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§ 12
Virkojen perustaminen pelastuslaitokseen kaupunkiympäristön toi-
mialalle 10.1.2022 lukien

HEL 2021-014747 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti pelastuslaitokselle kaupunkiympäristön toi-
mialalle seuraavat yhteensä 15 virkaa 10.1.2022 lukien:

- yksikön päällikön virka, pelastustoiminnan palveluiden suunnitteluyk-
sikköön pelastustoiminnan osastolla, tehtäväkohtaisella palkalla            
4 600,00 euroa/kk, 

- yksikön päällikön virka, operatiivisten palveluiden yksikköön pelastus-
toiminnan osastolla, tehtäväkohtaisella palkalla 4 600,00 euroa/kk, 

- yksikön päällikön virka, onnettomuuksien ehkäisyn yksikköön riskien-
hallinnan osastolla, tehtäväkohtaisella palkalla 4 600,00 euroa/kk, 

- yksikön päällikön virka, varautumisen ja väestönsuojelun yksikköön 
riskienhallinnan osastolla, tehtäväkohtaisella palkalla 4 600,00 eu-
roa/kk, 

- yksikön päällikön virka, kaupunkiympäristöyksikköön riskienhallinnan 
osastolla, tehtäväkohtaisella palkalla 4 400,00 euroa/kk, 

- neljä palopäällikön virkaa, alayksiköihin operatiivisten palveluiden yk-
sikköön pelastustoiminnan osastolla, tehtäväkohtaisella palkalla            
4 253,80 euroa/kk, 

- johtavan palotarkastajan virka kaupunkiympäristöyksikköön riskien-
hallinnan osastolla, tehtäväkohtaisella palkalla 3 947,69 euroa/kk, 

- kolme johtavan palotarkastajan virkaa onnettomuuksien ehkäisyn yk-
sikköön riskienhallinnan osastolla, tehtäväkohtaisella palkalla 3 563,57 
euroa/kk, 

- johtavan valvonnan suunnittelijan virka onnettomuuksien ehkäisyn yk-
sikköön riskienhallinnan osastolla, tehtäväkohtaisella palkalla 3 563,57 
euroa/kk ja 

- johtavan turvallisuuskouluttajan virka onnettomuuksien ehkäisyn yk-
sikköön riskienhallinnan osastolla, tehtäväkohtaisella palkalla 3 120,90 
euroa/kk. 
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa. 

Pelastuslain (379/2011) mukaisten tehtävien hoitaminen edellyttää vir-
kasuhdetta. Pelastustoimen tehtävissä toimivalla henkilöllä on oikeus 
antaa yksilöä tai yhteisöä koskevia kieltoja ja käskyjä tai oikeus päästä 
kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin taikka kajota toisen omaisuuteen.

Pelastuslautakunta on päättänyt, että pelastuslaitoksessa on 1.1.2022 
alkaen neljä osastoa aikaisemman kolmen osaston sijaan (22.9.2021 § 
41). Pelastuskomentaja on vahvistanut pelastuslaitoksen toimintasään-
nön, jossa on määrätty osastotasoa alemmasta organisaatiosta 
1.1.2022 alkaen (8.12.2021 § 49). Pelastuslaitoksen uudessa organi-
saatiossa sekä onnettomuuksien ehkäisyn palvelut että operatiivisen 
toiminnan palvelut, niiden suunnittelu ja kehittäminen on keskitetty lin-
jaorganisaatioon pelastustoiminnan osastolle ja riskienhallinnan osas-
toille. Virkojen perustamisella pannaan toimeen toimintasäännön mu-
kainen palvelutuotannon johtamisorganisaatio. Osa niistä tehtävistä, 
joita nyt perustettavien virkojen haltijat tulevat hoitamaan, on aikai-
semmin hoidettu määräaikaisina tehtävinä. 

Pelastuslaitokselle on varattu määräraha talousarvioon perustettavaksi 
esitettäville viroille.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustu-
vasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai 
ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.
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Perustettaviksi esitettyjen virkojen tehtäväkohtaiset palkat on määritelty 
kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen määräys-
ten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi
, puhelin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Pelastuslaitos
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto


