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SOPIMUS ANESTESIAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE 
 
 
 

1.1. Sopijapuolet 
 
 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto (jäljempänä Tilaaja) 
Terveys- ja päihdepalvelut 
Suun terveydenhuolto 
PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki 
Y-tunnus 0201256-2  
 
 
XX (jäljempänä Palveluntuottaja) 
Osoite: XX 
Y-tunnus 
 

 
1.2. Yhteyshenkilöt 
  
 Tilaaja 

 Helsingin kaupungin suun terveydenhuolto 
 Hankinnoista vastaava hammaslääkäri Matti Aukia 
 puh. 040 672 0539 
 sposti matti.aukia@hel.fi   
 
 Sopimusehtoja koskevissa asioissa 

hankinta-asiantuntija Eeva Rantala  
puh. 050 341 2834 
sposti eeva.rantala@hel.fi 
 
 

 Palveluntuottaja 
 
  XXXX 

 
 
  
 

1.3. Yleiset sopimusehdot 
 

mailto:matti.aukia@hel.fi
mailto:eeva.rantala@hel.fi
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Tässä sopimuksessa sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimus-
ehtoja palveluhankinnoissa (Jyse 2014 Palvelut) (liite 2) siltä osin kuin 
kyseisistä ehdoista ei ole poikettu tässä sopimusasiakirjassa. 
 

2. Sopimuksen kohde 
 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston suun terveydenhuollon 
hankkimat anestesiapalvelut palvelukuvauksen (liite 1) mukaisesti. 
 
Tilaaja ei sitoudu mihinkään tiettyihin hankintamääriin.  
 
Tilaaja varaa oikeuden neuvotella tähän sopimukseen liittyvistä muu-
toksista tilanteissa, jossa lainsäädäntö tai muu merkittävä vaatimus 
muuttaa suun terveydenhuollon toimintaympäristöä. 

 
3. Alihankinta 

 
 
Palveluntuottaja ei käytä alihankkijoita. 
 
TAI 
 
Toimittajan alihankkijat ja heidän tehtävänsä sopimuksen kohteen toi-
mittamisessa ovat seuraavat: 

 
Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 
Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 
 
 
Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuin omas-
taan. 
 
Palvelutuottajalla on oikeus vaihtaa alihankkijaa, jos Tilaaja antaa siihen 
kirjallisen suostumuksensa. Uuden alihankkijan on täytettävä tarjous-
pyynnössä alihankkijoille asetetut soveltuvuusedellytykset. Tilaajalla on 
oikeus perustellusta syystä kieltäytyä hyväksymästä Palvelutuottajan 
ehdottamaa uutta alihankkijaa. 

 

Palveluntuottajalla on Tilaajan vaatimuksesta velvollisuus vaihtaa ali-
hankkija, jos alihankkijaan kohdistuu hankintadirektiivin (2014/24/EU) 
mukainen pakollinen poissulkemisperuste tai hankintalain (348/2007) 53 
§:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste 
(kiskonnan tapainen työsyrjintä) tai 54 §:n 1 momentin 4-5 kohdissa tar-
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koitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste, vaikka peruste olisi 
syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen. Jos alihankkijan 
vaihtaminen ei ole mahdollista, on Tilaajalla oikeus irtisanoa hankinta-
sopimus päättymään välittömästi 
 
 

 
4. Palvelun ominaisuudet 
 

Palvelun sisältö ja laatuvaatimukset on määritelty palvelukuvauksessa 
(liite 2).  
 
Palveluntuottaja tuottaa palvelut huolellisesti, harkiten ja sellaisella 
ammattitaidolla, mitä voidaan kohtuudella olettaa ammattimaiselta ja 
kokeneelta palveluntuottajalta. 
 
Palveluntuottaja toimii siten, että päivittäinen hammaslääketieteellinen 
kliininen työaika on klo 8-14.30, ellei toisin ole erikseen sovittu.  
 
Palveluntuottajalla on oikeus xx euroa 0% alv / 15 min korvaukseen , 
jokaiselta alkavalta 15 minuutin jaksolta, joka on syntynyt sovitun 
hammaslääketieteellisen kliinisen työajan ylittämisestä ja joka johtuu 
Tilaajasta. 
 
Tilaajan henkilökunnan on päästävä aloittamaan potilaan hoito ensim-
mäisessä hoitohuoneessa klo 8.00 ja seuraavissa klo 8.00–8.15 välillä 
silloin, kun potilas on saapunut ajoissa vastaanotolle. Palveluntuottaja 
tulee huolehtia siitä, että potilaan hoito voidaan aloittaa suunnitellusti 
(ks. myös kohta 5, sanktiot). 
 
Mikäli anestesian aloittaminen viivästyy potilaasta tai Tilaajasta johtu-
vista syistä, Palveluntuottaja ei ole vastuussa työpäivän mahdollisesta 
venymisestä. 
 
Palvelun laatuun ja virheeseen sovelletaan täydentävin osin Jyse 2014 
Palvelut -ehtoja (liite 2). 
 
 

 
5. Palvelun laadun valvonta  
 

Palvelun laadunvalvonta on määritelty Palvelukuvauksessa (liite 1). 
Palveluntuottaja sitoutuu käyttämään Tilaajan kulloinkin käytössä  
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olevaa laadunhallintajärjestelmää ja kehittämään toimintaansa tulosten 
ja palautteen mukaisesti. 
 
Mikäli palvelun tuottamisessa ja laadussa havaittuja epäkohtia ei saada 
reklamaatioista huolimatta korjattua, Tilaajalla on oikeus purkaa sopi- 
mus ja vaatia hyvitystä Jyse 2014 – Palvelut kohtien 13 ja 16 mukai-
sesti.  
 
Palvelun laadun valvontaan sovelletaan täydentävin osin Jyse 2014 
Palvelut – ehtoja (liite 2). 
 
Tilaaja vastaa siitä että, sovittua hammaslääketieteellistä kliinistä työai-
kaa noudatetaan. Palveluntuottajasta johtuva työn viivästyminen tai es-
tyminen oikeuttaa Tilaajaa veloittamaan sanktiota sata (100) euroa jo-
kaiselta alkavalta 15 minuutilta. 

 
6. Palveluntuottajan muut velvollisuudet ja vastuut 
 

Palveluntuottajalla on työnjohdollinen vastuu toiminnastaan ja työnteki-
jöidensä perehdyttämisestä. Työntekijöiden tulee noudattaa annettuja 
ja Tilaajan kanssa yhdessä laadittuja työ- ja toimintaohjeita, turvalli-
suusmääräyksiä ja työn laatuvaatimuksia. Palveluntuottaja perehdyttää 
uudet työntekijänsä ja mahdolliset alihankkijansa hankinnan kohteena 
olevaan hankintaan ja siihen liittyviin työ- ja toimintaohjeisiin, turvalli-
suusmääräyksiin ja työn laatuvaatimuksiin.  
 
Palveluntuottaja ilmoittaa omalta osaltaan kaikista tähän palveluun liit-
tyvistä poikkeamista ja muutoksista Tilaajan yhteyshenkilölle viivytyk-
settä.  
 
Sovelletaan Jyse 2014 Palvelut -ehtoja (liite 4). 

 
7. Palvelun tuottamiseen käytettävä henkilöstö 
 

Palveluntuottajan palvelun toteuttamiseen  
nimeämä henkilökunta ja henkilöiden tehtävät tässä palvelussa käyvät 
ilmi erillisestä liitteestä (liite X). Liitettä päivitetään tarvittaessa. 
 
Henkilökunnan pätevyyttä ja kokemusta koskevat todistukset ja selvi-
tykset on toimitettu Tilaajalle. 
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Tämän sopimuksen alkaessa tähän palveluun on nimetty vastaava 
anestesialääkäri, joka vastaa siitä, että palvelu on sopimuksen mukais-
ta kaikilta osin. Vastaava anestesialääkäri on Suomessa laillistettu. 
 
Palveluntuottaja vastaa henkilökuntansa ja mahdollisen alihankkijansa 
lakisääteisestä ja muusta pätevyydestä, myös henkilökunnan vaihtues-
sa. Henkilökunnan / alihankkijan vaihtumisesta Palveluntuottajan tulee 
ilmoittaa Tilaajan yhteyshenkilölle ennakkoon ja toimittaa samalla vaih-
tuvasta henkilöstä / henkilöistä tarvittavat pätevyystodistukset soveltu-
vuuden varmistamiseksi. Palveluntuottaja perehdyttää henkilöstönsä / 
alihankkijansa tämän sopimuksen mukaisen palvelun tuottamiseen ja 
yhdessä Tilaajan kanssa sovittuihin toimintaohjeisiin. Uusi henkilö / ali-
hankkija voi aloittaa palvelun tuottamisen vasta, kun Tilaaja on hänet 
hyväksynyt. Nämä vaatimukset koskevat myös tietojärjestelmän tuki-
henkilöä. 
 
Mikäli yksittäisen työntekijän tai alihankkijan kohdalla nämä ominaisuu-
det eivät täyty tai toiminnassa havaitaan puutteita, Palveluntuottajan on 
Tilaajan vaatimuksesta vaihdettava tämän palvelun tuottamiseen osal-
listuva henkilökuntaansa kuuluva henkilö tai alihankkija perustelluista 
syistä. 
 
Palveluntuottajan tulee täydennys- ja muuta koulutusta järjestämällä 
huolehtia henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä. 
  
Palveluntuottajalla on varahenkilöjärjestelmä lomien ja äkillisten toimi-
tuskatkosten varalle (esim. äkillinen sairastuminen) turvaamaan sopi-
muksen mukaisten palvelun jatkuvuus. Myös varahenkilöiden täytyy ol-
la Tilaajan hyväksymiä ja täyttää Tilaajan Palveluntuottajan henkilöstöl-
le asettamat vaatimukset. Tilanteessa, jossa Palveluntuottajan vara-
henkilöjärjestelmä ei toimi, Tilaaja on oikeutettu ostamaan tarvittava 
palvelu toiselta palveluntuottajalta (ks. Jyse 2014 Palvelut -ehdot kohta 
12.6.). Tällöin myös kohdassa 5. määritellyt sakkomaksut astuvat voi-
maan siltä ajalta, kuin sovittua anestesiapalvelua ei pystytä toimitta-
maan. 

 
8. Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus 
 

Tilaaja huolehtii siitä, että Palveluntuottajan henkilökunta pääsee palve-
lun tuottamiseen käytettäviin tiloihin siten, että palvelun tuottaminen 
voidaan aloittaa sovitun mukaisesti (ks. sopimuksen kohta 4). 
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Tilaaja voi peruuttaa tilauksen veloituksetta kaksi viikkoa ennen sovit-
tua aikaa sähköpostilla, joka on osoitettu Palveluntuottajan nimeämälle 
vastaavalle hoitajalle.  
 
Sopimushetkellä tämä sähköpostiosoite on xx(at)xx.xx 
 
Sovelletaan Jyse 2014 Palvelut -ehtoja (liite 4) 

 
 

9. Hinta ja hinnan muuttaminen 
 
   

Hinta on kiinteä päivähinta (alv 0 %), johon lisätään kulloinkin voimassa 
oleva arvonlisävero.  
 
Palvelun hinta on seuraava: 
 

Palvelun kuvaus Toiminta samanai-
kaisesti huoneissa, 
lkm 

Hinta 
(alv 0 %) 

Hinta /päivä siten, että 
hammaslääketieteellistä 
kliinistä työaikaa on päi-
vän aikana 8.00–14.30 

1 xx.xx 

Hinta /päivä siten, että 
hammaslääketieteellistä 
kliinistä työaikaa on päi-
vän aikana 8.00-14.30 

2 xx,xx 

Hinta /päivä siten, että 
hammaslääketieteellistä 
kliinistä työaikaa on päi-
vän aikana 8.00-14.30 

3 xx,xx 

 
Lisäksi Palveluntuottajalla on oikeus veloittaa Tilaajasta johtuvista yli-
töistä aina kultakin alkavalta 15 minuutin jaksolta x euroa (alv 0 %) (ks. 
myös sopimuksen kohta 4). Ylityön syntymistä pyritään välttämään. 
 
Hinnat sisältävät kaikki tämän palvelun tuottamiseen liittyvät kustan-
nukset (mm. henkilöstö, matkakulut, leikkaussalityöskentelyyn sopiva 
liikuteltava anestesiayksikkö, koneet, lääkkeet, kaasut ja muut tarvitta-
vat tuotteet ja välineet). 
Palveluntuottajalla ei ole oikeutta periä pientoimitus- tai laskutuslisiä ei-
kä muita vastaavia lisämaksuja. 
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Hinta on kiinteä kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta. Tä-
män jälkeen palveluntuottaja voi esittää hinnantarkistusta Jyse 2014 
Palvelut – ehtojen mukaisesti.  

 

Sovelletaan Jyse 2014 Palvelut –ehtoja (liite 2) 
 

 
 

10. Maksuehdot 

Sovelletaan Jyse 2014 Palvelut –ehtoja (liite 2) 
 
 

11. Vakuudet 

Sovelletaan Jyse 2014 Palvelut –ehtoja (liite 2) 
 
 

12. Viivästyminen 

 
Mikäli hammaslääketieteellisen kliinisen potilastyön aloittaminen viiväs-
tyy tai estyy Palveluntuottajasta johtuen, veloitetaan Palveluntuottajalta 
sanktiona sata (100) euroa jokaiselta alkavalta 15 minuutilta. 
 
Muilta osin sovelletaan Jyse 2014 Palvelut – ehtoja (liite 2) 

 
 
13. Virhe, hinnanalennus ja sopimuksen purkaminen 
  

Sovelletaan Jyse 2014 Palvelut –ehtoja (liite 2) 
 
 
14. Ylivoimainen este 

Sovelletaan Jyse 2014 Palvelut –ehtoja (liite 2) 
 
 

15. Vakuutukset 

 
Potilastyötä tekevällä henkilökunnalla on potilasvakuutus.  
Palveluntuottajalla on toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa toiminnan 
keskeyttämisen. 
 
Sovelletaan Jyse 2014 Palvelut –ehtoja (liite 2) 
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16. Vahingonkorvaus 
   

Palveluntuottajan aiheuttamat potilasvahingot korvataan Palveluntuot-
tajan potilasvakuutuksesta.  
 
Muista mahdollisista aiheuttamistaan vahingoista Palveluntuottaja  
vastaa vahingonkorvauslain mukaisesti. 
 
Täydentävin osin sovelletaan Jyse 2014 Palvelut – ehtoja (liite 2) 

 
 

17. Palvelun käyttäjälle aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen palveluntuottajan sopi-
musrikkomuksen johdosta 
 

Jos Palveluntuottaja aiheuttaa vahinkoa kolmannelle taholle tämän so-
pimuksen mukaisia velvoitteita täyttäessään, ja jos Tilaaja on jollain pe-
rusteella ensisijaisesti vastuussa edellä kerrotusta vahingosta, on Ti-
laajalla oikeus saada Palveluntuottajalta vastaavan suuruinen vahin-
gonkorvaus kuin mistä Tilaaja on ensisijaisessa vastuussa kolmannel-
le. 
 
Tämän kohdan mukaiseen korvausvastuuseen ei sovelleta kohdan 16 
mukaisia vastuunrajoituksia. 
 
Tämä sopimusehto korvaa kokonaisuudessaan Jyse 2014 Palvelut –
ehtojen kohdat 17.1 – 17.9. 

 
 

18. Sopimuksen päättäminen erityistilanteissa 
 

Toistuvat poikkeamat tämä sopimuksen noudattamisessa katsotaan 
sopimusrikkomukseksi, joka voi äärimmillään johtaa sopimuksen pur-
kamiseen. 
 
Sovelletaan direktiivimuutoksen vuoksi JYSE 2014 Palvelut -ehtojen 
kohtaa 18.1 seuraavasti: Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus 
päättymään välittömästi, jos palveluntuottajaa rasittaa hankintadirektii-
vin (2014/24/EU) mukainen pakollinen poissulkemisperuste tai hankin-
talain (348/2007) 53 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu pakollinen 
poissulkemisperuste (kiskonnan tapainen työsyrjintä). Tilaajalla on li-
säksi oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos 
palveluntuottajaa rasittaa hankintalain (348/2007) 54 §:n 1 momentin 4-



HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS   9 (13) 
SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL 2016-003234    
    
 Hankinta- ja kilpailutus –yksikkö /er /ma xx.xx.2016  

 
 
 
 
 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi   
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015  +358 9 310 42504   

00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
sosiaalijaterveys@hel.fi 

Helsinki 53 
http://www.hel.fi/sote 

    
 

 

 

6 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Tilaajal-
la on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, vaikka 
edellä mainitut perusteet olisivat syntyneet vasta sopimussuhteen al-
kamisen jälkeen. 
 
Muilta osin sovelletaan Jyse 2014 Palvelut –ehtoja (liite 2) 

 
 

19. Tilaajavastuu ja ulkomaiset työntekijät  
 

Alla oleva ehto korvaa kokonaan Jyse 2014 Palvelut -ehtojen kohdan 
19. 
 
Palveluntuottajan on toimitettava Tilaajalle sopimussuhteen aikana 3 
kuukauden välein seuraavat selvitykset: 
- todistus eläkevakuutusten (Tyel) ottamisesta ja eläkevakuutusmaksu-
jen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutus-
maksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on 
tehty. 
 
Tilaaja valvoo sopimuskumppanin verojen maksamista pääsääntöisesti 
verovelkarekisterin avulla ja pyytää tarvittaessa sopimuskumppanilta 
todistuksen verojen maksamisesta tai verovelkatodistuksen tai selvityk-
sen siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksu-
suunnitelma 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. Tällai-
nen yhteisö on esimerkiksi rakennusalalla toimiva Rakentamisen Laatu 
RALA ry.  
 
Ulkomaisen Palveluntuottajan on toimitettava Tilaajan pyynnöstä suo-
men kielellä ja pyynnössä esitetyssä määräajassa vastaavat tiedot si-
joittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaa-
valla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. 
 
Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia 
niiden Tilaajalle jättämispäivästä laskettuna. 
 
Selvitykset tulee toimittaa sähköisesti sote.tilaajavastuu@hel.fi tai 
osoitteeseen Tilaajavastuun seuranta, Sosiaali- ja terveysvirasto, PL 
6030, 00099 Helsingin kaupunki. 

mailto:sote.tilaajavastuu@hel.fi
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Todistuksia ei tarvitse toimittaa, jos Palveluntuottajan tiedot ovat saata-
vissa www.tilaajavastuu.fi palvelusta. 
 
Lisäksi Palveluntuottajan on toimitettava Tilaajalle sopimussuhteen ai-
kana sen vaatimuksesta ja vaatimuksessa esitetyssä määräajassa 
edellä esitetyn mukaiset selvitykset. 
 
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Palveluntuottaja on laiminlyö-
nyt verojen tai lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisen tai 
jos Palveluntuottaja ei toimita määräajassa kyseisiä selvityksiä. Ennen 
sopimuksen purkamista Tilaajan tulee kirjallisesti huomauttaa Palvelun-
tuottajaa laiminlyönnistä ja ilmoittaa uhasta, että sopimus puretaan ellei 
laiminlyöntiä korjata Tilaajan vaatimassa kohtuullisessa ajassa. 
 
Palveluntuottajan on Tilaajan pyynnöstä osoitettava, että Palveluntuot-
tajan ja sen käyttämien alihankkijoiden ulkomaisilla työntekijöillä on 
työnteko-oikeus Suomessa. Ulkomaisella työntekijällä tarkoitetaan 
henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. 
 
Jos palvelua suorittaa Palveluntuottajaan työsuhteessa oleva lähetetty 
työntekijä, Palveluntuottajan on toimitettava tilaajalle todistus lähetetyn 
työntekijän sosiaaliturvan määräytymisestä. Todistus on toimitettava 
viipymättä ja joka tapauksessa ennen kuin kyseinen lähetetty työntekijä 
aloittaa työnteon. 

20. Immateriaalioikeudet 
 

Sovelletaan Jyse 2014 Palvelut – ehtoja (liite 2) 
 

 
21. Salassapito ja henkilötietojen käsittely 
 

Sovelletaan Jyse 2014 Palvelut –ehtoja (liite 2) 
 

Tilaaja on tämän palvelun tuottamisessa syntyvien potilasasiakirjojen 
rekisterinpitäjä.  
 
Sopijapuolten tulee noudattaa toiminnassaan muun muassa lakia vi-
ranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä salassapidosta, vai-
tiolovelvollisuudesta ja tietosuojasta ja salassa pidettävien tietojen luo-
vuttamisesta annettuja voimassa olevia säännöksiä. Palveluntuottajan 
on huomioitava kyseisten lakien määräykset sopimuksen mukaisessa 
toiminnassaan.  
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Sopijapuolet sitoutuvat käsittelemään henkilötietoja kaikissa tapauksis-
sa asianmukaisella tavalla henkilötietolain (523/1999) mukaista huolel-
lisuusvelvoitetta sekä muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa lain-
säädäntöä noudattaen. Palveluntuottaja saa käsitellä henkilötietoja vain 
siinä määrin kuin se on sopimuksen kohteen toteuttamiseksi välttämä-
töntä ja vain sellaisen Palveluntuottajan henkilöstön toimesta, joiden 
sopimukseen perustuvat tehtävät edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. 
Henkilötietoja ei saa siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai 
Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
Syntyneisiin asiakirjoihin ja niiden säilytykseen ja luovutukseen sovelle-
taan muun muassa viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua la-
kia, henkilötietolakia, lakia potilaan asemasta ja oikeuksista. Palvelun-
tuottajan on huolehdittava sellaisten tietojen salassapidosta, jotka Pal-
veluntuottaja tai hänen henkilökuntansa on saanut tietoonsa millä ta-
hansa tavalla, niin luottamuksellisiksi merkittyjen kuin myös sellaisten, 
jotka olisi tullut asian luonteen vuoksi ymmärtää luottamuksellisiksi.  
 
Sopijaosapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa ai-
neistot ja tiedot siltä osin kuin ne ovat lain perusteella salassa pidettä-
viä sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin 
tarkoituksiin. 
  
Palveluntuottajan tulee varmistaa, että sen henkilökunta sitoutuu pitä-
mään salassa ja käsittelemään huolellisesti saamansa salassa pidettä-
vät potilastiedot ja olemaan käyttämättä niitä muuhun kuin tämän so-
pimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuuden tulee olla 
voimassa myös työntekijän työsopimuksen päättymisen jälkeen. 
 
Palveluntuottaja ei saa käyttää sopimusta tai tilaajan nimeä markki-
noinnissa ilman tilaajan lupaa.  
 
Palveluntuottajalla ei ole oikeutta käyttää toimeksiannon piiriin kuuluvia 
potilastietoja omassa toiminnassaan eikä sisällyttää tietoja omaan 
asiakasrekisteriinsä. 
  
Julkisuuslain 14 § edellyttää, että tiedon antamista koskeva päätös on 
tehtävä silloin, kun tiedon saanti evätään tai jos asianosaiselle anne-
taan toista henkilöä koskevia salassa pidettäviä tietoja ilman tämän 
suostumusta. Tämän tiedon antamisesta, myös siltä osin kuin ne ovat 
Palveluntuottajan hallussa, päättää Tilaaja. Jollei asiakirjan tai tiedon 
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antaminen tiedon pyytäjälle edellytä päätöksen tekemistä, sen antaa 
Palveluntuottajan edustaja.  
 
Sopijapuolten tulee viipymättä ilmoittaa toiselle sopijapuolelle sellaisista 
seikoista, jotka voivat vaarantaa edellä mainittujen ehtojen toteutumi-
sen. Sopijapuolten tulee myös välittömästi ryhtyä toimiin tietojen suo-
jaamiseksi, mikäli tietoturva tai tietosuoja on vaarantunut. 
 
Nämä määräykset ovat voimassa myös sopimuksen päättymisen  
jälkeen. 
   

 
22. Sopimuksen siirtäminen, muuttaminen ja optio 
 

 Sovelletaan Jyse 2014 Palvelut – ehtoja (liite 2) 
 
 

23. Avustamisvelvollisuus palveluntuottajan vaihtuessa 

 
Sovelletaan Jyse 2014 Palvelut – ehtoja (liite 2) 

 
 

24. Erimielisyydet ja sovellettava laki 
 

Sovelletaan Jyse 2014 Palvelut – ehtoja (liite 2) 
 

25. Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys 
 

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat kes-
kenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pä-
tevyysjärjestyksessä: 
 
1. Tämä sopimusasiakirja 
2. Tarjouspyyntö liitteineen 
3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 
   (Jyse 2014 Palvelut) (liite 2) 
 

26. Sopimuskausi ja optio 
 
  Sopimuskausi on 1.4.2017–31.3.2019. 
 

Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen. 
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Sopimukseen sisältyy mahdollisuus yhden (1) vuoden optiokauteen, 
jonka käyttöönotosta Tilaaja päättää erikseen viimeistään kuusi (6) 
kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä. Optiokaudella so-
velletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ehdot 
ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä.  
 
Molempien sopijapuolten irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Irtisa-
nomisaika alkaa kulua irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden 1. 
päivästä lukien. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti.  
 
Sosiaali- ja terveysvirastolla on oikeus sopimuskauden aikana irtisanoa 
sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli se on uuden 
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perusteltua. 

 
 

27. Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset 
   
 

Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi (1) 
kummallekin sopijapuolelle. 
 

 
   

Helsinki xx.xx.201x.   Helsinki xx.xx.201x. 
 

 
 
Helsingin kaupunki  XXXX 
Terveys- ja päihdepalvelut 

 
 

_______________________ ________________________ 
Juha Jolkkonen  XX 
Va. virastopäällikkö    

    
Liitteet 

Hankinnan kohteen kuvaus (liite 1) 
Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 
 (Jyse 2014 Palvelut) (liite 2) 
 


