydellä.

10
Miratel 
hoitajakutsujärjestelmä

Uusi sopimus:  Helsingin Malmin sisätautipoliklinikan ja HUS 
(Malmin) päivystyksen yhteiskäyttöisestä ultraäänilaitteesta

Hoitajakutsut, sis myös palo- ja 
elvytyshälytykset

Järjestelmä siirtyy HUSiin vaikka sopimusta ei 
ole.



Suun terveydenhuolto Suun 
terveydenhuolto

Sopimuksen sisätlö Sop 
voimassa
Haartma-
nissa

Sop 
voimassa
Malmilla

Palvelun 
tuottaja

Voimassaoloai
ka

Irti-
Sanomis-

aika

Muuta 
huomioitavaa

Sopimuksen 
toimenpiteet

1 Pääkaupunkiseudun ja 
Kirkkonummen kuntien virka-
ajan ulkopuolisen suun 
terveydenhuollon 
päivystyksen henkilöstön 
vuokraaminen

HEL 2014-002413 Vuokratyövoima: 3 
hammaslääkärihammashoitaja 
-työparia, 3 hoidon tarpeen 
arviointeja tekevää 
suuhygienistiä (2 keskitetyn 
ajanvarauksen tiloissa ja 1 
Haartmanissa), välinehuoltaja 
Kivelän hammashoitolassa

x Mehiläinen Oy 30.9.2020 6 kk, 
välinehuollon 
osalta 3 kk

Sopimus siirretään 
HUS:lle sopimuskauden 
loppuun.  Tarvittavat 
sopimusmuutokset: 
välinehuollon 
irtisanominen, keskitetyn 
ajanvarauksen 
järjestäminen, neljännen 
työparin työskentelypiste 
ja väistötila, v. 2019: hml-
hh työparit 
palveluntuottajalta, v. 
2020: osittain HUS:lta ja 
osittain palveluntuottajalta

2 Hammasväline Oy:n 
edustamien 
hammashoitoyksiköiden 
määräaikaishuollot sekä 
panoraamalaitteiden ja 
kefalostaattien tekniset huollot 
laadunvarmistusmittauksineen

HEL 2012-015476 Haartmanin 
hammashoitolassa olevat 
hammashoitoyksiköt: Heka  
Unic Line (Ltunnukset 
L5017315, L5017316, 
L5017317) ja 
panoraamatomografialaite: 
Orthopantomograph OP200 D 
(L-tunnus L5020220), 
valmistaja Instrumentarium. 

x Hammasväline 
Oy

Toistaiseksi 
voimassa oleva

Sopimusta ei irtisanota. 
Ei sitouduttu 
hankintamääriin. (Ks. 
myös sama välilehdellä 
lääkintälaitteet 1. 
sopimus)

Haartmanin 
hammashoitolan 
panoraamatomografialaite 
liitetään HUS:n 
Hammasväline Oy:n 
määräaikaishuoltosopi-
mukseen (HUS-
Kuvantaminen nro 
231/2013). 

3 Varallaolo-ohje suun 
terveydenhuollon esimiehille

Sosiaali- ja 
terveystoimialan 
toimialajohtajan, 
entisen 
virastopäällikön, 
päätös HEL 
2016004532 T 06 
00 00

Virka-ajan ulkopuolisen suun 
terveydenhuollon 
päivystyksen yllättävien, 
Helsingin suun 
terveydenhuollon päätöksiä 
edellyttävien tilanteiden 
ratkaiseminen

x Toistaiseksi 
voimassa oleva

Ei varsinainen sopimus Toimialajohtajan tulisi 
päättää 
varallaolojärjestelmästä 
luopumisesta. HUS tekee 
oman päätöksensä 
varallaoloon liittyen

4 Sipoon ja Helsingin 
terveyskeskusten välinen, 
hammashuoltoa koskeva 
yhteistoimintasopimus 

Terveyslautakunnan 
päätökset

Yhteistoimintasopimus siitä, 
että Sipoo voi ohjata 
viikonloppuisin ja arkipyhinä 
kiireellisen hoidon tarpeessa 
olevat kuntalaisensa Helsingin 
kaupungin suun 
terveydenhuollon 
päivystykseen ja 
vastavuoroisesti Sipoo 
sitoutuu antamaan 
välttämätöntä hammashoitoa 
Sipoossa perhehoidossa 
oleville helsinkiläisille.  

x 1.1.2007 lukien 
toistaiseksi aiemmin 
sovituin ehdoin

3 kk Tehdään uusi 
kolmikantasopimus HUS-
Sipoo-Helsingin kaupunki



5
Takaisinsoittojärjestelmä x Palvelukeskus 

Helsinki
Selvitetään tekniset 
edellytykset HUS:n 
käyttöönotolle

Sopimus voidaan tehdä 
hankintalain 
sidosryhmähankinta 
pykälän perusteella



Lääkintälaitteet Sopimus 
voimassa 
Haartmanissa

Sopimus  
voimassa 
Malmilla

Palvelun 
tuottaja

Voimassaoloaika Irti-
sanomisaika

Muuta 
huomioitavaa

Sopimuksen 
toimenpiteet

1 Hammasvälinen Oy:n edustamien 
hammashoitoyksiköiden 
määräaikaishuollot sekä 
panoraamalaitteiden ja kefalostaattien 
tekniset huollot 
laadunvarmistusmittauksineen 12.2.2014 
(allekirjoitettu 5.3.2014)

ei erikseen 
määritelty

ei erikseen 
määritelty

1. 
Hammasväline 
Oy (HUS 
Kuvantamisen 
sopimus nro 
231/2013) ja 
toinen 
sopimus 
2. Plandent Oy 
(HUS:in 
sopimus).

Toistaiseksi 
voimassaoleva

3 kk kahden 
ensimmäisen 
vuoden aikana, sen 
jälkeen voidaan 
neuvotella yhteisesti 
(Hammasväline). 
Tilaajalla 3 kk ja 
Toimittajalla 6 kk 
(Plandent)

HUS:lla on kaksi 
voimassaolevaa sopimusta; • 
Plandent, kattosopimus 
vuodelta 
2015. Sisältää 3kpl 
röntgenlaitteita
• Hammasväline, kattosopimus 
vuodelta 2013. Sisältää 10 
laitetta, lähinnä 
panoraamakuvauslaitteita. 
Ks. suun terveydenhuolto 
välilehti rivi 2 (sama asia).

Haartmanin 
hammashoitolan 
panoraamatomogra-
fialaite liitetään 
HUS:n 
Hammasväline Oy:n 
määräaikaishuolto-
sopimukseen (HUS 
Kuvantaminen nro 
231/2013). 

5 Painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien 
patjojen vuokrauspalvelu ja
hankinta optiokaudelle (1) /Kohde 1, 
patjan vuokrauspalvelu 

Haartman, 
Laakso, 
Malmi, 
Suursuo

Haartman, 
Laakso, 
Malmi, 
Suursuo

Kohde 1, patjan 
vuokrauspalvelu 
(vertailuhinnalta 
an edullisin 
ensimmäisenä): 
1. MediMattress 
Oy
2. Respecta Oy
3. ICF GROUP 
Oy

Sairaala-, kuntoutus- 
ja hoivapalvelujen 
johtaja päätti 
jatkaa painehaavoja 
ehkäisevien ja 
hoitavien patjojen 
vuokrauspalvelua ja 
hankintaa koskevaa 
sopimusta (HEL 
2015–006533) kahden 
(2) vuoden 
optiokaudella
ajalle 1.1.2018 - 
31.12.2019

Määräaikainen 2 v Optiokaudella sovelletaan 
hankintasopimusta HEL 
2015–006533 entisin ehdoin, 
sen mukaisesti kuin ne ovat 
voimassa 
perussopimuskauden
päättyessä. Hinnoista erillinen 
liite olemassa.  HUSin sopimus 
ICF Group.

Irroitetaan Helsingin 
sopimuksesta 
Haartmanin 
päivystysyksiköt, ja 
siirretään ne HUS:n 
sopimukseen. 
Malmin 
päivystysyksiköt 
jäävät Helsingin 
sopimukseen ja 
tehdään HUS:n ja 
Helsingin välinen 
läpilaskustausta 
koskeva sopimus

7 Sopimus lääkintäteknisten palveluiden 
tuottamisesta

Koko toimiala Koko 
toimiala

Sopimuksen 
tarkoituksena on 
antaa tilaajalle 
lääkintätekniset 
kunnossapito- ja 
huoltopalvelut

Toistaiseksi 
voimassaoleva

2 kk ennen uuden 
sopimuskauden 
alkua

Sopimus on tehty HUS:n ja 
Helsingin kaupungin välillä 
3.7.2011, sopimuksen kohteen 
ovat kaikki tilaajan hallinnassa 
olevat lääkintälaitteet. 
Päivityksen osalta palvelujen 
tuottaminen siirtyy HUS:lle 
integraation myötä. 

Ei edellytä 
toimenpiteitä.

8 Gastroenterologiset tarvikkeet Koko toimiala Koko 
toimiala

Suomen Nestle 
Oy

1.5.2017-
30.4.2019. Optiot 
1 v + 1 v

SOTE:n varalta 6 kk 
irtisanomisaika

Helsingin sopimus 
siirretty jo HUS 
Logistiikkaan



9 Sopimus lämpödesinfektiokoneiden, 
instrumenttipesukoneiden huolto- ja 
korjauspalveluista sekä autoklaavien validointi-, 
huolto- ja korjauspalveluista

Koko 
toimiala

koko toimiala Franke Medical 
Oy

sopimuskausi 2 v 
+ 2 yhden vuoden 
optiota

SOTE:n varalta 6 
kk irtisanomisaika

Sopimus allekirjoitettu 31.3.2017. 
HUSissa kaikki tehdään joko itse 
HUS-Kiinteistöt OY:n toimesta tai 
tuntityönä toimittajien toimesta.  

Päivystyksen yksiköt 
irrotetaan kaupungin 
sopimuksesta. 

10 Sopimus potilassänkyjen huoltopalveluista 
Helsingin kaupungin Sosiaali-ja terveysviraston 
tarpeisiin

Koko 
toimiala

Koko toimiala Lojer Oy Optio 2 v otettu 
käyttöön 
16.3.2017-
15.3.2019

Alkuperäinen sopimus tehty 
16.3.2015. Nyt optio käytössä. 
Alun perin sopimus ollut 2 v + 
yksi 2 v optio.

Päivystyksen yksiköt 
irrotetaan Helsingin 
sopimuksesta. Ne 
liittyvät 
automaattisesti 
uuteen HUSin 
sopimukseen 2019 
alusta.

12 GemPremier 3500, verikaasuanalysaattori Ei erikseen 
määritelty

Malmin 
sairaalan 
valvontaosas 
to M1

ILS- laboratories Kyseessä tilaus HUSLAB 
13.1.2011, ei tietoa onko 
laitteella huoltoa, ILS- 
laboratories toimittajana. 

Päivitettävä. 

13 Malmin uusi patjojen vuokraussopimus Ei erikseen 
määritelty

Malmin 
sairaala os 
1,2,4 ja 5

MediMattress Oy Vuokrasopimus, 
vuokra-aika 60 kk, 
alkanut 24.1.2018

Tehty Danske Bankin ja 
Helsingin kaupungin kanssa 
(sos-ja terveystoimiala). 
Kyseessä on 51 patjan 
vuokrasopimus, joka perustuu 
kilpailutukseen.  Medimattressin 
puolesta leasing hoidetaan 
Danske Bankin kautta

Siirretään sopimus 
päivystyksen osalta 
HUS:ille. 

18 Digi-EKG, HUS-kuvantaminen vuokraa laitteet 
yksiköiden käyttöön

Ei sopimusmuutoksia

21 Malmin sairaalan potilasvalvontamonitorit, 
keskusvalvontamonitorit ja telemetrialaitteet

x 22.1.2014- Sopimus siirretään 
HUSille



Uudet sopimukset Tarve Sopimustyyppi Muu tuleva 
toimenpide

Muita huomioita

1

Psykiatria Psykiatriasta tehtävä 
päivystysrinki sopimus 
Helsingin psykiatria- ja 
päihdepalvelujen 
päivystäjien osalta

Sopimus päivystysringin 
ostosta Helsingiltä HUS:ille 

Ostopalvelusopimus Oma sopimus. 

2

Sosiaalityöntekijät Kaikki sosiaalityöntekijät 
eivät siirry HUS:iin. 
Seitsemän henkilöä, joista 
neljä siirtyy. Loput 
palvelunostona HUS:ille. 

Tehtävä sopimus 
sosiaalityöntekijöiden 
palveluiden ostosta HUS:ille 
(kolmen henkilön työpanos).

Ostopalvelusopimus Yhdistetty sopimus 
sosiaalityöntekijä-, 
toimintaterapeutti- ja 
ravitsemusterapeuttipalvelut.

3

Toimintaterapeutit Toimintaterapeutteja ei 
siirry 
liikkeenluovutuksessa 
HUS:iin. Tarvetta 
päivystyksessä kuitenkin 
jossain määrin on. 

Tehtävä sopimus 
toimintaterapeuttien 
palveluiden ostosta 
HUS:ille

Ostopalvelusopimus Yhdistetty sopimus 
sosiaalityöntekijä-, 
toimintaterapeutti- ja 
ravitsemusterapeuttipalvelut.

5

Jatkohoito Sopimus Haartmanin ja 
Malmin sairaalan pitkittyneen 
ruuhkan hoitamisesta

Yhteistyösopimus Lopullinen versio 
sopimuksesta.

Oma sopimus tai päätettyjen 
käytänteiden integrointi integraation 
yhteistyösopimukseen

7

Potilasjärjestelmien ristiin käyttö Hgillä tarve Uranuksen 
katseluoikeuksiin ja 
HUS:illa tarve 
Pegasoksen ja Effican 
katseluoikeuksiin

Yhteistyösopimus Organisaatioiden 
tietosuojavastaavien 

hyväksyntä

Oma sopimus ja mahdollinen 
hallintopäätös

8

Suun terveydenhuolto Helsinki hoitanut 
Haartmanissa Hgin, 
Espoon, Vantaan, 
Kauniaisen ja 
Kirkkonummen virka-ajan 
ulkopuolisen 
päivystyksen; tarve että 
HUS hoitaa jatkossa 
samoin

Yhteistyösopimus/
Kuntasopimus 

Oma sopimus

9

Suun terveydenhuolto Helsingillä ja Sipoolla ollut 
hallintopäätöksiin 
perustuen yhteistyö siitä, 
että Helsinki hoitaa 
Sipoon suunten virka-ajan 
ulkopuolisen päivystyksen 
ja toisaalta Sipoo hoitaa 
Sipoolaisen hoitokodin 
helsinkiläiset potilaat 

Yhteistyösopimus/
Kuntasopimus 

Oma sopimus



10

Ravintoterapeutit Ravintoterapeutteja ei 
siirry 
liikkeenluovutuksessa 
HUS:iin. Tarvetta 
päivystyksessä kuitenkin 
jossain määrin on. 

Tehtävä sopimus 
ravintoterapeuttipalveluiden 
ostosta HUS:ille

Ostopalvelusopimus Yhdistetty sopimus 
sosiaalityöntekijä-, 
toimintaterapeutti- ja 
ravitsemusterapeuttipalvelut.

11

HYKS-Helsinki päivystyksen integraation 
yhteistyösopimus

Liikkeen 
luovutussopimuksen 
lisänä päivystyksen 
toiminnan ehdot 
luovutuksen jälkeen. 

Yhteistyösopimus Lopullinen versio 
sopimuksesta.

12

Malmin ultraäänilaite Helsingin Malmin 
sisätautipkl:n ja HUS:n 
(Malmin) päivystyksen 
yhteiskäyttöinen laite 

Sovittava laitteen 
kustannusten jakautumisesta

Käyttöoikeussopimus Oma sopimus

13

Vahtimestaripalvelut (aula- ja lähettipalvelut) Tukipalvelut-listauksen 
mukaan tarvetta Malmin 
osalta sopimukselle

Ostopalvelusopimus Oma sopimus

14

Soten turvallisuuspalvelut Tukipalvelut-listauksen 
mukaan Malmin osalta 
AVARN Oy tekee 
sopimuksen Malmin 
vartioinnista päivystyksen 
kanssa.
Tarkoittaa siis 
päivystysviittauksen 
osalta, että uuden 
sopimuksen tarve on 
HUS:in puolella.

Ostopalvelusopimus Oma sopimus

15

Suun terveydenhuolto Sipoon kunnalla tarve 
ohjata viikonloppuisin ja 
arkipyhinä kiireellisen 
hoidon tarpeessa olevat 
kuntalaisensa suun 
terveydenhuollon 
päivystykseen ja 
vastavuoroisesti Sipoo 
sitoutuu antamaan 
välttämätöntä 
hammashoitoa Sipooseen 
perhehoitoon sijoitetuille 
entisen Nikkilän sairaalan 
helsinkiläisille potilaille. 

Sovittava vastaava järjestely 
kuin Helsingin kaupungilla 
ollut Sipoon kunnan kanssa.

Yhteistoimintasopimus Oma sopimus/kolmi-kanta



16

Painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien 
patjojen vuokrauspalvelu ja hankinta 
optiokaudelle (1)/Kohde 1, patjan hankinta

Mahdollinen 
läpilaskutusta koskeva 

sopimus

Selvitys HUS:in 
vastaavasta 

sopimuksesta 
puuttuu.

Jos HUS:illa sopimus, irrotetaan 
Helsingin sopimuksesta 
Haartmanin yksiköt ja siirretään ne 
HUS:n sopimukseen. Malmi jää 
Helsingin sopimukseen ja tehdään 
HUS:n ja Helsingin välinen 
läpilaskutusta koskeva sopimus.

17

Painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien 
patjojen vuokrauspalvelu ja hankinta 
optiokaudelle (2)/Kohde 2, patjan hankinta

Mahdollinen 
läpilaskutusta koskeva 

sopimus

Irrotetaan Helsingin sopimuksesta 
Haartmanin yksiköt ja siirretään ne 
HUS:n sopimuksen alle. Malmi jää 
Helsingin sopimukseen ja tehdään 
HUS:n ja Helsingin välinen 
läpilaskutusta koskeva sopimus.


