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Valmistelijat: pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen, puh.040 489 2299, p
talouspäällikkö Hanna Ekholm-Kippo, puh. 044 780 9313
Pelastuslaitoksen talousarvioesitvs ia ehdotus taloussuunn itelmaksi/
kävttötalous
Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat olleet seuraavat tekijät:
Kuukausipalkat lasketaan huhtikuun 2020 palkkojen mukaisina.,
joihin tehdään 2,5 o/o:n korotus. Eläkekulujen palkkaperusteiset
maksut on budjetoitu 16,9%:n mukaan ja sosiaaliturvamaksut 4,10
7o:n mukaan.
Muihin menoihin ei ole pääsääntöisesti varattu inflaatiotarkistuksia,
vaan pääosiltaan muut menot on budjetoitu vuoden 2020
talousarvion m u kaisesti. Po kkeu ksi na ovat palvel ujen ostojen osalta
Kejo- Kenttäjohtamisjärjestelmän, Tuve-turvallisuusverkon
käyttöönotosta ja sam mutusautoih in asennettujen laitteiden
teleliikenteestä aiheutuvat kustannukset. Muutos yht. n. 54 800
euroa pelastustoiminta osalta. Viranomaistoiminnan ja hallinnon
ulkoiset tietotekniikkamenot,nousevat yhteensä 23 300 euroa ja
saman verran laskevat sisäiset tietotekniikkamenot. Myös
rakennusten vuokria on nostettu n. 1,5% (muutos yht. n. 46 300
euroa). Aiempina vuosina aluepelastuslaitos on palauttanut kunnille
maksuosuuksia ja ne palautukset ovat johtuneet pääsääntöisesti
henkilöstömenojen säästymisestä, joita ei sitovuustasojen mukaan
saa käyttää muiden menojen katteena.
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Pelastuslaitoksen ICT-kustannuksissa on edelleen merkittäviä
muutoksia, mitkä perustuvat varautumiseen ottaa käyttöön ja
käWää ju kisenhal n non turvall isu usverkon palveluja. Palvelujen
käyttöönotto on alkanut vuonna 2018. Kustannuksissa on huomioitu
myös kerta uo nteisia rakentam iskustan n u ksia, joita tarvitaan, että
palvelut on mahdollista ottaa käyttöön. Siirtymäaikana
pelastuslaitokselle syntyy kahden eri ympäristön käytöstä
päällekkäisiä kustannuksia, mikä nostaa kustannuksia
siirtymävaiheen ajan.
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Päätelaitteid en han kinta perustuu jatkossa tu rvallisu usverkon
laitepalvel uu n ( leasing ) aiem man i nvestointi perusteisten han ki ntojen
sijaan.
Talo usarviossa on edelleen h uomioitu pelastustoimen yhteisen
valvo ntasovel u ksen hanki nnasta aiheutuvat mahdol iset
kustan nu kset pelastuslaitoksel le. Pelastuslaito ksen talousarviossa ei
I

I

ole huomioitu mahdollisia ICT-muutoskustannuksia, joita tulee
ai heutumaan pelastuslaitoksen si rtym isestä maakuntaan. Lisäksi
talo usarvio n CT-kustan n ukset eivät sisäl lä täysimääräisesti kai kkien
nykyisten palvel ujen ai heuttam ia kustannu ksia, jotka h uom ioidaan
vuoden 2021 talousarvion laadinnassa.
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Tehdyt talousarviom u utokset menevät tarkem
talo usarvioesityksestä.
iI
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Talousarvioesitys ja ehdotus taloussuunnitelmaksi LIITE A S 38
Sote- ja pela -uudistukseen liittyen myös pelastustoimi kuuluu
muutoksessa oleviin toimijoihin. Pelastustoimen siirtyminen osaksi
maakuntahallintoa tapahtunee 1 .1 .2023. Talousarviossa ja
-su u n nitel massa on toi m ntaa ja nvestointeja tarkasteltu h uo m ioiden
taloudellisten vastuiden siirtyminen uusille vastuullisille tahoille.
Talousarvio ei sisällä sopimushenkilöstön mahdollisia
varhemaksuja.
i

Ensi ho idon järjestäm isvastu

i

rryttyä vuoden 201 3
sairaanhoitopiiri n vastu ulle, val mistellaan ensiho ido n vuode n 2021
talousarvio yhteistyössä sai raan hoito piiri n (Vaasa) kanssa
yhteistoi m ntaso pi m uksen perusteel la pelastuslautakunnan to iseen
talo usa rviokäsittelyyn. Ensihoidon ajoneuvo- sekä kall m mat
laitehankinnat tehdään soveltuvin osin leasinghankintana.
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itoon ittyvä, pelastuslaitoksen sopi m u ksel la suorittama
ensivastetoi m nta on budjetoitu kustan n usneutraalisti el i
pelastustoi m ntaa n ensivastetoi min nasta aiheutuvat menot ja siitä
saatavat korvaukset ovat saman suuruiset.
E nsi ho
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Esitykseen sisältyy kuntien yhteiset tilat, joilla tarkoitetaan
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pelastustoimen johtokeskuksen käytössä olevia tiloja. Esitys sisältää
ed el lä mai n ittujen tilojen vuokra- ja yl läpito kustan nu kset.
Talo usarviossa on h uomioitu pelastustoi minnan osalta vuo kramenot,
jotka kunnat laskuttavat pelastuslaitokselta. Mikäli kuntien
laskuttama vuokra muuttuu, vastaava muutos huomioidaan
talousarvioon samalla muutossummal la.
Pelastuslaitoksen talo usarvioesitvs ia ehdotus taloussuun
investoinnit

n

itelmaksi/

Esitys sisältää pelastuslaitoksen investoinnit vuodelle 2021 ja
e hd otu ksen ta lo ussu u n n ite ma ksi 2022-2023. Pe lastu slauta ku n nan
nvestoi n nit menevät tarkem m in ta lousarvioesityksen
investointiosasta.
I

i

Pelastusjohtaja

iI

Pelastuslauta kunta päättää

1

lähettää kunnille kuultavaksi
a) talousarvioesityksen vuodeksi 2021 ja ehdotuksen
taloussu un nitel ma ksa 2022-2023
b) investointiesityksen vuodelle 2021 ja ehdotuksen
taloussuu nnitel maksi 2022-2023.

2

että kuntien lausunnot pyydetään

3

esittää kunnille, että kunnat sitoutuisivat
investointiohjelman mukaisiin hankintoihin, koska
pelastuslaitoksen kaluston keski-ikä on noussut
huolestuttavasti viime vuosien maakunta- ja
soteuudistuksen ja tähän liittyen pelastustoimen
muutoksia odotellessa.

4.

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta
kokouksessa.

31

.8.2020 mennessä

Käsittely
Pelastuslautakunta esitti, että päätösesitystä muutetaan alla olevan
mukaisesti:
Pelastusjohtaja

Pelastuslautaku nta päättää
1

lähettää kunnille kuultavaksi
a) talousarvioesityksen vuodeksi 2021 ja ehdotu ksen
ta lo ussu u n n itel ma k si 2022-2023
b) investointiesityksen vuodelle 2021 ja ehdotuksen
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2

että

3

esittää kunnille, että kunnat sitoutuisivat
investointiohjel man m u kaisi in hankinto hi n, koska
pelastuslaitoksen kaluston keski-ikä on noussut
huolestuttavasti viime vuosien maakunta- ja
soteuudistuksen ja tähän liittyen pelastustoimen
muutoksia odotellessa.
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ntien
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- Lisäksi Pelastuslautakunta ilmaisee huolensa sekä öljyntorjunnan
kaluston että koulutuksen kehityksestä Suomessa.
- Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösesityksen.

