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§ 19
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kuntayhtymän valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen
on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin
valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa
on kokouksesta annettava yleisesti tieto kuntayhtymän ilmoitustaululla.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kuntayhtymän perussopimuksen 8 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun
vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään
puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
Kokouskutsu ja esityslista on postitettu sekä julkaistu sairaanhoitopiirin
inernetsivustolla https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko
/Esityslistat_ja_poytakirjat ja ilmoitustaululla http://www.tays.fi/ilmoitustaulu 2.9.2019.
Ehdotus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ilmoitus, että Nokian kaupunginvaltuusto on
9.9.2019 valinnut Päivi Nahkolan tilalle Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuustoon
Nelly Natalia Toivosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ilmoitus, että valtuuston kyselytunti pidetään
välittömästi kokouksen jälkeen.
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§ 20
Nimenhuuto ja äänestysluettelon hyväksyminen
Liitteet

1 Liite_ Valtuutetut nimiluettelo ja äänimäärä.pdf
Kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan valtuustoon valitsevat jäsenkuntien
valtuustot jäseniä kunnan väestötietolain mukaisen vuodenvaihteen asukasluvun
mukaan seuraavasti:
Kunnan asukasluku
Jäsenten luku
2000 tai vähemmän
1
2001 - 8000
2
8001 - 25 000
3
25 001 - 100 000
4
100 001 - enemmän
5
Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Lisäksi Tampereen yliopisto nimeää valtuustoon kaksi (2) jäsentä ja kaksi (2)
henkilökohtaista varajäsentä.
Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy
vuosittain kunnan väestötietolain mukaisen vuodenvaihteen asukasluvun mukaan
siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa
tuhatta (1000) asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes (1/5)
kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta
äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä
saapuvilla olevien kesken.
Yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 % kuntien valtuustoon valitsemien
jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä
ei ole äänioikeutta hallitusta ja johtokuntia valittaessa.
Kuntien ja Tampereen yliopiston edustajat sekä ääniluettelo on liitteenä.
Ehdotus
Suoritetaan nimenhuuto ja päätetään ääniluettelon hyväksymisestä.
Päätös
Suoritettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin ääniluettelo.
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§ 21
Pöytäkirjan tarkastajat
Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian
kohdalla toisin päätä.

Ehdotus
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tästä kokouksesta laadittu
pöytäkirja.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Lehtomäki Lempäälästä ja Väinö Friman
Tampereelta.
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Hallitus, § 118,26.08.2019
Valtuusto, § 22, 16.09.2019
§ 22
Sairaanhoitopiirin johtajan johtajasopimus, erorahakorvaus
813/2019
Hallitus, 26.08.2019, § 118
Valmistelijat / lisätiedot:
Vuokko Ylinen, Ruoranen Raija
Vuokko.Ylinen@pshp.fi
hallintojohtaja
Valtuusto on 10.6.2019 (§ 5) valinnut sairaanhoitopiirin johtajan toistaiseksi voimassa
olevaan virkasuhteeseen toimitusjohtaja Tarmo Martikaisen 1.10.2019 lukien.
Valtuusto on myös oikeuttanut hallituksen päättämään johtajan virkasuhteen muista
ehdoista ja palkkauksesta.
Sairaanhoitopiirin johtajan virkavalinta on tullut lainvoimaiseksi. Martikainen on
toimittanut selvityksen terveydentilastaan määräajassa työnantajalle.
Kuntalain 64.5 §:n mukaan kuntayhtymän johtavan viranhaltijan ja kuntayhtymän
välillä on tehtävä johtajasopimus. Sopimukseen sovelletaan, mitä Kuntalain 42 §:ssä
säädetään kunnan ja kunnanjohtajan välisestä johtajasopimuksesta.
Johtajasopimuksessa voidaan sopia kuntayhtymän johtavalle viranhaltijalle
maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy kuntayhtymän ylin
päättävä toimielin.
Palkkauksesta ja johtajasopimuksesta on neuvoteltu hallituksen puheenjohtajan
Leena Kostiaisen ja Tarmo Martikaisen välilllä ja lisäksi asiaa on valmisteltu hallituksen
iltakoulussa 22.8.2019. Esitys sairaanhoitopiirin johtajan palkkauksesta ja
johtajasopimusluonnos (ei julkinen) ovat liitteinä.
Hallintosäännön 97 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia
käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä
vaadi kannatusta. Koska asia koskee sairaanhoitopiirin johtajan virkavaalin
vahvistamista, palkkausta ja johtajasopimuksen vahvistamista, asia käsitellään
puheenjohtajan esityksen pohjalta.
Ehdotus
Esittelijä: Leena Kostiainen, PSHP hallituksen jäsen
Hallitus päättää
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vahvistaa valtuuston 10.6.2019 § 5 päättämän sairaanhoitopiirin johtajan
valinnan,
hyväksyä sairaanhoitopiirin johtajan virkaa koskevat palkkaus- ja luontoisedut
1.10.2019 alkaen liitteen mukaisesti,
hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan (ei julkinen) johtajasopimuksen,
esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy johtajasopimuksesta
erorahakorvausta koskevan ehdon.
Päätös
Hyväksyttiin.

Valtuusto, 16.09.2019, § 22
Liitteet

1 Liite_Johtajasopimus.docx
Hallitus on päättänyt sairaanhoitopiirin johtajan valinnan vahvistamisesta, johtajan
palkkauksesta ja johtajasopimuksesta omalta osaltaan 26.8.2019 § 118. Hallituksen
päättämä palkka ja luontoisedut ovat liitteessä.
Johtajasopimukseen sisältyy ehto erorahakorvauksesta. Erorahakorvauksen osalta
sopimuksen hyväksyy kuntayhtymän ylin päättävä toimielin. Johtajasopimus on
liitteenä.

Ehdotus
Hallituksen ehdotus:
valtuusto päättää
hyväksyä johtajasopimuksesta erorahakorvausta koskevan ehdon.
Päätös
Hyväksyttiin.
Esteellisyys
Rauno Ihalainen, Kari-Matti Hiltunen ja Tiina Surakka ilmoittivat olevansa esteellisiä
asiassa (HL 28 § 1 mom 7 kohta) ja poistuivat kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.
Esteellisyydet todettiin.
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Hallitus, § 119,26.08.2019
Valtuusto, § 23, 16.09.2019
§ 23
Vuoden 2019 talousarvio, muutokset
2013/2019
Hallitus, 26.08.2019, § 119
Valmistelijat / lisätiedot:
Virtanen Pasi
Vuoden 2019 talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia käyttötalous- ja
investointiosiin.
Käyttötalousosan muutosehdotukset:
Palkkakuluihin tehtävät muutokset:
Sairaanhoitopiirin talousarvioon 2018 varattiin 1,4 miljoonaa euroa
palkkausjärjestelmän päivittämiseen. Lisäksi vuoden 2019 talousarvioon varattiin
Kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen, Teknisten työehtosopimuksen ja
Lääkärisopimuksen mukaisesti järjestelyerä palkkausjärjestelmän päivitystä varten.
Molemmat erät budjetoitiin keskitetysti palkkasummien suhteessa.
Palkkausjärjestelmän päivittämisestä on käyty paikallisneuvottelut, joiden
neuvottelutuloksena tehtäväkohtaisten palkkojen muutokset eivät jakaannu
palkkabudjetin mukaisesti. Tästä syystä esitetään liitteen mukaista palkkasummien
oikaisua toimialueiden kesken. Korjaus ei lisää sairaanhoitopiirin palkkakuluja.
Lisäksi kuluvan vuoden aikana on tehty henkilöstösiirtoja, joita ei ole otettu huomioon
talousarviossa 2019. Toimialueelta 8 on siirretty sisätautivuodeosasto (B 5)
henkilöstöineen Sydänkeskus Oy:lle 27.5.2019 alkaen. Toimialueelta 8 on myös
siirtynyt neljä sairaanhoitajaa, lähihoitaja, terveyskeskusavustaja, osastonsihteeri ja
kolme lääkäriä Silmäkeskukseen sekä kaksi lääkäriä, neljä sairaanhoitajaa ja kaksi
osastonsihteeriä neurologian ja kuntoutuksen vastuualueelle. Lisäksi toimialueen 2
henkilöstötarpeita tasapainotetaan kesken vuoden sisäisillä siirroilla 1.9.2019 alkaen.
Toimialueelle 2 siirretään palkkoja, työpanoksia ja osin vakansseja seuraavasti:
toimialueelta 1 siirretään kolme lähihoitajaa, kaksi perushoitajaa ja osastonsihteeri,
toimialueelta 7 osastonsihteeri ja sairaanhoitaja, toimialueelta 8 lähihoitaja sekä
toimialueelta 4 hoitohenkilöstön palkkamäärärahaa 0,8 työpanoksen verran.
Sairaanhoitopiirin sisäiset henkilöstösiirrot ovat osa meneillään olevia
yhteistoimintaneuvotteluja, joissa on yhtenä tavoitteena hyväksytty talousarviossa
2019 pysyminen.
Henkilöstösiirtojen ja palkkausjärjestelmän vaikutukset ja muutos toimialueiden
palkkabudjettiin ja työpanoksiin on esitetty liitteessä. Tässä yhteydessä esitetään
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korjattavaksi toimialueelle 8 Hatanpään sairaalan siirron yhteydessä virheellisesti
suunnitellut työpanosluvut, jotta todellista työpanostoteumaa voidaan seurata ja
myös suunnitella siihen mahdollisia muutoksia. Palkkabudjetin siirrot ovat
Sydänkeskuksen osaston siirtoa lukuunottamatta kokonaisuutena
kustannusneutraalit sairaanhoitopiirin tasolla. Sydänkeskuksen osaston siirron myötä
ulkoisiin palveluostoihin siirretään vastaava lisäys palkkabudjetista.
Ulkopuolisten palveluiden ostoihin tehtävä muutos
Ulkopuolisten palveluiden ostoihin lisätään Sydänkeskukselle siirtyneen osaston
palkkakustannuksia ja henkilösivukuluja vastaava määrä ostoja, yhteensä 809,7 t€.
Tällöin osastosiirron vaikutus säilyy kokonaisuudessaan kustannusneutraalina
sairaanhoitopiirin kannalta.
Kehittämisrahoihin tehtävät muutokset
Vuoden 2019 talousarviossa on kehittämismäärärahaa varattu yhteensä 2,1 milj.
euroa. Summa on jaettu siten, että uudistamisohjelmalle on varattu 0,7 milj. euroa ja
sairaanhoitopiirin yhteisille hankkeille 1,4 milj. euroa, mistä summasta on edelleen
jaettu digitalisaatio-hankkeille 0,5 milj. euroa ja muille sairaanhoitopiirin yhteisille
kehittämishankkeille 0,9 milj. euroa.
Yhteisille kehittämishankkeille varatusta määrärahasta 0,9 milj. euroa on
alkuperäisesti linjattu myöhemmin jaettavaksi 0,11 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin
johtoryhmän kokouksessa 11.6.2019 on linjattu, että vielä jakamaton
määrärahavaraus 0,11 milj. euroa jätetään käyttämättä.
Yhteisistä kehittämismäärärahoista on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin vetämälle
Prodacapon VBHC –hankkeelle (Terveyshyötyjen benchmarking -palvelu)
alkuperäisesti varattu 0,05 milj. euroa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osalta
hankkeesta on luovuttu. Perusteena hankkeesta luopumiselle on se, että
kustannukset 0,05 milj. euroa on sittemmin arvioitu liian suuriksi saatavaan hyötyyn
nähden. Määrärahavaraus 0,05 milj. euroa jätetään sairaanhoitopiirin johtoryhmän
11.6.2019 linjauksen mukaisesti uudelleen allokoimatta.
Yhteensä kehittämismäärärahojen osalta määrärahasta esitetään jätettävän
käyttämättä 0,16 milj. euroa. Kehittämismäärärahojen kokonaisuus talousarviossa
2019 on muutoksen jälkeen yhteensä 1,94 milj. euroa.
Tays Sastamalan ruokapalveluiden ostoihin tehtävä talousarviomuutos
Tays Sastamalan ruokapalvelut siirtyivät 2/2019 Palvelukeskuksen myynniksi ja
vastaavasti ulkopuolisten palveluiden ostoiksi Pirkanmaan Voimia Oy:ltä. Muutosta ei
oltu huomioitu talousarviossa, ja sen vaikutus on vuositasolla 320.000 euroa
ulkopuolisten palveluiden ostoja ja sisäisten palveluiden myyntiä nostava.
Muutoksella ei ole nettovaikutusta sairaanhoitopiirin talouteen.
Yhteenveto käyttötalouden muutoksista
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Kaikkiaan käyttötalousosioon tehdyt muutokset ovat sairaanhoitopiiritasolla
kustannusneutraaleja lukuun ottamatta kehittämisrahoihin tehtyä varauksen
pienennystä, yhteensä 0,16 milj. euroa. Vuoden 2019 alkuperäisessä talousarviossa
sairaanhoitopiirin tulos Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos mukaan lukien oli
-0,217 milj. euroa ja tilikauden ali-/ylijäämä oli nolla. Muutosten jälkeen
sairaanhoitopiirin tulos Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos mukaan lukien on
-0,057 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 0,16 milj. euroa.
Investointiosan muutosehdotukset:
Investointiosan alkuperäinen talousarvio vuodelle 2019 on hyväksytty valtuuston
kokouksessa 10.12.2018 ja sen muutos 14.6.2019. Päätöksen mukaan
investointimenoihin ilman liikelaitosta on varattu 118,3 milj. euroa ja liikelaitoksen
kanssa 127,7 milj. euroa. Tämä esitys vähentää investointimenoihin varatun
määrärahan ilman liikelaitosta 104,48 milj. euroksi ja liikelaitoksen kanssa 111,28 milj.
euroksi.
01 Tays/ KS Yleinen infrastruktuuri
Määrärahavaraus on 8,61 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 0,73
milj. eurolla. Muutosten jälkeen määrärahavaraus on yhteensä 7,88 milj. euroa.
Perusteet muutosesitykselle ovat:
Liikennealueet ja logistiikka -osiosta vähennetään 0,34 milj. euroa,
Sähköt ja verkot -osiosta vähennetään 0,45 milj. euroa,
Rakennusautomaatio ja turvallisuus -osiosta vähennetään 0,64 milj. euroa sekä
Tilat ja rakenteet -osioon lisätään 0,7 milj. euroa.
Perusteeksi esitetyille vähennyksille on se, että vanhan ja uuden yhdysalueen ja
tekniikan työstäminen on jäädytetty uudistamisohjelman seuraavan vaiheen
AKB-hankesuunnittelun siirtämisen vuoksi. Yhdysalueen ja tekniikan
työstäminen sisältää osioita kuten jäteimu, kaukojäähdytys, kulunvalvonta jne.
Lisäksi tässä on Liikennealueet ja logistiikka -osiossa huomioitu alkuperäisestä
talousarviosta poiketen Tampereen kaupungin rahoittamaksi sovittu etupihan
urakka-alueen ulkopuolisia pihatöitä liittyen raitiotieliikenteeseen, arvo 0,4 milj.
euroa. Tilat ja rakenteet -rivin lisäys 0,7 milj. euroa on siirretty
Uudistamisohjelman Poliklinikkalaboratorio-varauksesta. Summan siirto
perustuu siihen, että C-rakennuksen purkuvalmisteluun liittyvät kustannukset on
luontevampaa toteuttaa Tilat ja rakenteet -osiossa. Vuoden 2019 talousarvion
investointiosassa rivillä 02 Tays/ KS
02 Tays/KS Uudistamisohjelma 2020
Määrärahavaraus on 72,4 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 4
milj. eurolla. Muutosten jälkeen määrärahavaraus on yhteensä 68,4 milj. euroa.
Perusteet muutosesitykselle ovat:
F-rakennuksen rakentamisen aikataulun ja suunniteltujen kokonaiskustannusten
näkökulmasta on todennäköistä, että kustannuksia vuodelle 2019 kertyy noin 3
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milj. euroa alkuperäistä määrärahavarausta (19 milj. euroa) vähemmän. Summa
tullaan esittämään vuoden 2020 talousarvioon. Vuoden 2019 osalle
investointiosaan jää siten 16 milj. euroa.
Aikuispsykiatrian hankkeella määrärahavaraus talousarvion investointiosassa
2019 on ollut 2 milj. euroa. Suunnittelun vuosikustannusten jaksotus on
tarkentunut ja hankkeen kokonaismäärärahasta arvioidaan vuonna 2019
toteutuvan 1 milj. euroa alkuperäistä määrärahavarausta enemmän. Lisäyksen
jälkeen hankkeen määrärahavaraus vuodelle 2019 on 3 milj. euroa. Hankkeen
kokonaiskustannukset eivät kuitenkaan muutu.
Poliklinikka-hanke ei vuoden 2019 aikana toteudu alkuperäisen suunnitelman
laajuisena, alkuperäinen määrärahavaraus on 1,2 milj. euroa. Hanke on kytketty
uudistamisohjelman seuraavan vaiheen AKB-suunnitteluun ja Poliklinikka-
hanketta on mahdollista supistaa 0,3 milj. eurolla vuonna 2019. Lisäksi C-
rakennuksen purkuvalmistelun määräraha 0,7 milj. euroa siirretään Tilat ja
rakenteen hankkeelle "yleinen infrastruktuuri". Esitetyn muutoksen jälkeen
määrärahavaraus on 0,2 milj. euroa.
Uudistamisohjelman loppuvaiheen määrärahavaraus 3 milj. euroa pitää
sisällään Z-taloista Finmedi-rakennuksiin tehtävien toimintojen
siirroista aiheutuvia kustannuksia sekä nuoriso- ja lastenpsykiatrian toimintojen
järjestelyjen vuoksi L- ja Q-rakennukseen tehtävät sairaanhoitopiirin hallituksen
kokouksessa 3.6.2019 päätetyt muutokset. Uudistamisohjelman loppuvaiheen
määrärahavaraukseen vuodelle 2019 esitetään 1 milj. euron vähennystä.
Vähennys on mahdollinen, koska uudistamisohjelman seuraavan vaiheen AKB-
hankesuunnittelu ei etene alkuperäisessä aikataulussa ja Q-rakennukseen
tehtävät muutokset tullaan toteuttamaan useassa eri vaiheessa ja ne toteutuvat
osin vuoden 2020 puolella. Muutoksen jälkeen Uudistamisohjelman
loppuvaiheen määrärahavaraus on 2 milj. euroa.
03 Tays/KS muut hankkeet
Määrärahavaraus on yhteensä 16,21 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään
pienennettäväksi 6,4 milj. eurolla. Muutosten jälkeen määrärahavaraus on yhteensä
9,81 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:
Laitteet ja muut hankinnat -osiossa Toimialueelle 3 hankittavaksi suunniteltu O-
kaari tietokonetomografialaitteisto sekä navigaattori 2 kpl, yht. 0,85 milj. euroa
on säästösyistä esitetty hankittavaksi vasta alkuvuonna 2020.
Rakennushankkeet -osiossa R-rakennuksen rakennushankkeessa esitetään
siirrettäväksi vuodelle 2020 4,15 milj. euroa. Määrärahan siirron jälkeen R-
rakennuksen määrärahavaraus on alkuperäisen 11,15 milj. euron sijaan 7 milj.
euroa. Syy siirtoon on se, että hanke ei käynnistynyt suunnitellussa aikataulussa.
Työmaa-alue ei ollut suunnitelmien mukaisesti käytettävissä Tuomi Logistiikan
viivästyneen muuton vuoksi.
Lisäksi esitetään Rakennushankkeissa Muut toimitilat -hankkeiden alkuperäistä 2
milj. euron varausta vähennettävän 1,8 milj. euroa. Esitetyn muutoksen jälkeen
varaus on 0,2 milj. euroa. Säästö on mahdollinen, koska alkuperäiselle
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määrärahavaraukselle ei nykyisten suunnitelmien mukaan ole välttämätöntä
käyttöä, ja toisaalta vuonna 2018 aloitettuja hankkeita saatiin päätökseen jo
vuoden 2018 aikana.
Rakennushankkeissa Tays, pienten hankkeiden osalta 1,2 milj. euron
määrärahavarausta esitetään korotettavaksi 0,4 milj. euroa, yhteensä 1,6 milj.
euroon. Määrärahavaraus sisältää suurimpana hankkeena B-rakennuksessa
osaston B3b remontointia. Perusteena määrärahan korotukselle on osaston B3b
remonttihankkeen kustannusarvion täsmentyminen. L- ja Q-rakennusten
määrärahavaraus sisältää sairaalakoulun muutostöitä. Huomattavaa on, että
sairaalakoulun muutostyöt veloitetaan pääomavuokrassa koulutoiminnasta
vastaavalta taholta eli Tampereen kaupungilta.
04 Tays/ Pitkäniemi
Määrärahavaraus on yhteensä 5,32 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään
pienennettäväksi 0,04 milj. eurolla. Muutoksen jälkeen määrärahavaraus on yhteensä
5,28 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:
Terapiarakennuksen kustannusten toteuma on tarkentunut ja
määrärahavaraukseen 3 milj. euroa esitetään 0,3 milj. euron lisäystä. Summa
tullaan vähentämään vuoden 2020 talousarviosta. Uusi määrärahavaraus
vuodelle 2019 on 3,3 milj. euroa.
Pitkäniemen yleisen infrastruktuurin määrärahavarauksesta 0,2 milj. euroa on
priorisointien avulla mahdollista säästää 0,08 milj. euroa ja siten varaukseksi jää
0,12 milj. euroa.
Pienten hankkeiden varauksen 2,12 milj. euroa osalta on rakennusten 1, 2, 3, 6, 7
ja 8 tilannetta arvioitu uudelleen ja niiden osalta esitetään määrärahan
vähentämistä 0,26 milj. eurolla. Uusi määrärahavaraus on 1,86 milj. euroa.
05 Tays Valkeakoski, Tays Sastamala ja Tays Hatanpää
Määrärahavaraus on yhteensä 4,01 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään
pienennettäväksi 0,58 milj. eurolla. Muutoksen jälkeen määrärahavaraus on yhteensä
3,43 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:
Tays Valkeakoskelle on varattu määräraha 2,94 milj. euroa. Suunniteltu C1-
röntgenin toteutus siirtyy osin vuodelle 2020 ja siitä syystä
määrärahavaraukseen esitetään 0,48 milj. euron vähennystä vuodelle 2019.
Vähennyksen jälkeen Tays Valkeakoskelle allokoitu määrärahavaraus on 2,46
milj. euroa.
Tays Hatanpään osalla määrärahavaraus on 0,3 milj. euroa ja summasta on
mahdollista hankkeita priorisoimalla jättää käyttämättä 0,1 milj. euroa.
Vähennyksen jälkeen Tays Hatanpäälle allokoitu määrärahavaraus on 0,2 milj.
euroa.
06 Tietohallinto
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Määrärahavaraus on yhteensä 6,25 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään
pienennettäväksi 2,07 milj. eurolla. Muutoksen jälkeen määrärahavaraus on yhteensä
4,18 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:
UNA-kehitykselle on varattu 6 milj. euron määräraha. Sairaanhoitopiirin
säästötavoitteiden toteuttamiseksi on mahdollista siirtää hankinnasta 2 milj.
euroa tuleville vuosille ja vuodelle 2019 jäävä varaus on 4 milj. euroa.
Biopankin hankinnoille on varattu 0,25 milj. euroa ja määrärahasta on
mahdollista siirtää 0,07 milj. euroa vuodelle 2020. Vuodelle 2019 jäävä varaus on
0,18 milj. euroa.
09 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos
Määrärahavaraus on yhteensä 9,4 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään
pienennettäväksi 2,6 milj. euroa. Muutoksen jälkeen määrärahavaraus on 6,8 milj.
euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:
Investointiosa ei tule toteutumaan suunnitellun mukaisesti, koska uuteen D-
rakennukseen tulevien uusien angiolaitteiden hankinta, arvoltaan 2,6 milj. euroa,
on viivästynyt.
Asia on käsitelty Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnassa
19.8.2019.
Siirtoviivemaksut:
Valtuusto päätti 10.12.2018 (§ 21) vuoden 2019 talousarviota käsitellessään, että
erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta peritään viivästymismaksua
(siirtoviivemaksu) 1.8.2019 alkaen. Päätös perustui tilanteeseen, joka oli syntynyt
Hatanpään sairaalan siirtyessä osaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä. Tampereen
kaupungilta oli silloin siirtynyt samalla pois suuri osa jatkohoitopaikoista.
Siirtoviivemaksun perimisen aloittaminen elokuusta antoi Tampereen kaupungille
lisäaikaa perustaa uusia jatkohoitopaikkoja ja näin välttyä siirtoviivemaksuista.
Tampereen kaupungin ja Tays Hatanpään yhteistyö ja panostukset ovat parantaneet
jonotilanteen hallintaa ja jonotilanne on nyt kehittynyt myönteisesti, mutta
muutosprosessi ei ole vielä valmis.
Tampereen kaupunki on esittänyt sairaanhoitopiirin ja kaupungin välisissä
neuvotteluissa, että siirtoviivemaksua ei perittäisi vuonna 2019, koska
jatkohoitopaikkojen lisääminen kaupungin muihin yksiköihin edellyttää lisää aikaa.
Ehdotus
Esittelijä: Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto
hyväksyy esittelytekstissä kuvatut käyttötalousosan muutokset, joiden
nettovaikutus on -0,16 milj.€,
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hyväksyy investointiosan muutokset edellä olevan esittelytekstin ja
liitteenä olevan taulukon mukaisesti,
päättää, ettei erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta peritä
viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) vuonna 2019.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkittiin, että Sinikka Torkkola oli poissa kokouksesta klo 10.12. - 10.15 asian
käsittelyna aikana.

Valtuusto, 16.09.2019, § 23
Liitteet

1 Liite_ Investointiosa 2019 muutos
2 Liite_ Palkkabudjetin talousarviomuutos
Asian esittelyteksti on kuvattu hallituksen 26.8.2019 (§ 118) käsittelyssä.
Ehdotus
Hallituksen ehdotus:
valtuusto päättää
hyväksyä investointiosan muutokset edellä olevan esittelytekstin ja liitteenä
olevan taulukon mukaisesti,
että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ei peritä viivästymismaksua
(siirtoviivemaksu) vuonna 2019.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Hallitus, § 10,21.01.2019
Hallitus, § 120,26.08.2019
Valtuusto, § 24, 16.09.2019
§ 24
EPSHP:n hyväksyminen Tays Alustayhtiö Oy:n osakkaaksi
266/2019
Hallitus, 21.01.2019, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiainen Timo
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kokouksessaan 10.12.2018, että
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri perustaa Tays Alustayhtiö Oy:n. Yhtiö toimii
kehitysyhtiönä Tays-erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon yhteistyön
tiivistämiseksi.Yhtiön ensisijaisena tehtävänä on valmistella erikoissairaanhoidon
palveluita tuottavan organisaation toimintaa.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan 19.11.2018 hyväksynyt Tays
Alustayhtiö Oy:n osakassopimuksen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin osakkuuden
Tays Alustayhtiö Oy:ssä ja sitä koskevat omistusjärjestelyt ehdolla, että valtuusto
päättää perustaa yhtiön.
Osakassopimuksessa sovitulla tavalla Tays Alustayhtiö Oy:n hallitukseen kuuluu 5 - 7
varsinaista jäsentä, joista Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä ja Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirillä kummallakin on oikeus nimetä 2 jäsentä ja näille henkilökohtaiset
varajäsenet, minkä lisäksi hallitukseen nimetään henkilöstön edustaja. Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri sopivat myös, että Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiiri voi nimetä 2 jäsentä ja näille henkilökohtaiset
varajäsenet, mikäli Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tulee myöhemmin osakkaaksi
Tays Alustayhtiö Oy:öön.

Ehdotus
Esittelijä: Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja
Hallitus päättää
nimetä Tays Alustayhtiö Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Pasi Virtasen,
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esittää yhtiökokousedustajalle, että Tays Alustayhtiö Oy:n hallituksen jäseneksi
valitaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Leena
Kostiainen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen,
esittää yhtiökokousedustajalle, että Tays Alustayhtiö Oy:n hallituksen jäseneksi
valitaan hallintojohtaja Vuokko Ylinen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi
tietohallintojohtaja Antti Jokela
Päätös
Hallitus päätti
nimetä Tays Alustayhtiö Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Pasi Virtasen,
esittää yhtiökokousedustajalle, että Tays Alustayhtiö Oy:n hallituksen jäseneksi
valitaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Leena
Kostiainen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi hallituksen jäsen Leo
Lähde,
esittää yhtiökokousedustajalle, että Tays Alustayhtiö Oy:n hallituksen jäseneksi
valitaan hallintojohtaja Vuokko Ylinen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi
tietohallintojohtaja Antti Jokela.

Hallitus, 26.08.2019, § 120
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiainen Timo
Osana Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä Pohjanmaan sairaanhoitopiirien
yhteistyön kehittämistä on perustettu Tays Alustayhtiö Oy, jonka osakkaita ovat tällä
hetkellä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit. Osapuolten
hyväksymän Tays Alustayhtiö Oy:tä koskevan osakassopimuksen mukaan osapuolten
tarkoituksena on, että sairaanhoitopiirien toiminnan tuottavuuden edistämiseksi sekä
erikoissairaanhoidon edullisen kustannustason ja saatavuuden turvaamiseksi Tays
Alustayhtiö Oy:n toimintaa voidaan jatkossa laajentaa siten, että sen
osakkeenomistajiksi voidaan osakkaiden yksimielisellä hyväksynnällä ottaa myös
muita sairaanhoitopiirejä tai sote-uudistuksen toteutuessa hallituksen esityksen
mukaisesti (HE 2017/15) maakuntia edellyttäen, että mainitut uudet
osakkeenomistajat liittyvät tämän osakassopimuksen osapuoliksi allekirjoittamalla
tämän osakassopimuksen.
Sairaanhoitopiirien yhteistyötä koskevan valmistelun mukaisesti Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirille on varattu tilaisuus tulla Tays Alustayhtiö Oy:n osakkaaksi. Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto on 10.6.2019 osaltaan päättänyt, että Etelä-
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Pohjanmaan sairaanhoitopiiri merkitsee osakkeita Tays Alustayhtiö Oy:n suunnatussa
osakeannissa ja näin ollen tulee yhtiön osakkaaksi.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tulee Tays Alustayhtiö Oy:n osakkaaksi suunnatun
osakeannin kautta. Suunnatulla osakeannilla pyritään osakaspohjan laajentumiseen ja
sen kautta parantamaan yhtiön strategista asemaa erityisvastuualueen yhteisenä
kehitysyhtiönä. Suunnatulle osakeannille on täten osakeyhtiölain tarkoittama painava
taloudellinen syy. Suunnatun osakeannin keskeisten ehtojen mukaan Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirille tarjotaan merkittäväksi 2 500 kappaletta Tays
Alustayhtiö Oy:n osakkeita merkintähinnan ollessa yksi euro osakkeelta. Osakkeiden
merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osakepääomaan.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri liittyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen
19.11.2018 hyväksymään Tays Alustayhtiö Oy:tä koskevaan osakassopimukseen
liitteenä olevalla liittymissopimuksella.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tullessa osakkaaksi Tays Alustayhtiö Oy:n
yhtiöjärjestykseen tehdään suunnatun osakeannin mukaisesti muutokset
osakepääomaan ja osakkeiden lukumäärään. Osakepääoma kasvaa 5 000 eurosta 7
500 euroon ja osakkeiden lukumäärä 5 000 osakkeesta 7 500 osakkeeseen. Muutettu
yhtiöjärjestys on liitteenä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston 10.12.2018
hyväksymään yhtiöjärjestykseen ei ole tehty muita muutoksia kuin osakepääoman ja
osakkeiden lukumäärän muutokset.
Ehdotus
Esittelijä: Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja
Hallitus päättää:
valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia
liittymissopimukseen sekä allekirjoittamaan sen edellyttäen, että valtuusto
hyväksyy Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tays Alustayhtiö Oy:n osakkaaksi,
hyväksyä suunnatun osakeannin keskeiset ehdot edellyttäen, että valtuusto
hyväksyy Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tays Alustayhtiö Oy:n osakkaaksi,
merkitä yhtiöjärjestyksen tiedoksi,
Lisäksi hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto
hyväksyy Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin TAYS Alustayhtiön Oy:n uudeksi
osakkaaksi,
hyväksyy Tays Alustayhtiö Oy:n yhtiöjärjestystä koskevat muutokset liitteen
mukaisesti.
Päätös
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Hyväksyttiin.

Valtuusto, 16.09.2019, § 24
Liitteet

1 Liite_PSHP, KHSHP yhteistyön tiivistäminen_Tays Alustayhtiö Oy.doc
2 Liite_ Tays Alustayhtiö Oy_muutettu yhtiöjärjestys
Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien yhteistyön tiivistämistä on käsitelty
sairaanhoitopiirin hallituksessa loppuvuodesta 2017 ja valtuustossa keväästä 2018
lähtien. Edellä mainitut toimielinten käsittelyt vuosilta 2017 ja 2018 on koottu liitteelle.
Hallitus on käsitellyt Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ottamista Tays Alustayhtiö
Oy:n osakkaaksi 26.8.2019 (§ 120).
Ehdotus
Hallituksen ehdotus:
valtuusto päättää
hyväksyä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tays Alustayhtiö Oy:n uudeksi
osakkaaksi,
hyväksyä Tays Alustayhtiö Oy:n yhtiöjärjestystä koskevat muutokset liitteen
mukaisesti.
Kokouskäsittely
Merkittiin, että hallintojohtajan varahenkilö lakimies Maria Toivakka kutsuttiin
sihteeriksi tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtajan esityksestä valtuusto päätti yksimielisesti pitää yhtiötoimintaan
liittyvän valtuustoseminaarin marraskuussa.

Päätös
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Valtuusto päätti
hyväksyä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tays Alustayhtiö Oy:n udeksi
osakkaaksi
hyväksyä Tays Alustayhtiö Oy:n yhtiöjärjestystä koskevat muutokset liitteen
mukaisesti
yksimielisesti pitää yhtiötoimintaan liittyvän valtuustoseminaarin marraskuussa
Esteellisyys
Vuokko Ylinen ja Leo Lähde ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 5
kohta) ja poistuivat kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.
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Hallitus, § 121,26.08.2019
Valtuusto, § 25, 16.09.2019
§ 25
Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2018
2134/2019
Hallitus, 26.08.2019, § 121
Valmistelijat / lisätiedot:
Vuokko Ylinen
Vuokko.Ylinen@pshp.fi
hallintojohtaja
Tarkastuslautakunta on esittänyt sairaanhoitopiirin 10.6.2019 kokoontuvalle
valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2018.
Tällöin valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2018 on valmisteltu liitteenä
oleva hallituksen lausunto.
Lausuntoluonnosta on käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 19.8.2019.
Kuntalain 121 §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon
toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.
Ehdotus
Esittelijä: Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja
Hallitus päättää
hyväksyä liitteenä olevan lausunnon tarkarkastuslautakunnan vuoden 2018
arviointikertomuksesta,
esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan lausunnon
toimenpiteistä, joihin arviointikertomus on antanut aihetta.
Päätös
Hallitus päätti
hyväksyä liitteenä olevan lausunnon tarkarkastuslautakunnan vuoden 2018
arviointikertomuksesta kokouksessa hyväksytyllä lisäyksellä täydennettynä,
esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan lausunnon
toimenpiteistä, joihin arviointikertomsu on antanut aihetta.
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Valtuusto, 16.09.2019, § 25
Liitteet

1 Liite__Lausunto arviointikertomuksesta 2018
Asian esittelyteksti on kuvattu hallituksen 26.8.2019 (§ 121) käsittelyssä.
Ehdotus
Hallituksen ehdotus:
valtuusto päättää
merkitä tiedoksi liittenä olevan lausunnon toimenpiteistä, joihin
arviointikertomus on antanut aihetta.
Päätös
Hyväksyttiin.

23 (27)

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Valtuusto

Pöytäkirja
16.09.2019

2/2019

24 (27)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 26
Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Kokous julistetaan päättyneeksi ja annetaan seuraava valitusosoitus:
Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai
täytäntöönpanoa, on oikeutettu hakemaan muutosta asianosainen sekä jäsenkunta ja
sen jäsen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, taikka
menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai muuten on lainvastainen.
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka on
valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna
postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava valitusviranomaiselle
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi
/hallintotuomioistuimet kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa. Tämä aika luetaan
asianosaisen osalta tiedoksisaantipäivästä. Kunnan jäsenen ja kunnan katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Määräaikaa laskettaessa ei sitä päivää, jolloin
tiedoksianto on tapahtunut lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa ovat keskeytettyinä, saa
tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusasiakirjat, jotka lähetetään postitse, on annettava postin kuljetettavaksi niin
ajoissa, että ne ehtivät perille määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä.
Valituksen mukana tulee olla pöytäkirjan pitäjän oikeaksi todistama pöytäkirjanote
siitä päätöksestä, josta valitetaan sekä selvitys siitä päivästä, josta valitusaika edellä
sanotun mukaan on laskettava.
Päätös
Merkittiin, että puheenjohtaja esitti valtuuston kiitokset eläkkeelle jäävälle
sairaanhoitopiirin johtajalle Rauno Ihalaiselle. Tämän jälkeen Rauno Ihalainen piti
vastauspuheenvuoron valtuustolle.
Puheenjohtaja päätti kokoukseen klo 13.40
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Kunnallisvalitus
§22, §23, §24
Kunnallisvalitusohje
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Muutosta saa hakea se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen

Valitusviranomainen
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua
sähköpostin lähettämisestä,saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä,
jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.

Valitusasiakirjat
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
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muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
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Muutoksenhakukielto
§19, §20, §21, §25, §26
Muutoksenhakukielto
Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).

27 (27)

