
YHTEISTYÖSOPIMUS  

1. Sopijaosapuolet 
 

1.1. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala 

Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki 

Y-tunnus: 0201256-6 

 

1.2. Puolustusvoimat: 

Tykkikentäntie 1, 11310 Riihimäki 

Y-tunnus: 0952029-9 

 
2. Yhteyshenkilöt- ja tiedot 

 

2.1. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala: 

ylihoitaja 

 

2.2. Puolustusvoimat: 

osastonhoitaja 

 

Yhteyshenkilön tehtävänä on seurata tämän sopimuksen toteutumista ja tiedottaa oman 

organisaationsa sisällä ja toiselle sopijaosapuolelle sopimuksen toteutumiseen liittyvistä käytännön 

asioista. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava heti toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle.  

 

3. Sopimuksen tarkoitus 

 
Tällä sopimuksella on tarkoitus mahdollistaa Puolustusvoimien ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja 

terveystoimialan työnkiertoon liittyvä yhteistyö sekä Puolustusvoimien palveluksessa olevan 

terveydenhuollon ammattihenkilön toiminta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan 

toimipisteessä työnkierron ajan. 

 

Sopimuksen perusteella toteutettavan työnkierron tarkoitus on tarjota työnkiertoon osallistuvalle 

Puolustusvoimien työntekijälle mahdollisuus kehittää tämän omassa työtehtävässään tarvitsemaa 

ammatillista osaamista raskauden ehkäisyn ja seksuaaliterveyden osa-alueilla.  

 

Yhteistyöllä ei ole kaupallista luonnetta eikä yhteistyön tarkoituksena ole tuottaa voittoa. 

 

4. Sopijapuolten yleiset velvollisuudet 

Sopijapuolet hoitavat tämän sopimuksen mukaiset tehtävät siten kuin tässä sopimuksessa on 
sovittu.  

 
Sopijapuolet hoitavat sopimuksen mukaiset tehtävänsä vastaavalla tavalla kuin omassa 
toiminnassaan, riittävällä huolellisuudella ja ammattitaidolla sopimuksen kohteen luonne 
huomioiden. 
 
 
 



Sopijapuolet sitoutuvat:  

- myötävaikuttamaan sopimuksen toteuttamiseen  
- avustamaan tarvittaessa toista sopijapuolta kohtuullisesti tämän sopimusvelvoitteiden 

täyttämisessä 
- antamaan toisilleen tiedot, joilla on vaikutusta tehtävien hoitamiseen  
- ilmoittamaan viipymättä toisilleen sellaisista seikoista, joilla voi olla vaikutusta 

sopimuksen toteuttamiseen ja toteutumiseen   
- avustamaan toista sopijapuolta kohtuullisesti yhteistyön päättymiseen liittyvissä 

käytännön toimenpiteissä.   

Sopijapuolet pitävät erikseen sovitun mukaisesti sekä jommankumman sopijapuolen pyynnöstä 
tarvittaessa yhteisiä seurantakokouksia valvomaan tämän sopimuksen toteuttamista sekä 
kehittämään ja koordinoimaan sopijapuolten välistä toimintaa.     

 

5. Sopijapuolten vastuut ja velvollisuudet 
 

5.1.  Sitoumukset 

Puolustusvoimien palveluksessa oleva sairaanhoitaja seuraa keskitetyn ehkäisyneuvolan 

työntekijöiden potilastyötä potilaan erikseen antaman nimenomaisen suostumuksen 

perusteella. Kyseessä on työnkierto, johon ei sisälly sairaanhoitajan itsenäistä potilastyötä. 

Työnkierto toteutetaan sosiaali- ja terveystoimen erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. 

Toiminta on sosiaali- ja terveystoimen johdon ja valvonnan alaista. 

Sairaanhoitaja on palvelussuhteessa Puolustusvoimiin eikä hänen ja Helsingin kaupungin välille 

synny työsopimussuhdetta. Puolustusvoimien työtapaturmavakuutus kattaa työnkiertoon 

osallistuvalle sairaanhoitajalle mahdollisesti ehkäisyneuvolassa työskentelystä aiheutuneet 

työtapaturmat. 

 

5.2.  Käyttöoikeudet potilastietojärjestelmiin sekä salassapito ja tietosuoja 

Työnkierron tarkoituksen toteuttamiseksi käyttöoikeuksia potilastietojärjestelmiin ei tarvita.  

Sairaanhoitajalla on salassapito- ja vaitiolovelvollisuus tehtävänsä perusteella saamistaan 

potilastiedoista, mistä allekirjoitetaan ennen toiminnan aloittamista erillinen salassapito- ja 

vaitiolositoumus. 

 

5.3.  Vahingonkorvausvastuu 

Sairaanhoitajan toiminnan johdosta potilaille, kaupungille tai kolmansille aiheutuvat vahingot 

määräytyvät potilasvahinkolain ja vahingonkorvauslain mukaan.  

 

6. Voimassaolo 
 

Sopimus tulee voimaan sinä päivänä, kun sopimus on molempien sopijapuolten allekirjoittama ja 

on voimassa erikseen sovittavan työnkierron keston ajan, 4. – 8.10.2021. 

 

 



7. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu 
 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet 

pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisillä neuvotteluilla.  

 

8. Sopimuskappaleet  

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

 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala Puolustusvoimat 

 

 

       

johtava ylilääkäri   lääkintäeverstiluutnantti 
Sosiaali- ja terveystoimiala  Sotilaslääketieteen keskuksen johtaja 

  
 
 
 

 

 

 


