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SOPIMUSLUONNOS MAMMOGRAFIASEULONNASTA vuosille 2017 - 2018
Kaupunki / kunta, myöhemmin Tilaaja, xxxxx, myöhemmin Tuottaja, sopivat tällä
toimeksiantosopimuksella Valtioneuvoston asetuksen 339/2011 mukaisen mammografiaan
perustuvan rintasyöpäseulonnan järjestämisestä kaupungin / kunnan asukkaille seuraavaa:

1. Seulonta käsittää kunnan seulontaohjelman mukaisesti vuorossa olevat naisikäryhmät.
2. Mammografiaseulonta muodostaa yhden kokonaisuuden, johon kuuluu
•

ATK-pohjainen kutsu- ja vastausjärjestelmä

•

Mammografiakuvaus kahdessa suunnassa

•

Mammografiakuvien kaksoisluenta

•

Varmistustutkimukset

•

Hoitoonohjaus

•

Sisäinen laaduntarkkailu

•

Seulonnan raportointi tilaajalle

•

Kuvien tallennus sähköisesti

•

Seulonnan tilastointi viranomaisohjeiden mukaisesti

3. Kuvaus suoritetaan Tuottajan osoittamassa kuvauspaikassa kaupungissa / kunnassa.
Tuottaja vastaa tilojen ja tietoliikenteen järjestämisestä ja kuluista.
4. Tilaaja maksaa seulontaan osallistuneesta seuraavasti: xxxxxxxxx
Tuottaja laskuttaa kuvaukset 2-4 viikon välein ja maksuaika on 14 vuorokautta.
Viivästyskorko on korkolain mukainen.
Hintaan sisältyy
•

Kutsupalvelu henkilökohtaisin kirjein

•

mammografiakuvaus

•

Kuvien kaksoisluenta
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•

Seulontaan osallistuneille vastaus kuvauksen tuloksesta

•

Varmistustutkimukset, joista huolehtii hyvin mammografiaseulontaan perehtynyt
radiologian erikoislääkäri. Varmistustutkimuksiin sisältyy täydentävä mammografia
sekä tarvittaessa ultraäänitutkimus sekä tarvittavien näytteiden (ohutneulanäyte ja
paksuneulanäyte UÄ ohjatusti) otto mikroskooppisine tutkimuksineen.

•

Hoitoonohjaus. Mahdollisesti tarvittavan sairaalahoidon tai matkojen kustannusten
korvaaminen ei kuulu Tuottajan velvollisuuksiin.

•

Mammografiakuvien tallennus Tuottajan käyttämään PACS -järjestelmään ja säilytys
siellä. Tuottaja sitoutuu säilyttämään kuvat sopimuskauden ajan, kuitenkin enintään
lain mukaisen säilytysajan.
Mikäli Tilaaja haluaa kuvat tallennetuksi Tilaajan järjestelmään, jää Tilaajalle
kustannusvastuu siirroista ja toiminta tulee olla lakien mukaista.
Arkistointivelvollisuus säilyy kuitenkin tilaajalla, kyseessä on toimeksiantosopimus.

5. Tuottaja huolehtii ja vastaa, että toimeksiannon mukaiset palvelut suoritetaan
asianmukaisesti, ovat laadultaan tasokkaita ja niitä suorittaa koulutettu henkilöstö. Tuottaja
tarkkailee oman toimintansa laatua viranomaisohjeiden mukaisesti
6. Tilaajan muuttaessa jo tehtyä tilausta, tilaaja vastaa tästä aiheutuvista todellisista
kustannuksista.
7. Tuottaja toimittaa kunnalle seulonnasta ja siihen liittyvästä toiminnasta vain
tietosuojamääräysten sallimaa materiaalia.
Sopimuksen päättyessä tuottaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle PACS -järjestelmään
tallennetun aineiston LTO2-nauhalla tai erikseen sovittavalla medialla yleisesti luettavassa
muodossa. Tilaaja vastaa siirrosta aiheutuneista kustannuksista todellisten kulujen mukaan.
8. Tämä sopimus on voimassa ajalla 1.1.2017 - 31.12.2018.
9. Mikäli tämän sopimuksen mukaiset kohdat eivät joiltain osin täyty, ja tästä johtuen
digitaalinen kuvaus ei ole mahdollista, tämä sopimus ei velvoita Tuottajaa.
10. Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista
suostumusta. Mahdolliset muutokset sopimukseen molemmat osapuolet vahvistavat
kirjallisesti.
11. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
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12. Tästä sopimuksesta mahdollisesti syntyvät erimielisyydet pyritään sopimaan neuvotteluin.
Jos neuvottelut eivät johda tulokseen, tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan KemiTornion käräjäoikeudessa.
13. Mikäli osa tai jokin kohta tästä sopimuksesta tai sen liitteestä määritellään pätemättömäksi,
mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, ei tämä määrittely aiheuta minkään muun
osan tai liitteen pätemättömyyttä, mitättömyyttä tai täytäntöönpanokelvottomuutta ja
Osapuolet pyrkivät vilpittömässä mielessä neuvottelemaan kyseisen osan tai ehdon
korvaamisesta sellaisella ehdolla, joka vastaa mahdollisimman tarkasti Osapuolten yhteistä
alkuperäistä sopimustahtoa. Tietyn osan tai ehdon korvaamisesta sopimisen
epäonnistuminen ei vaikuta jäljelle jäävien osien tai liitteiden pätemättömyyteen,
mitättömyyteen tai täytäntöönpanokelvottomuuteen.
14. Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin
sopijapuolelle.
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