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§ 24
Asuntotuotantotoimiston tulosbudjetti vuodelle 2013

HEL 2013-000716 T 02 02 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä asuntotuotantotoimiston 
tulosbudjetin vuodelle 2013. 

Lisäksi toimikunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että mikäli 
toimiston tulos vuodelta 2013 ylittää toimintakatteen, toimintakatteen 
ylimenevä osa tullaan siirtämään asuntotuotantorahastoon 
asuntotuotannon riskien rahoittamiseen asuntotuotantotoimikunnan 
käytettäväksi.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Elina Kotiranta, talouspäällikkö, puhelin: 310  78027

elina.kotiranta(a)att.hel.fi
Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Tulosbudjetti 2013
2 Toiminnan tunnusluvut

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee hyväksyä asuntotuotantotoimiston 
tulosbudjetin vuodelle 2013. 

Lisäksi toimikunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että mikäli 
toimiston tulos vuodelta 2013 ylittää toimintakatteen, toimintakatteen 
ylimenevä osa tullaan siirtämään asuntotuotantorahastoon 
asuntotuotannon riskien rahoittamiseen asuntotuotantotoimikunnan 
käytettäväksi.

Esittelijä

Hallintokuntien toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava 
vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. 
Tulosbudjetti sisältää viraston tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi 
tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä 
kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. 
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Kaupunginvaltuusto on 28.11.2012 vahvistanut 
asuntotuotantotoimikunnan esittämän talousarvion vuodeksi 2013. 

Asuntotuotantotoimisto on nettobudjetoitu yksikkö ja sen toimintakate 
on talousarvion sitova tavoite.

Kaupunginvaltuusto asetti 28.11.2012 asuntotuotantotoimiston 
sitovaksi tavoitteeksi uudiskohteiden osalta, että toimisto sitoutuu 
rakennuttamaan toimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien 
puitteissa maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaisen 
kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 2013 on 828 
asuntoa. Peruskorjauskohteiden osalta sitovaksi tavoitteeksi asetettiin, 
että toimisto rakennuttaa kaupungin kiinteistöyhtiöiden siltä tilaamat 
peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus. 

Asuntotuotantotoimisto ottaa rakennuttamissaan kohteissa 
tavanomaista suuremman vastuun, joka pitää sisällään myös 
suunnittelijoiden tai urakoitsijoiden virheellisestä toiminnasta 
aiheutuneet menot. Jotta asuntotuotantotoimiston kymmenen vuoden 
vastuuseen perustuvat vastuut voitaisiin jatkossakin kattaa 
asuntotuotantorahaston varoista, toimiston toimintakatteen ylittävä osa 
tulisi siirtää asuntotuotantorahastoon.
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