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TAPAUS PSHP:N ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 
 
 Tampere oli esittänyt kuntien heikossa kunnossa olevien taloustilanteiden johdosta naapu-

rikunnille, että ensihoidon palvelutasopäätöksen olemassa olevia kustannuksia täytyy saa-
da alemmaksi. Säästön aikaansaamiseksi PSHP:n hallitus ehdotti mm. viiden ambulanssiyk-
sikön lakkauttamista tasaisesti ympäri Pirkanmaata.  

 
29.9.14  PSHP:n valtuusto päätti ensihoidon palvelutasosta äänin 243-218. Näin uutisoi Keskisuo-

malainen; "Isot kunnat olisivat lakkauttaneet ambulanssit. Äänestyksen ratkaisi vastoin 
kaupungin kantaa äänestänyt perussuomalaisten tamperelaisvaltuutettu Ossi Aho."  

 
 Äänestys meni seuraavasti. PSHP:n päätti asiasta äänin 243 (ambulanssien puolesta) - 218 

(ambulanssia vastaan). Omat ääneni sisältyivät tähän 243. Jos olisin äänestänyt toisin, tu-
los oli ollut tämä, 243-21= 222 (ambulanssien puolesta) - 218+21=239 (ambulanssia vas-
taan). Jokaisella tamperelaisella edustajalla oli/on käytössään 21 ääntä. 

 
 Tampere ohjeisti kokousedustajia näin tilaisuudessa, jossa en ollut paikalla; "On täysin 

selvää, että kokouksessa ambulansseja tullaan vaatimaan lisää ja, että asia ratkeaa vasta 
äänestyksessä. Toiveemme on, että pysytte tässä kohtaa esityslistan ehdotuksen taka-
na". Toivoa tietysti saa, mutta asiakokonaisuutta pitää ymmärtää katsoa. Kokouksessa ei 
esitetty ambulanssien lisäämistä.  

 
 
3.11.14  Tampereen kh:n kokous. Tampere valittaa PSHP:n em. ensihoitopäätöksestä, koska sai-

raanhoitopiirin hallituksen erimielisestä päätösehdotuksesta poiketen, valtuusto päätti 
muuttaa voimassa olevaa palvelutasopäätöstä ainoastaan Tampereen kaupungin osalta.  

 
 KH:n päätös: ambulanssien säilyttäjät; löytyi vain perussuomalaisten Tiina Elovaara. 
 
 ambulanssien poistajat; Anna-Kaisa Ikonen (kok), Airaksinen Harri (kok), Sasi Ilkka 

(kok), Aleksovski Atanas (sdp), Kivistö Anneli (sdp), Niemelä Jari (sdp), Roivainen Ire-
ne (vihr), Heinämäki Anna-Kaisa (vihr), Hanhilahti Timo (kesk) ja Minkkinen MInna 
(vas). 

 
 
Tampereen talousarvio 2015 
 
 Kova juttu, tämänkö summan vuoksi Tampereen kaupungin talousarvion tekstiä muute-

taan? Säästö on aivan marginaalinen, 0,2 milj. euroa.  
 
 s. 73) Lisätään tekstin loppuun seuraava lause: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto 

hyväksyi 29.9.2014 ensihoidon palvelutasopäätöksen. Tämä nostaa Tampereen kustannuk-
sia vuoden 2014 tasosta.  

 
 Tähän on pakko sanoa, että merkittäviä kustannuksia aiheuttaa muu kuin palvelutasopää-

tös. Todellista kustannusten nousua aiheuttaa PSHP:n potilasvahinkomaksujen saamatta 
jäävästä palautuksesta tämän vuoden osuus olisi n.3 milj. euroa. Se lisäisi kaupungin tä-
män vuoden alijäämää.  

 
 s. 115) Korjataan toiseksi viimeisen kappaleen loppu: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin val-

tuusto hyväksyi 29.9.2014 ensihoidon palvelutasopäätöksen. Lauseen loppu poistetaan. 
 (Loppu kuului näin ” mikä nostaa Tampereen kustannuksia 0,2 milj. euroa. Ensihoitopalve-

lun menot nousevat ensi vuonna vuoden 2013 noin 7,4 milj. eurosta 8,6 milj. euroon (16 
%). 

 
 Nyt talousarviossa pyritään tarkoituksella antamaan kuva, ikäänkuin vain PSHP:n kokouk-

sen ensihoitopäätös olisi syynä kustannusten nousuun.  
 
 Maakunnan ambulanssien säilyttämisen aiheuttamat kustannukset ovat vuodessa vähem-

män kuin pormestari Anna-Kaisa Ikosen palkkamenot.  


