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Pelastuslautakunta: Lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2013
arviointikertomuksesta.
HEL 2014-004186 T 00 03 00

Päätös
Pelastuslautakunta päätti antaa asiassa seuraavan lausunnon:
Tarkastuslautakunta on pyytänyt pelastuslautakunnan lausuntoa
vuoden 2013 tarkastuskertomuksen kohdista 2.2, 3.2 ja 4.1.2–4.1.3.
Kohdassa 2.2 tarkastuslautakunta toteaa, että kaikkien hallintokuntien
tulee tallentaa tilinpäätöstyötilaan tilinpäätösohjeistuksen mukaisesti
sellaiset dokumentit, joiden perusteella sitovien tavoitteiden
toteutuminen voidaan varmentaa koko vuoden ajalta.
Pelastuslaitos on tallentanut vuoden 2013 dokumentaation määräajan
jälkeen. Oikea-aikaiseen tallentamiseen kiinnitetään jatkossa enemmän
huomiota.
Kohdassa 3.2 tarkastuslautakunta toteaa, että lauta- ja johtokuntien
tulee sitoutua kaupunginhallituksen päättämään talousarvioraamiin ja
kaupunginvaltuuston päättämään sitovaan määrärahatasoon.
Päätökset viraston talouden tasapainottamiseksi tulee tehdä heti, kun
määrärahojen ylittymisriski havaitaan. Lautakunnan tulee raportoida
mahdolliset ylitystarpeet ja niiden johdosta aiheutuvat talouden
sopeuttamisen toimenpiteet talouden toteutumisennusteiden
yhteydessä kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.
Pelastuslaitoksen talousarvio on vuonna 2013 laadittu
talousarvioraamin mukaisesti. Pelastuslaitos on ennustanut tarpeen
ylittää talousarvio vuonna 2013 ja asiasta on raportoitu
kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Pelastuslaitos on lopulta
alittanut vuoden 2013 talousarvion eikä ylitysoikeutta ole tarvinnut
käyttää.
Kohdassa 4.1.2 tarkastuslautakunta toteaa, että hankintaprosessin
sujuvoittamiseksi hallintokuntien tulee olla yhteydessä
hankintakeskukseen jo varhaisessa vaiheessa käynnistäessään
merkittäviä palveluhankintoja. Lisäksi hankintakeskuksen,
oikeuspalvelujen ja Oiva Akatemian on varmistettava
palveluhankintojen osaaminen jatkuvalla ja päivittyvällä
täsmäkoulutuksella hallintokuntien asiantuntijoille. Hankintakeskuksen
ja oikeuspalvelujen tulee lisätä tiedottamista hankintoihin liittyvästä
neuvonnasta. Hallintokunnille tulee tarjota väline hankintatarpeistaan ja
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-suunnitelmistaan tiedottamiseen siten, että mahdollisuus tehdä
hankintayhteistyötä ja yhteiskilpailutuksia paranee.
Pelastuslaitoksella on palveluksessaan hankintapäällikkö ja lakimies,
joiden yhtenä päätehtävänä on tarjouspyyntöjen laatiminen ja
kilpailutusprosessin hoitaminen. Hankinta-asioissa käytetään lisäksi
säännöllisesti sekä oikeuspalveluiden että hankintakeskuksen
asiantuntija-apua, mikäli oma asiantuntemus asiassa arvioidaan
puutteelliseksi.
Kohdassa 4.1.3 tarkastuslautakunta toteaa, että hallintokuntien tulee
arvioida ja seurata tietojärjestelmähankkeidensa kustannuksia ja
hyötyjä riippumatta siitä, koetaanko hanke pakolliseksi.
Useat pelastustoimen tietojärjestelmät ovat valtakunnallisia
järjestelmiä. Tulevaisuudessa tällaisia ovat mm. Hätäkeskuslaitoksen
ERICA-järjestelmä, turvallisuusviranomaisten yhteinen viestintäverkko
TUVE ja kenttäjohtamisjärjestelmä KEJO sekä pelastustoimen
kansallinen VARANTO-tietovaranto siihen liittyvine sovelluksineen.
Pelastuslaitos ei tosiasiallisesti voi jättää hankkimatta näitä järjestelmiä.
Kuitenkin pelastuslaitos voi vaikuttaa järjestelmien hankinta- ja
elinkaarikustannuksiin vain välillisesti. Kustannushyötyanalyysin
laatiminen tällaisista tietojärjestelmistä on erittäin haastavaa ja
päätöksenteon kannalta usein irrelevanttia. Pelastuslaitos laatii
kustannushyötylaskelman tietojärjestelmistä, joita se hankkii vain
omaan käyttöönsä.
Pelastuslautakunnalla ei ole asiassa muuta lausuttavaa.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee
valmistelua (KL 91 §).
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Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
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