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§ 671
Palomiesten virkojen perustaminen pelastuslaitokselle kaupunkiym-
päristön toimialalle

HEL 2018-009834 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kuusi palomiehen virkaa pelastuslaitokselle 
kaupunkiympäristön toimialalle 1.12.2018 alkaen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kunta-
lain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa. Pelastuslain (379/2011) mukaisten teh-
tävien hoitaminen edellyttää virkasuhdetta. Pelastustehtävissä toimival-
la henkilöllä on oikeus antaa yksilöä tai yhteisöä koskevia kieltoja ja 
käskyjä tai oikeus päästä kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin taikka kajo-
ta toisen omaisuuteen.

Virat käytetään pelastustoiminnan riittävän mitoituksen varmistami-
seen. Pelastuslaitokselle on varattu määrärahat talousarvioon perustet-
taviksi 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 
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ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Pe-
rustettaviksi esitettävien virkojen tehtäväkohtainen palkka on 1 956,82 
euroa ja hoitotason ensihoitotehtävissä 2 370,39 euroa kuukaudessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 20.09.2018 § 28

HEL 2018-009834 T 01 01 00

Päätös

Pelastuskomentaja päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus perustaa kuusi palomiehen virkaa pelastuslaitokselle kau-
punkiympäristön toimialalle 1.10.2018 alkaen.

Perustelu

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 
20.09.2018 § 28

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kunta-
lain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa. Pelastuslain (379/2011) mukaisten teh-
tävien hoitaminen edellyttää virkasuhdetta. Pelastustehtävissä toimival-
la henkilöllä on oikeus antaa yksilöä tai yhteisöä koskevia kieltoja ja 
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käskyjä tai oikeus päästä kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin taikka kajo-
ta toisen omaisuuteen.

Virat käytetään pelastustoiminnan riittävän mitoituksen varmistami-
seen. Pelastuslaitokselle on varattu perustettaville viroille määrärahat 
vuoden 2019 talousarviossa ja pelastuslaitoksen budjetti mahdollistaa 
virkojen täyttämisen jo 1.10.2018 alkaen.

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. 
Henkilöstöosaston lausunnon mukaan perustettavat virat eivät edellytä 
henkilöstöjohtajan palkkapäätöstä, sillä palkanmäärittely perustuu palo-
miesten ja palomies-ensihoitajien vallitsevaan palkkatasoon. Virkojen 
tehtäväkohtainen palkka on 1 956,82 euroa tai korkeampi 2 370,39 eu-
roa, jos palkattavan henkilön kelpoisuus riittää hoitotason ensihoitoteh-
täviin.

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi


