
Oheismateriaali Selvitys perusterveydenhuollon siirrosta 
sairaanhoitopiirille 

PERUSTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISVASTUUN SIIRTÄMINEN LAPIN 
SAIRAANHOITOPIIRILLE JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN 
LAKKAUTTAMINEN 

 

PÄÄTÖSESITYS (luonnos)  

 

Valtuusto päättää:  

1) merkitä tiedoksi perusterveydenhuollon järjestämistä Muonion ja Enontekiön alueella 
koskevan selvityksen (Tunturien sotepilotti - liittymisselvityksen raportti); 
 

2) siirtää kuntalain (410/2015) 8 §:ssä tarkoitetun järjestämisvastuun perusterveydenhuollon 
osalta Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymältä Lapin sairaanhoitopiirille;   
 

3) liikkeenluovutuksesta, jolla Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän 
palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy työsopimuslain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla Lapin 
sairaanhoitopiirin palvelukseen nk. vanhoina työntekijöinä sen mukaan, kun tätä 
koskevassa yksityiskohtaisessa henkilöstönsiirtosopimuksessa sovitaan;  
 

4) valtuuttaa kunnanhallituksen neuvottelemaan ja sopimaan sellaisista Muonion kunnan 
omistuksessa olevien tilojen vuokraoikeuden siirrosta Lapin sairaanhoitopiirille, jotka 
sairaanhoitopiiri tarvitsee järjestämisvastuun toteuttamiseen;  
 

5) valtuuttaa kunnanhallituksen sopimaan sellaisen järjestämisvastuun siirron edellyttämän 
irtaimen omaisuuden omistus- tai käyttöoikeuden luovutuksesta, jota sairaanhoitopiiri 
tarvitsee järjestämisvastuun toteuttamiseen;   
 

6) perustaa yhdessä Enontekiön kunnan kanssa perusterveydenhuollon neuvottelukunnan, 
jonka tehtävänä on seurata perusterveydenhuollon palvelujen ja siihen liittyen 
terveydenhuoltolain 10 §:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumista alueella. 
Neuvottelukunta voi tehdä esityksiä Muonion ja Enontekiön kuntien kautta 
sairaanhoitopiirille;  
 

7) valtuuttaa kunnanhallituksen ryhtymään toimenpiteisiin Muonion-Enontekiön 
terveydenhuollon kuntayhtymän purkamiseksi yhteisymmärryksessä Muonion/Enontekiön 
kanssa kuntayhtymän perussopimuksen 29 §:ssä tarkoitetulla tavalla sen jälkeen, kun 
edellytykset järjestämisvastuun siirrolle sairaanhoitopiirille ovat täyttyneet, ja tuomaan tätä 
koskevan esityksen valtuustolle;    
 

8) Järjestämisvastuun siirto tulee voimaan x.xx.2017, ja sen edellytyksenä on, että molemmat 
kuntayhtymän jäsenkunnat tekevät yhteneväiset päätökset, ja  
 

9) valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään muista järjestelyn vaatimista 
täytäntöönpanotoimista.   

 



PERUSTELUMUISTIO 

1. Yleistä 
 
1.1. Nykytilan kuvaus  
 
Muonion ja Enontekiön kunnat perustivat yhdessä kuntainliiton 1.1.1973, jonka tarkoituksena 
on järjestää perusterveydenhuollon palvelut kuntalaisilleen sekä akuuttisairaanhoidon palvelut 
matkailijoille. Vuonna 2014 nimi muutettiin Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 
kuntayhtymäksi. Päätavoitteena on ollut tuottaa perusterveydenhuollon palvelut monipuolisesti, 
laadukkaasti ja tehokkaasti. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto. Valtuusto valitsee 
toimikaudekseen tarkastuslautakunnan, hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä 
varten, sekä arvioimaan talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista. Kuntayhtymän 
yhtymähallitus huolehtii terveydenhuollon järjestämisestä.   
 
Terveydenhuollon toimeenpanoa varten ovat seuraavat yksiköt: Muonion vuodeosasto, 
Muonion avovastaanotto ja neuvola, Enontekiön avovastaanotto ja neuvola, hammashuolto, 
yhteiset terveydenhuollon toiminnot ja hallinnon yksikkö. Palkkahallinto ja taloushallinto 
ostetaan peruskunnilta. Muoniossa sijaitsee terveyskeskus, Hetassa ja Karesuvannossa 
terveysasemat sekä Kilpisjärvellä sivutoimipiste.   
 
1.2. Järjestämisvastuun siirto 

Muonion kunnan järjestämisvastuu perusterveydenhuollostaan ehdotetaan siirrettäväksi Lapin 
sairaanhoitopiirille. Samalla Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta 
siirrettäisiin liikkeenluovutuksena Lapin sairaanhoitopiirille.  

Päätökset toimeenpantaisiin vuoden 2017 aikana. Henkilöstö siirtyisi Lapin sairaanhoitopiirin 
henkilöstöksi liikkeen luovutuksena. Työntekijä säilyttäisi siirtymähetkellä voimassa olevat työ- 
tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Henkilöstö näkemyksen mukaan 
perusterveydenhuollon toiminnan siirtäminen Lapin sairaanhoitopiirille toisi terveydenhuollon 
johtamiseen pysyvyyttä ja vahvuutta. Myös ammatillisen tuen vahvistuminen ja osaamisen 
kehittäminen nähdään mahdollisuutena siirron yhteydessä. Henkilöstön rekrytoinnin nähtiin 
vahvistuvan ison organisaation tukemana.  

Järjestämisvastuun siirtäminen merkitsee kokonaisvastuun siirtymistä jakamattomana 
sairaanhoitopiirille. Päätösvalta toteutuu sen jälkeen sairaanhoitopiirin päätöksentekoelinten 
kautta. Tarpeiden määrittely, ohjaus ja valvonta toteutuisivat sairaanhoitopiirin kautta 
terveydenhuoltolain 10 §:n rajoissa. Muita merkittäviä muutoksia olisi sairaanhoitopiirin tulo 
rekisterinpitäjäksi. Nykyinen kuntayhtymän potilasrekisteri tulisi osaksi sairaanhoitopiirin 
potilastietorekisteriä.   

Kuntalain 8 §:n mukaan kunta voi järjestää sille laissa säädetyt tehtävät itse tai sopia 
järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Kuntalaissa säädetään 
järjestämisvastuun laajuudesta: järjestämisvastuussa oleva vastaa järjestettävien palvelujen ja 
muiden toimenpiteiden: 1) yhdenvertaisesta saatavuudesta; 2) tarpeen, määrän ja laadun 
määrittelemisestä; 3) tuottamistavasta; 4) tuottamisen valvonnasta; ja 5) viranomaiselle 
kuuluvan toimivallan käyttämisestä. 

1.3. Sairaanhoitopiirin asema ja päätökset 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksessa määrätään kuntayhtymän 
toiminnasta, päätöksenteosta ja mm. siitä, miten sairaanhoitopiiri voi ottaa uusia tehtäviä. 
Sairaanhoitopiirin perustehtävä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta sairaanhoitopiirille laissa 



säädetyt tehtävät. Lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja muita 
palveluja. Perussopimuksen 5 §:n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi vastaanottaa 
toisen kuntayhtymän tai kunnan omistaman toimintayksikön toiminnassaan käytettäväksi. 
Yhtymävaltuusto vahvistaa kuntayhtymälle näin tulevalle omaisuudelle arvon, jonka mukaisena 
se otetaan taseeseen sekä päättää, kuinka paljon kunkin jäsenkunnan peruspääomaa tämän 
johdosta kartutetaan. Perussopimuksen edellyttämällä tavalla sairaanhoitopiiri on xx.x.2017 
tehnyt ehdollisen päätöksen, jonka mukaan sairaanhoitopiiri on valmis ottamaan 
järjestämisvastuun hoitaakseen, mikäli Muonion ja Enontekiön kunnat tekevät tätä koskevan 
yhdenmukaisen päätöksen.  

 

1.4. Järjestelyn vaikutukset asukkaiden palveluihin ja edut 

Terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyessä terveydenhuollon peruspalvelut tarjottaisiin 
samoissa toimipisteissä kuin tähänkin saakka. Asiointi perusterveydenhuollon palveluissa 
tapahtuisi paikallisesti siitä huolimatta, että osa hallinnollisista tehtävistä hoidettaisiin 
järjestämisvastuun siirtyessä Lapin sairaanhoitopiirissä. Palveluiden saatavuus lähipalveluna 
voisi parantua ison organisaation rekrytointituen ja mahdollisten etävastaanotto- ja 
etäkonsultaatiopalveluiden kehittämisen myötä. Järjestämisvastuun siirtyessä asiakasmaksut 
alenisivat Lapin sairaanhoitopiirissä vahvistetulle tasolle.  

Päätöksiin kirjattaisiin Muonion ja Enontekiön nykyisten palvelupisteiden säilyminen vähintään 
vuodet 2017 ja 2018 sekä nykyisen palvelutason tuottaminen enintään nykyisellä 
kustannustasolla vähintään vuodet 2017 – 2018. Muonion-Enontekiön alueelle perustettaisiin 
neuvottelukunta tuottamaan alueen näkökulmaa päätöksentekoon. Mikäli kunnat ja 
sairaanhoitopiiri päätyvät järjestämisvastuun siirtoon, on lähtötilanne (palvelutoiminnalle 
asetettavat vaatimukset) syytä määritellä vähintäänkin viittaamalla palvelujen nykytasoon. 
Terveydenhuoltolaista johtuvat velvoitteet ohjaavat kunnan ja sairaanhoitopiirin yhteistyötä 
palvelujen laadun turvaamiseksi sekä samalla huomioon ottaen palvelujen saatavuus 
yhdenvertaisesti koko alueellaan läheisyysperiaate huomioon ottaen. Periaatteiden merkitys 
korostuu erityisen harvaan asutulla alueella: kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on 
huolehdittava vastuullaan olevien asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja saatavuudesta 
yhdenvertaisesti koko alueellaan. Kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä 
terveydenhuoltopalvelut alueellaan lähellä asukkaita, paitsi jos palvelujen alueellinen 
keskittäminen on perusteltua palvelujen laadun turvaamiseksi. 

Saamenkielisten palveluiden turvaaminen muutoksessa kuvataan yhteistyössä Enontekiön 
kunnan, Saamelaiskäräjien ja Lapin sairaanhoitopiirin kesken. 

Päätöksenteon ja johtamisen näkökulmasta järjestämisvastuun siirtämisen etuna on 
päätöksenteon yksinkertaistuminen, kun yksi toimielin terveydenhuollon päätöksenteosta jää 
pois. Perusterveydenhuolto on samassa asemassa sairaanhoitopiirin muiden 
erikoissairaanhoidon tulosalueiden kanssa ja yhdyspinta perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon välillä tulee organisaation sisälle eikä organisaatioiden välille. Tässä 
vaihtoehdossa suurin riski on sekä henkilöstön että asukkaiden näkökulmasta päätöksenteon 
etääntyminen ja ettei perusterveydenhuollon toiminnan ja alueen erityispiirteitä tunnisteta. 
Tämän ohella on mahdollista, että yhteistyö kunnan muiden sektoreiden kanssa heikkenee, jos 
huomio kiinnittyy erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajapintaan. Kunnan 
päätösvallassa ei sinänsä nykytilaan verrattuna tapahtuisi muutosta, sillä järjestämisvastuu on 
nytkin siirretty terveydenhuollon kuntayhtymälle.  

 



1.5. Taloudelliset vaikutukset  
 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan 
ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä 6 041 289 € ja toimintatuotot 6 082 523 €. Rahoituserien 
jälkeen vuosikatteeksi muodostuu 42 638 €. Poistojen jälkeen tulos on 0 €. Määrärahan 
alittumisen johdosta peruskunnille palautetaan vuodelta 2016 maksettua jäsenkuntamaksua 
perussopimuksen mukaisesti yhteensä 236 751 €, josta Muonion kunnan osuus on 104 014 € 
ja Enontekiön 132 737 €.  
 
Toiminnan siirtäminen Lapin sairaanhoitopiirille olisi kunnille kustannusneutraali ratkaisu 
suorien kustannusvaikutusten osalta. Kustannuksia vähentäisi eniten kuntayhtymän johtajan 
tehtävien lakkaaminen ja lisäisi puolestaan se, että sairaanhoitopiirin hallinnon kustannuksista 
osa kohdennettaisiin Muonion-Enontekiön perusterveydenhuollolle. Epäsuoria 
kustannushyötyjä voisi tulla esimerkiksi materiaalihankintojen tehostumisen, taloushallinnon 
laaja-alaisemman osaamisen ja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palveluiden 
tarkemman yhteensovittamisen kautta. Näiden kustannushyötyjen määrää ei voida kuitenkaan 
luotettavasti arvioida etukäteen. 
 
Kustannusten laskutus Muonion ja Enontekiön kunnilta tapahtuisi toteutuneen mukaisesti 
kuukausittain jälkikäteen. Laskutusperusteet säilyisivät nykyisellään: vuodeosastojen laskutus 
käyttäjien kotikunnan mukaan ja muu laskutus resurssin sijainnin mukaisti. 
 
 
1.6. Henkilöstön asema  

 
Muonio-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän palveluksessa on yhteensä 78 henkilöä. 
Vakinaista henkilöstöä on 59, sijaisia 13 ja määräaikaisia 6. Vakinaisia virkoja ja toimia 
kuntayhtymässä on 67,8. Muonio-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän johtamisesta on 
vastannut kuntayhtymän johtaja. Muonio-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymässä ei ole 
tällä hetkellä vakituista johtajaa tai johtavaa lääkäriä ja rekrytointiprosessi molempiin virkoihin 
on meneillään. Molempia tehtäviä hoitaa määräaikaisesti vt. johtava lääkäri.  
 
Henkilöstö siirtyisi Lapin sairaanhoitopiirin henkilöstöksi liikkeen luovutuksena sekä 
järjestämisvastuun siirtyessä. Työntekijä säilyttäisi siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai 
virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oleva 
henkilöstö siirtyisi uuden työnantajan palvelukseen määräaikaisen palvelussuhteensa keston 
ajaksi. Uusi työnantaja on velvollinen noudattamaan luovutushetkellä voimassa olevan, 
aikaisempaa työnantajaa sitoneen työ- tai virkaehtosopimuksen määräyksiä sopimuskauden 
loppuun. Liikkeenluovutuksesta laadittaisiin erillinen sopimus (henkilöstönsiirtosopimus), jossa 
kuvataan tarkemmin luovutuksen yksityiskohdat.   
 
Järjestämisvastuun siirtyessä Lapin sairaanhoitopiirille, kuntayhtymän johtajan tehtävät 
sellaisenaan lakkaisivat hallinnollisten tehtävien siirtyessä Lapin sairaanhoitopiirille.  
 
1.7. Esityksen suhde SOTE-uudistukseen  

 
Järjestämisvastuun siirto edistäisi Lapin maakunnan sote-uudistuksen toteuttamista.  

Selvitystä tehtäessä maakuntalaki sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ovat 
eduskunnan käsittelyssä. Valinnanvapauslakiluonnos on ollut lausuttavana ja hallituksen 
esitystä odotetaan lähiviikkoina. Juha Sipilän hallituksen linjaus on, että alueuudistus etenee 



suunnitellussa aikataulussa ja lakien on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2017. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyisi perustettaville maakunnille 1.1.2019. 
Valinnanvapauden osalta ns. suoran valinnanvapauden palveluihin eli sote-keskuksen 
palveluihin tulisi enintään kahden vuoden siirtymäaika. Lapin maakunnassa todennäköisesti 
tarvitaan siirtymäaika, koska palvelurakenne Lapissa on vielä hyvin hajanainen ja maakuntaan 
siirryttäessä tulee yhdistää kahden sairaanhoitopiirin ja 21 kunnan eri tavoin järjestetyt palvelut. 

Mikäli sote-uudistus toteutuu nyt suunnitellussa aikataulussa, voitaisiin Muonion-Enontekiön 
toiminnan liikkeenluovutuksessa saatuja kokemuksia hyödyntää muiden kuntien 
liikkeenluovutuksessa. Lisäksi reilun vuoden pilottiaikana ehdittäisiin luoda tarvittavia tiedolla 
johtamisen välineitä ja saada tulevalle maakuntajärjestäjälle ymmärrystä terveydenhuollon 
palveluista kokonaisuutena. Erityisesti ymmärrys lisääntyisi Lapin sairaanhoitopiirille tyypillisten 
kauempana keskuskaupungeista olevan pienten asutuskeskittymien palveluiden tarpeista ja 
siitä, miten niihin vastataan. 

 
2. Tarvittavat muut päätökset ja kunnanhallituksen valtuuttaminen järjestelyn muista 

yksityiskohdista  
 

Kaikkia järjestelyn edellyttämiä yksityiskohtia ei ole mahdollista yksityiskohtaisesti sopia ennen 
päätöstä järjestämisvastuun siirrosta. Tämän johdosta hallitus tulee valtuuttaa laatimaan 
projektisuunnitelma, jossa määritetään ne kysymykset, joista ei ole vielä yksityiskohtaista 
suunnitelmaa:   

 
- henkilöstönsiirtosopimuksen yksityiskohdat   
- vuokrasopimusten päivitys  
- potilastietojärjestelmän ja rekisterinpitäjän vaihdon edellyttämät muutokset 
- nykyisen terveydenhuollon kuntayhtymän lakkauttaminen.   

 
 

3. Sairaanhoitopiirin kanssa solmittava sopimus  

Seuraavassa on kuvattu niitä keskeisiä sopimuskohtia, joita tarvittaisiin siinä tilanteessa, että 
perusterveydenhuollon järjestämisvastuu päätetään siirtää sairaanhoitopiirille:   

1. Sopijapuolet    
 

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus 
 
Muonion kunnan ja Enontekiön kunnan alueen terveydenhuoltolain (1326/2010) mukainen 
perusterveydenhuolto on kuulunut Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän 
järjestämisvastuulle.  Perusterveydenhuollon toimintaedellytysten ja laadun 
varmistamiseksi sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation 
varmistamiseksi Muonion kunta, Enontekiön kunta ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
ovat sopineet kuntalain (410/2015) 8 §:ssä tarkoitetun järjestämisvastuun siirtämisestä 
perusterveydenhuollon osalta sairaanhoitopiirille.    
 

3. Siirron ajankohta ja toteuttaminen operatiivisesti   
 
Järjestämisvastuu siirtyy sairaanhoitopiirille xx.xx.2017. Tuolla hetkellä Muonion kunnan ja 
Enontekiön kunnan sekä Muonio-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän 
järjestämisvastuu lakkaa. Toimintojen siirtämistä koskeva tarkempi kuvaus sisältyy 
liitteeseen 1.   



 
4. Palvelutason ja tarpeiden määritys uudessa tilanteessa   

 
Palvelutason osalta sopijapuolet pyrkivät varmistamaan vähintäänkin 
sopimuksentekohetken palvelutason. Viime kädessä palvelutaso ja saatavuus määräytyvät 
sen mukaan, mitä terveydenhuoltolain 10 §:ssä säädetään terveydenhuollon palvelujen 
sisällöstä ja laajuudesta ja asukkaiden palvelujen järjestämisestä sekä yhdenvertaisesta 
saatavuudesta koko alueellaan ja läheisyysperiaatteen toteutumisesta. Erityisesti todetaan 
seuraavaa:   
 

- Muonion ja Enontekiön nykyisten palvelupisteiden säilyminen vähintään vuodet 
2017 ja 2018 ja muutokset vain maakuntavalmistelun yhteisten linjausten 
mukaisesti;   
 

- Nykyisen palvelutason tuottaminen enintään nykyisellä kustannustasolla vähintään 
vuodet 2017 ja 2018;  

 
- Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdyspinnan kehittäminen, säännölliset 

yhteistyöneuvottelut ja yhteistyö toiminta- ja talousarvion suunnittelussa.   
 

5. Henkilöstön asema siirrossa (liikkeenluovutus)  
 
Kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy nk. vanhoina työntekijöinä 
sairaanhoitopiirin palvelukseen noudattaen, mitä työsopimuslain 10 §:ssä säädetään. 
Tarkemmat määräykset sisältyvät erilliseen henkilöstönsiirtosopimukseen (liite 2.).   
 

6. Siirtyvän omaisuuden arvo ja Muonion kunnan ja Enontekiön kunnan peruspääoman lisäys 
omaisuuden siirron johdosta  
 
Se terveydenhuollon kuntayhtymän sekä Muonion kunnan ja Enontekiön kunnan 
omistuksessa oleva kiinteä ja irtain omaisuus, joka siirtyy osana järjestelyä 
sairaanhoitopiirin, on luetteloitu ja arvotettu liitteessä 3.  Omaisuuden arvo merkitään 
kummankin kunnan osalle peruspääoman lisäykseksi sairaanhoitopiirin taseeseen.   
 

7. Potilastietojärjestelmät ja rekisterinpito    
 
Rekisterinpitäjänä Muonion kunnan ja Enontekiön kunnan perusterveydenhuollon 
potilastietojen osalta toimii Lapin sairaanhoitopiiri.  Sopimuksen voimaan tullessa ja 
terveydenhuoltolain (1326/2010) 9 §:n perusteella sairaanhoitopiirin alueen kunnallisen 
terveydenhuollon toimintayksiköiden potilasasiakirjat muodostavat yhteisen 
potilastietorekisterin. Yhteinen potilastietorekisteri muodostuu kolmesta eri 
potilasrekisteristä: työterveyshuollon potilasrekisteristä ja muun perusterveydenhuollon 
potilasrekisteristä ja erikoissairaanhoidon potilasrekisteristä.  
 

8. Kiinteistöjen asema ja vuokrasopimukset   
 
Muonion kunnan ja Enontekiön kunnan omistamat ja Muonion-Enontekiön 
terveydenhuollon kuntayhtymän käytössä olevat tilat siirtyvät Lapin sairaanhoitopiirin 
hallintaan. Toimitilat on luetteloitu liitteessä 4. Sopijapuolet sitoutuvat päivittämään näitä 
toimitiloja koskevat vuokrasopimukset xx.xx.2017 mennessä. 
 



9. Sairaanhoitopiirin vastuulle siirtyvät sopimukset   
 
Liitteessä 5 on luetteloitu sairaanhoitopiirin vastuulle siirtyvät sopimukset, jotka sopimuksen 
voimaantullessa ovat voimassa kolmannen osapuolen kanssa.     
 

10. Neuvottelukunnan perustaminen Järjestelyn osana Muonion kunta ja Enontekiön kunta 
perustavat yhteiset perusterveydenhuollon neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on seurata 
terveydenhuoltolain 10 §:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumista alueella.  
 
Neuvottelukunta voi tehdä esityksiä Muonion ja Enontekiön kuntien kautta 
sairaanhoitopiirille.   
 

11. Sopimuksen irtisanominen   
 
Sopijapuoli voi irtisanoa sopimuksen. Sopimuksen voimassaolo päättyy tällöin 12 
kuukauden kuluttua irtisanomisesta.    
 

12. Liitteet 
 
1. Toiminnan lähtökohdat ja palvelutasokuvaus  
2. Henkilöstönsiirtosopimus  
3. Luettelo siirtyvästä omaisuudesta ja sen käypä arvo 
4. Luettelo toimitiloista  
5. Luettelo sairaanhoitopiirin vastuulle siirtyvistä sopimuksista 

 

 

 

4. Nykyisen Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kun tayhtymän lakkauttaminen 
 

Järjestämisvastuun siirtäminen merkitsee nykyisen Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 
nykyisen kuntayhtymän lakkauttamista. Sille ei jää mitään sen nykyisen perussopimuksen 
mukaisia tehtäviä hoidettavaksi tilanteessa, jossa koko järjestämisvastuu siirtyy.   
 
Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä lakkautetaan valtuustojen päätöksellä 
ja kuntayhtymän loppuselvityksen jälkeen jäävät varat jaetaan jäsenkunnille 
jäsenkuntaosuuksien suhteessa. Kuntayhtymän lakkauttaminen nopeutetussa järjestyksessä 
edellyttää molempien jäsenten eli Muonion ja Enontekiön kuntien yhtenäistä näkemystä ja 
sopimusta asiasta. 
 
Kuntayhtymä on perusteltua lakkauttaa sen jälkeen, kun järjestämisvastuun siirto on 
tapahtunut, toisin sanoen kun järjestämisvastuun siirto on toteutunut.  
 

5. Esityksen valmistelu  

Enontekiön ja Muonion kuntien, Muonio-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän ja Lapin 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätöksillä käynnistettiin selvitystyö perusterveydenhuollon 
toiminnan siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirin järjestettäväksi.  

Selvityksen toimeksiannossa pyydettiin kuvaamaan perusterveydenhuollon siirtämisen 
vaihtoehdot, vaikutusten ennakkoarviointi, toiminnan nykytila sekä liikkeenluovutuksessa 



huomioitavat asiat. Lähtökohdaksi asetettiin se, ettei terveydenhuollon kuntayhtymän 
henkilöstön asema muutu mahdollisen siirron yhteydessä. Selvitykseen liitettiin myös sosiaali- 
ja terveydenhuollon integraation edistäminen. Lisäksi Enontekiön kunta edellytti 
toimeksiannossa saamenkielisten palveluiden järjestämisen huomioimisen sekä 
saamelaiskäräjien osallistamisen selvityksen laatimiseen ja käsittelyyn.    

Selvitystyöryhmään nimettiin edustajia kunnista, kuntayhtymästä, sairaanhoitopiiristä sekä 
ulkopuolinen oikeudellinen asiantuntija. Selvitystyön tueksi nimettiin ohjausryhmä, johon kuului 
molempien kuntien, terveydenhuollon kuntayhtymän ja Lapin sairaanhoitopiirin edustus.  

Selvitys laadittiin 14.3-12.4.17 välisenä aikana tiiviissä yhteistyössä Enontekiön ja Muonion 
kuntien, terveydenhuollon kuntayhtymän ja Lapin sairaanhoitopiirin viranhaltijoiden kesken. 
Laadinnassa hyödynnettiin Lapin sairaanhoitopiirissä aiemmin toteutettujen liikkeen 
luovutusten tausta-aineistoja.  Selvitystyön käynnistymisvaiheessa pidettiin terveydenhuollon 
kuntayhtymän henkilöstölle henkilöstöinfotilaisuus ja samalla avattiin henkilöstölle Webropol 
kysely toiminnan siirtymisen arviointia ja palautteenantoa varten.  Kunnat järjestivät asukkaille 
avoimet keskustelutilaisuudet, Enontekiöllä 5.4.17 ja Muoniossa 6.4.17.   

Selvityksen aikana laadittiin perusterveydenhuollon toiminnan nykytilakuvaus, kuvaukset 
perusterveydenhuollon järjestämisvastuun ja tuotantovastuun siirtämisestä Lapin 
sairaanhoitopiirille sekä vaikutusten ennakkoarviointi edellä mainittujen vaihtoehtojen osalta.  
Selvityksen tulokset esitettiin raportin muodossa.  


