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HEL 2013-001068 T 02 02 00

Päätös
Lautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion
toteutumisennusteen 31.12.2012 sekä esittää kaupunginhallitukselle,
että kaupunginvaltuusto myöntää pelastuslaitokselle oikeuden ylittää
sille vuodeksi 2012 myönnetyt käyttötalouden määrärahat 655 000
eurolla.
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi

Liitteet
1

Ennuste 31 12 2012.pdf

Päätösehdotus
Lautakunta päättänee merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion
toteutumisennusteen 31.12.2012 sekä esittää kaupunginhallitukselle,
että kaupunginvaltuusto myöntää pelastuslaitokselle oikeuden ylittää
sille vuodeksi 2012 myönnetyt käyttötalouden määrärahat 655 000
eurolla.
Esittelijä
23.1.2013 tiedon mukaan arvioidaan, että vuoden 2012 toimintakate on
noin 227 000 euroa talousarviota parempi. Vuoden 2012 tuottojen
arvioidaan ylittävän talousarvion noin 846 000 eurolla.
Pelastuslaitos on lokakuun lopun tilanteessa arvioinut, että
pelastuslaitokselle myönnetyt käyttötalouden kokonaismäärärahat
ylittyvät noin 128 000 eurolla. Joulukuun toteutuman ja
tilinpäätöskirjausten jälkeen on havaittu, että lokakuussa ennustettu
ylitys ei ole riittävä. Ennustevirheestä noin 300 000 euroa johtuu väärin
arvioiduista joulukuun haittalisistä, jotka olivat vuonna 2012 noin 49 %
edellisvuotta korkeammat pyhäpäivien sijoittumisesta johtuen.
Kaupunginhallitus on 30.9.2012 myöntänyt pelastuslaitokselle 700 000
euron lisämäärärahan käytettäväksi vuoden 2012 sopimuskorotuksista
aiheutuvien kustannusvaikutusten kattamiseen. Lisämääräraha
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huomioiden vuoden 2012 käyttömenojen arvioidaan ylittävän
talousarviossa varatut käyttövarat noin 655 000 eurolla.
Ylityksestä noin 260 000 euroa aiheutuu Balex Delta
�öljyntorjuntaharjoituksesta sekä noin 90 000 euroa öljyvahinkojen
torjunnasta, joista aiheutuvat kustannukset saadaan täysimääräisesti
takaisin valtion rahoituksesta. Näihin ulkopuolisten rahoittamiin
kustannuksiin ei ole varauduttu pelastuslaitoksen normaalin toiminnan
käyttömenoissa.
Henkilöstömenot ylittyvät noin 190 000 euroa, joka kuitenkin johtuu
osittain öljynsuojarahaston erikseen korvaamasta ylityönä tehdystä
koulutuksesta, joka ei sisälly talousarvioon.
Palveluissa ja aineissa rakentamiseen ja kaluston kunnossapitoon
liittyvät yllättävät kustannukset heikentävät tulosta noin 210 000 euroa,
josta öljyvahinkojen torjuntaan liittyen uponneen troolarin nosto
yksinään on noin 39 000 euroa. Lisäksi lääke- ja hoitotarvikkeissa on
ollut arvioitua suurempi menekki.
Energian hintojen inflaatiota nopeampi kohoaminen on aiheuttanut
jatkuvaa painetta lämmitykseen ja polttoaineisiin varattujen
määrärahojen riittävyydelle.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee
valmistelua (KL 91 §).
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Henkilöstöjohtaja

11.2.2013

Esitys määrärahan käyttötarkoituksen muuttamisesta
HEL 2013-001938 T 02 02 02

Henkilöstökeskus esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että talousarviokohdasta 4 52 03
Työllisyyspolitiikka voitaisiin siirtää yhteensä 345 000 euroa
talousarviokohtaan 4 52 09 Eläkkeet. Henkilöstökeskuksen
talousarviokohta 4 52 09 Eläkkeet ylittyy 345 000 eurolla. Syynä on
KUEL-ansioiden ennakoitua suurempi kasvu.
Lisätiedot
Hannu Tulensalo, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37959
hannu.tulensalo(a)hel.fi
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Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi 8 01 01, Khn käytettäväksi
Kiinteistövirasto on vuonna 2012 toteuttanut kiinteistökaupat, joissa kauppahintaa
alentavana tekijänä on otettu huomioon kaavamuutosten arvonnousun mukaiset
maankäyttökorvaukset. Kaupan kohteina ovat olleet Malmin keskiosassa sijaitseva alue
sekä Kuninkaantammessa sijaitseva alue (Klk:n esityslista 28.6.2012). Kauppahinta
kohteissa on ollut yhteensä 17,3 milj. euroa lisättynä kaavoituskorvausten määrällä 6,73
milj. euroa.
Rahana maksettava korvaus Senaatti-kiinteistöille on myönnetty
kiinteistövirastolle ylitysoikeutena vuodelle 2012 mutta kaupan yhteydessä annettuja
osuuksia maankäyttökorvauksen muodossa ei sisältynyt myönnettyyn määrärahaan.
Kauppojen ja näihin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä on maankäyttökorvausten käsittely
jäänyt talousarviovaikutusten osalta puutteelliseksi.
VR yhtymä Oy:n kanssa on tehty 10.5.2005 (Kh:n päätös 27.9.2004, 1185 § ja 14.3.2005,
351 §) maankäyttösopimus Pasilan konepajan alueesta. Tähän perustuen kaupunki saa
maaomaisuutta (tehdyn sopimuksen kohta 4 mukaisesti) ja VR-Yhtymä Oy:n omistukseen
jää oikeus pitää rakennuksia alueella korvauksetta. Luovutukset tehdään kaava-alueittain
ja lopullinen korvaus tarkistetaan viimeisen asemakaavan yhteydessä. Vallilan konepaja
(kiinteistötunnus 91–410–5-0) luovutus tapahtui vuoden 2012 lopussa ja tätä varten
ehdotetaan määrärahaa kiinteistölautakunnan käyttöön 675 000 euroa. Sopimuksesta on
tekeillä loppuselvitys vuoden 2013 aikana, jossa selviävät lopulliset vaikutukset
maaomaisuuden arvoon.
Kvsto myönsi 30.1.2013 § 20 talousarviokohdalle 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja

lunastukset, Khn käytettäväksi 4,92 milj. euron ylitysoikeuden vuodelle 2013
ehdolla, että ylityksen perusteena oleva vastaava määräraha jää käyttämättä
vuonna 2012. Koska vuodelle 2012 myönnetyt määrärahat ylittyvät, ei vuodelle
2013 ole mahdollista enää myöntää ylitysoikeutta.
Ylitystarve kohtaan 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi on 2,35
milj. euroa.
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