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Sopimus Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon järjestämisestä ja Lapin sairaanhoitopiirin 
järjestämisvastuun toteuttamisesta 
 
1. Sopijapuolet  
 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä sairaanhoitopiiri)  
Enontekiön kunta  
Muonion kunta  

 
2. Sopimuksen tausta  

 
Muonion kunnan ja Enontekiön kunnan alueen terveydenhuoltolain (1326/2010) mukainen 
perusterveydenhuolto kuului 30.9.2017 saakka 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 järjestämisvastuun siirtämisestä perusterveydenhuollon osalta 
sairaanhoitopiirille kuntalain (410/2015) 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Järjestämisvastuu siirtyi 
sairaanhoitopiirille 1.10.2017. Tuolla hetkellä Muonion kunnan ja Enontekiön kunnan sekä 
Muonio-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän järjestämisvastuu päättyi. Toiminta siirtyi 
kuntayhtymältä sairaanhoitopiirille liikkeenluovutuksena.  
 
Talven 2017-18 aikana selvitettiin myös sosiaalihuollon palveluiden järjestämisvastuun 
siirtämistä sairaanhoitopiirille. Selvityksessä arvioitiin, että mikäli maakunta- ja sote-uudistus 
etenee valtioneuvoston suunnittelemassa aikataulussa, järjestämisvastuun siirto 
sairaanhoitopiirille ei ole tarkoituksenmukainen siirtymäkauden lyhyyden vuoksi. Maakunta- ja 
sote-uudistus kuitenkin kaatui maaliskuussa 2019.  

 
3. Palvelutason ja tarpeiden määritys vuosille 2017 ja 2018  
 

Kunnat ja sairaanhoitopiiri ovat järjestämisvastuun siirron yhteydessä sopineet palvelutason 
ja tarpeiden määrityksestä uudessa tilanteessa seuraavasti:  

 
”Palvelutason osalta sopijapuolet pyrkivät varmistamaan vähintäänkin 
sopimuksentekohetken palvelutason. (liite 1. Toiminnan lähtökohdat ja 
palvelutasokuvaus) 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. Mahdollisista muutoksista neuvotellaan kuntien 
kanssa erikseen. Kustannustasoa tarkastellaan kuntien tulojen ja menojen 
nettovaikutuksena. Toiminnan siirtämisestä johtuvat vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat tekijät otetaan huomioon.  
 
- Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdyspinnan kehittäminen, säännölliset 

yhteistyöneuvottelut ja yhteistyö toiminta- ja talousarvion suunnittelussa.” 
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Palvelutaso ja kustannustaso määriteltiin vuosille 2017 ja 2018, koska sopimuksenteko-
hetkellä oli odotettavissa, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakuntauudistus 
toteutuvat ja että järjestämisvastuu siirtyy perustettaville maakunnille vuoden 2019 alusta.  
 

4. Palvelu- ja kustannustason määritys vuodesta 2019 alkaen 
  

Sopijapuolet pyrkivät ylläpitämään ja kehittämään palvelutasoa kuntalaisten palvelutarpeiden 
mukaisesti järjestämisvastuun siirtosopimuksen pohjalta. 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.  
 
Muonion ja Enontekiön nykyiset palvelupisteet säilyvät, ellei kuntien kanssa erikseen toisin 
sovita tai tulevan maakuntavalmistelun tai sote-uudistuksen valmistelun yhteisten linjausten 
mukaisesti toisin päätetä. Vuodeosaston sairaansijamäärä päivitetään vastaamaan alueen 
väestön tarpeita.  
 
Mikäli Lapin sairaanhoitopiirin alueella ei käynnistetä vapaaehtoisen laaja-alaisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymän perustamista tms. koskevaa selvitys- ja/tai valmistelutyötä,  
tarkastellaan viimeistään vuoden 2020 kuluessa mahdollisuus edetä 2017-18 tehdyn 
selvityksen johtopäätösten pohjalta sosiaalihuollon palveluiden järjestämisvastuun tai 
palvelutuotannon siirtämisessä sairaanhoitopiirille. 
 
Palvelujen kustannukset laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti.  
Sairaanhoitopiiri on vastuussa siitä, että Muonion ja Enontekiön kuntien 
perusterveydenhuollon järjestämisestä ei aiheudu kustannuksia sairaanhoitopiirin muille 
jäsenkunnille.  
 
Sairaanhoitopiiri käy vuosittain talousarviokehyksen valmistelun yhteydessä Muonion ja 
Enontekiön kanssa neuvottelut seuraavan vuoden talousarvion perusteista. Neuvotteluissa 
todetaan kustannustason muutoksia aiheuttavat tekijät, suunnitellut ja/tai mahdolliset 
toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi ja kustannusten alentamiseksi sekä Muonion ja 
Enontekiön kanssa sovittavista muutoksista aiheutuvat kustannukset. Toimintasuunnitelmat 
laaditaan yhteistyössä kuntien ja sairaanhoitopiirin kesken tavoitteena yhteen sovittaa kuntien 
ja sairaanhoitopiirin suunnitelmat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Mahdollisista muutoksista 
toimintasuunnitelmiin ja talousarvioihin keskustellaan ja sovitaan erikseen ennen 
päätöksentekoa.  
 
Yhteisenä tavoitteena ovat kustannusvaikuttavuuden ja tuottavuuden kehittäminen, sosiaali- 
ja terveydenhuollon yhdyspinnan kehittäminen, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon toimiva yhteistyö, säännölliset yhteistyöneuvottelut ja yhteistyö 
toiminnan ja talouden suunnittelussa, tietojärjestelmien ja ict-palveluiden ajanmukaisuus, 
digitalisaation kehittäminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.  

 
5. Kustannusvastuut  
 

Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 23 § Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus sisältää mm. 
seuraavaa:  
 

”Suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan 
välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. 
Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein.”  
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”Kuntayhtymä voi tehdä yhden tai useamman jäsenkunnan kanssa sopimuksen 
tulosyksiköiden palvelutuotannosta ja sen laskutuksesta. Sopimuksen 
perusteiden tulee olla kaikille jäsenkunnille yhdenmukaiset. 
Ellei sopimusta jonkin kunnan/kuntien kanssa tehdä, kuntaa/kuntia laskutetaan 
hallituksen vahvistamilla yksikköhinnoilla.” 
”Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion 
hyväksymisen yhteydessä. Hinnoitteluperusteet tulee vahvistaa vähintään 
tulosaluetasolle. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa hallitus etukäteen 
joulukuun loppuun mennessä.” 

 
Suoritteiden hinnoittelussa ja laskutuksessa sovelletaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 
23 §:ä ottaen kuitenkin huomioon Muonion ja Enontekiön keskinäisessä kustannusvastuun 
jaossa jo aiemmin hyväksytyt periaatteet ja voimassa olleet sopimukset: Jäsenkuntia 
laskutetaan vuodeosaston osalta potilastietojärjestelmään tilastoitujen jäsenkuntiin 
rekisteröityjen henkilöiden hoitopäivien suhteessa ja avohoidon osalta jäsenkuntiin 
rekisteröityjen henkilöiden käyntien suhteessa.  
 
Muonio ja Enontekiö voivat halutessaan erikseen sopia muutoksista kuntien keskinäiseen 
kustannustenjakoon siten, että se ei vaikuta sairaanhoitopiirin laskutukseen em. kunnilta 
yhteensä.  
 

6. Potilastietojärjestelmät ja rekisterinpito  
 

Rekisterinpitäjänä Muonion kunnan ja Enontekiön kunnan perusterveydenhuollon 
potilastietojen osalta toimii Lapin sairaanhoitopiiri.  

 
7. Sairaanhoitopiirin ja kuntien kesken laaditut ja laadittavat sopimukset  
 

Perusterveydenhuollon toiminnassa tarvittavien tilojen hallinta on siirretty sairaanhoitopiirille 
ja laadittu näitä koskevat vuokrasopimukset. Muonion uuden hyvinvointikeskuksen tiloja 
koskeva vuokrasopimus laaditaan ennen tilojen käyttöönottoa ja samalla päivitetään 
aikaisemmat sopimukset tarvittavin osin.  
Muonion ja Enontekiön kunnat/kuntakonsernit tuottavat sairaanhoitopiirille 
ravitsemuspalvelut, kiinteistöhuollon ja vahtimestaripalveluita. Näiden osalta on laadittu 
erikseen sopimukset palvelun tuottamisesta kuntien ja sairaanhoitopiirin kesken. 

 
8. Saamen kielilain mukaiset palvelut  
 

Enontekiön kunta ja sairaanhoitopiiri sitoutuvat osaltaan saamen kielilain mukaisten 
palveluiden jatkuvuuden turvaamiseen ja kehittämiseen yhteistyössä saamelaiskäräjien 
kanssa. Enontekiön kunnan ja kuntayhtymän väliseen sopimukseen perustuvat velvoitteet 
saamen kielilain mukaisten valtionosuuksien kautta kustannettavista palveluista ovat 
siirtyneet kuntayhtymältä sairaanhoitopiirille.  

 
9. Neuvottelukunta  
 

Järjestelyn osana Muonion kunta ja Enontekiön kunta yhdessä sairaanhoitopiirin ja 
Saamelaiskäräjien kanssa ovat perustaneet yhteisen perusterveydenhuollon 
neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on seurata terveydenhuoltolain 10 §:ssä säädettyjen 
tavoitteiden toteutumista alueella. Neuvottelukunta voi tehdä esityksiä Muonion ja Enontekiön 
kunnille ja sairaanhoitopiirille. Sopijapuolet sitoutuvat neuvottelukunnan toimintaan sekä sen 
kehittämiseen ja arviointiin. Sairaanhoitopiirillä on vastuu asioiden valmistelusta 
neuvottelukunnalle.  

 
10. Sopimuksen voimaantulo ja irtisanoutuminen  
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Tämä sopimus on jatkoa 2.10.2017 allekirjoitetulle sopimukselle (”Sopimus Muonion ja 
Enontekiön perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirille 
ja siihen liittyvästä toiminnan siirtämisestä (liikkeenluovutus)”). 
Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.  
Sopijapuoli voi irtisanoa sopimuksen. Sopimuksen voimassaolo päättyy tällöin 12 kuukauden 
kuluttua sen kuukauden viimeisestä päivästä, jona irtisanominen on toteutettu.  
Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ensi sijassa ratkaisemaan osapuolten keskinäisin 
neuvotteluin. Mikäli erimielisyyksiä ei saada ratkaistua neuvotteluissa, tätä sopimusta 
koskevat riidat ratkaistaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa siltä osin kun kysymys on 
julkisoikeudellinen. Yksityisoikeudelliset riita-asiat ratkaistaan Lapin käräjäoikeudessa.  

 
16. Allekirjoitukset 


