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TEKNL 01.09.2021 § 88
Satakunnan pelastuslaitos on pyytänyt 21.6.2021 päivätyllä kirjeellä
kunnilta lausuntoa pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvioehdotuksesta
31.8.2021 mennessä.
Satakunnan Pelastuslaitoksen lausuntopyynnössä todetaan mm:
"Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 4.5.2021 hyväksynyt talousarvion laadintaperiaatteet vuodelle 2022."
Talousarvioehdotus vuodelle 2022 on laadittu voimassa olevan
palvelutasopäätöksen mukaisesti. Palkkojen ja kustannusten nousuun on
varauduttu 2,5 %:n korotuksella. Kuntakohtaiset paloasemien vuokrat on
sidottu indekseihin ja korotukset on tehty asemakohtaisesti indeksien
muutoksilla.
"Pelastuslaitoksen tilinpäätös viime vuodelta oli ylijäämäinen ja myös
ennuste vuodelle 2021 näyttää merkittävää ylijäämää. Tästä syystä tulevan
vuoden talousarvion laadinnassa on lähdetty siitä, että kuntien
maksuosuutta voidaan laskea 600 000 euroa vuoden 2021 tasosta.
Huomioitavaa on, että ensi vuoden talousarvioon kohdistuu aiempaa
enemmän epävarmuustekijöitä muun muassa Hyvinvointialue-valmisteluun
ja kansallisten tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyen.
Pelastuslaitoksen johtokunta käsitteli talousarvioehdotusta
kokouksessaan 15.6.2021 ja päätti pyytää kuntien lausunnon
talousarvioehdotuksesta vuodelle 2022."
Pelastuslaitoksen toiminnasta laadittu palveluiden ja toiminnan ulkoinen
selvitys on käsittelyssä ja mahdolliset toimenpiteet tulevat Satakunnan
pelastuslaitoksen johtokunnan käsittelyyn syksyllä.
Pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvioesityksessä kuntien yhteisesti
maksettavat kustannukset ovat 21.881.225 euroa.
Kankaanpään kaupungin vuoden 2022 asukaslukuperusteinen (12758
asukasta) maksuosuus on 1.006.624 euroa (n. 78,9 euroa/asukas) ja
paloasemavuokra 319.147 euroa eli kustannukset yhteensä 1.325.971
euroa. Kokonaiskustannukset ovat 38.368 euroa pienemmät kuin edellisen
vuoden talousarviossa (muutos -2,8 %).
Esityslistan liitteet:

-Satakunnan pelastuslaitoksen lausuntopyyntö 21.6.2021
-Ote Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjasta 15.6.2021
-Kuntien maksuosuudet

Valmistelija tekninen johtaja Marja Vaajasaari
Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle edelleen
Satakunnan pelastuslaitokselle toimitettavaksi seuraavaa:
- Kankaanpään kaupungilla ei ole huomautettavaa Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvioehdotukseen vuodelle 2022.
- Satakunnan pelastuslaitoksen toimintaan tulee varata riittävät määrähat
siten, että hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukainen palvelutaso voidaan
turvata.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari 044 577 2619
_____________________
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KHALL 06.09.2021 § 321
Esityslistan liitteet:

- Satakunnan pelastuslaitoksen lausuntopyyntö 21.6.2021
- Ote Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjasta 15.6.2021
- Kuntien maksuosuudet
Valmistelija kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Satakunnan pelastuslaitos

Lisätietoja antaa:

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää 044 577 2210
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari 044 577 2619
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