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§ 306
Pelastuslaitoksen pelastuskomentajan virkaan ottaminen

HEL 2020-004759 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus otti tradenomi (YAMK), va. pelastuskomentaja Jani 
Pitkäsen Helsingin pelastuslaitoksen pelastuskomentajan virkaan 9 100 
euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. 

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa ei-
kä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on 
ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perus-
teella virkaan ottaminen on vahvistettu. Tällaisen virkaan otettavan 
henkilön on esitettävä hyväksyttävä arvio edellytyksistä hoitaa virkaan 
kuuluvia tehtäviä 30 päivän kuluessa virkaanottopäätöksen tiedoksi-
saannista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1
2 Liite 2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pelastuskomentajan virka
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Kaupunginhallitus on 30.9.2019, § 659 merkinnyt tiedoksi edellisen vi-
ranhaltijan irtisanoutumisen pelastuskomentajan virasta 1.2.2020 lukien 
ja kehottanut kaupunkiympäristön toimialaa käynnistämään viran täyt-
töön liittyvän julkisen hakumenettelyn.

Virka oli julkisesti haettavana 7.–24.1.2020. Hakuilmoitus julkaistiin 
kaupungin rekrytointisivuilla osoitteessa helsinkirekry.fi, Helsingin Sa-
nomissa, TE-palveluissa, sekä Oikotie.fi- ja LinkedIn-verkkopalvelussa.

Kaupungin hallintosäännön 4 luvun 6 §:n mukaan pelastuslaitos huo-
lehtii pelastustoimesta sekä tuottaa ensihoitopalveluja siinä laajuudes-
sa kuin palvelujen järjestäjän kanssa on sovittu. Pelastuslaitos toimii 
pelastuslautakunnan alaisuudessa. 

Pelastuslaitoksen toimintaa johtaa pelastuskomentaja. Pelastuskomen-
taja johtaa pelastustoimintaa, jos hänellä on siihen pelastuslaissa edel-
lytetty kelpoisuus.

Hallintosäännön 8 luvun 1§:n 10 kohdan mukaan pelastuskomentajan 
virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus. Pelastuslautakunta on 
tehnyt asiasta esityksen kaupunginhallitukselle.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan pelastuskomentajan 
kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta 
johtamistehtävistä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, 
että virkaan valittavalta edellytetään näyttöä suuren operatiivisen orga-
nisaation johtamisesta sekä kokemusta pelastus-, valmius- tai turvalli-
suusalan tehtävistä. Lisäksi edellytettiin hyviä yhteistyö- ja vuorovaiku-
tustaitoja sekä vahvaa ihmisten johtamistaitoa; tahtoa ja taitoa johtaa 
henkilöstön työhyvinvointia ja rakentaa yhteistyötä. 

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa 
huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet jul-
kisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 22 henkilöä. Hakijaluettelo on 
liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkoke-
mus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esi-
tyslistan liitteenä 2.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin kah-
deksan hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran vaati-
vuuden kannalta riittävän laaja-alainen kokemus pelastus-, valmius- tai 
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turvallisuusalan tehtävistä, näyttöjä operatiivisen organisaation johta-
misesta ja yhteistyötaidoista, sekä kokemusta ja näkemystä henkilöstö-
johtamisen kehittämiseen. Hakijoita haastattelivat ajalla 11.– 25.2.2020 
toimialajohtaja Mikko Aho, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, valmius-
päällikkö Minna Liimatainen kaupunkiympäristön toimialalta sekä rekry-
tointipäällikkö Riitta Hellman kaupunginkanslian henkilöstöosastolta. 

Hakija **********

**********

Hakija **********

**********

Hakija **********

**********

Hakija **********

**********

Hakija **********

**********

Hakija **********

**********

Hakija Jani Pitkänen on suorittanut tradenomin tutkinnon (YAMK) tur-
vallisuusjohtamisen koulutusohjelmassa Laurea ammattikorkeakoulus-
sa vuonna 2012. Lisäksi hän on suorittanut turvallisuuden erikoisopin-
tojen opintokokonaisuuden Tampereen ammattikorkeakoulussa vuonna 
2007, insinöörin tutkinnon (AMK) Savonia-ammattikorkeakoulussa 
vuonna 2005 sekä pelastajan ammattitutkinnon Helsingin pelastuskou-
lussa vuonna 1999. Hän on aloittanut opinnot Helsingin kaupungin 
Executive MBA -koulutusohjelmassa syksyllä 2019. Hakija on toiminut 
Helsingin pelastuslaitoksen pelastuskomentajan viransijaisena loka-
kuusta 2019 alkaen ja avoimen viran hoitajana 1.2.2020 alkaen. Vaki-
naisessa virassaan pelastuslaitoksen pelastusjohtajana hän on toiminut 
vuodesta 2018 alkaen. Tätä ennen hän on toiminut ko. pelastuslaitok-
sella aluepäällikön, palomestarin, paloesimiehen ja palomiehen tehtä-
vissä. Vuodesta 2007 alkaen hän on lisäksi toiminut oman toimensa 
ohella Kriisinhallintakeskuksen ja Pelastusopiston kansainvälisen pe-
lastustoiminnan asiantuntijana ja Finn Rescue Teamin joukkueenjohta-
jana.
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Hakijalla on monipuolista kokemusta kaikilta pelastustoiminnan esi-
miestasoilta Helsingin pelastuslaitoksessa. Hänen profiilissaan koros-
tuu tämänhetkisen toimintaympäristön vankka tuntemus ja hän tuntee 
hyvin pelastuslaitoksen toiminnan kehittämiseen kohdistuvat odotukset 
ja haasteet. Hänen näkemyksensä pelastuslaitoksen johtamisen suun-
taviivoista ovat nykyaikaisia ja niissä korostuu yhteistyön ja henkilöstön 
työhyvinvoinnin vahvistaminen sekä valmentava johtamistapa. Hakijalla 
on hyvät sidosryhmä- ja viranomaissuhteet keskeisiin pääkaupunki-
seudun ja kansallisiin toimijoihin, ja hän on verkostoitunut myös kan-
sainvälisesti muun muassa asiantuntijakouluttajana, arvioitsijana ja pe-
lastustoiminnan kehittäjänä.

Hakija **********

**********

Haastatelluista neljä kutsuttiin Psycon Oy:n toteuttamaan henkilöar-
viointiin. 

Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, toimialajohtaja Mikko Aho, henkilös-
töjohtaja Nina Gros, valmiuspäällikkö Minna Liimatainen ja rekrytointi-
päällikkö Riitta Hellman haastattelivat henkilöarviointien jälkeen 
********** ja Jani Pitkäsen 2.4.2020.

Pormestari Jan Vapaavuori, Sami Sarvilinna ja Mikko Aho haastatteli-
vat ********** ja Jani Pitkäsen 9.4.2020.

Kummallakin kärkiehdokkaalla on monipuolinen kokemus työstä pelas-
tustoimen eri esimiesrooleissa, hyvä ymmärrys pelastuslaitoksen ja -
toimen kehittämistarpeista sekä käytännössä osoitettu kyky ja taito joh-
taa suurta operatiivista organisaatiota. Kumpikin on johtamistavaltaan 
ihmislähtöinen ja omaa hyvät valmiudet kehittää pelastuslaitoksen hen-
kilöstöjohtamista ja työhyvinvointia. 

Hakija **********

Hakija Jani Pitkäsen vahvuutena voidaan pitää hänen energisyyttään ja 
strategista hahmotuskykyään. Hänellä on realistinen käsitys toimin-
taympäristöstä sekä aito halu muuttaa ja kehittää sitä. Hänen lähesty-
mistapansa on ratkaisuhakuinen ja hänellä on tuoreita ajatuksia johta-
misen menetelmistä, joilla luodaan uudenlaista kulttuuria. Hänellä on 
siten hyvät edellytykset pelastuslaitoksen ajankohtaisiin kehittämis-
haasteisiin vastaamiseen. Hänen käytännön kokemuksensa suuren or-
ganisaation muutosjohtamisesta ei ole kovin pitkä, mutta samalla on 
todettava, että hänen näyttönsä pelastuskomentajan viran hoidosta ku-
luneiden kuukausien ja muun muassa pandemiasta johtuvan poikkeus-
tilan aikana ovat hyvät.
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Pelastuslautakunnan esitys

Pelastuslautakunta on tehnyt kaupunginhallitukselle esityksen viran 
täyttämisestä 28.4.2020, § 16. Esitys on kokonaisuudessaan päätös-
historiassa. Lautakunta katsoo, että Jani Pitkänen täyttää parhaiten pe-
lastuskomentajan viran hoitamiseen asetetut vaatimukset ja esittää 
häntä valittavaksi virkaan.

Arviointi

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin sekä lautakunnan 
esitykseen perustuen on katsottava, että Jani Pitkäsellä on parhaat 
edellytykset pelastuskomentajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitami-
seen.

Arvioinneissa erityistä huomioita on kiinnitetty johtamistapaan ja koke-
mukseen muutosten läpiviejänä, valmiuksiin uudistaa laitoksen henki-
löstöjohtamista sekä kykyyn työskennellä vaikuttavasti verkostoissa ja 
edistää yhteistyötä. Lisäksi arvioitiin hakijan näkemyksiä Helsingin pe-
lastuslaitoksen uudistustarpeista ja toiminnan kehittämisestä, sekä laa-
jemmin kansallisen pelastustoimen kehityksen suuntaviivoista. 

Jani Pitkäsen valintaa puoltaa muun muassa hänen vahva näkemyk-
sensä ja halunsa luoda uudenlaista johtamista ja toimintakulttuuria pe-
lastuslaitokselle. Hänen ajatuksensa johtamisesta ovat positiivisia ja 
perustuvat vahvasti yhteistyöhön ja henkilöstön osallistamiseen. Joh-
tamistavaltaan hän on valmentava ja ihmisläheinen, ja hänellä on en-
nakkoluulottomia ajatuksia uudenlaisten johtamiskäytäntöjen tuomisek-
si osaksi pelastuslaitoksen johtamisen keinovalikoimaa. Muutoksen 
johtamisessa hänen näkemyksensä perustuvat konkreettisiin suunni-
telmiin ja kykyyn hyödyntää moderneja muutoksen johtamisen mene-
telmiä uudistusten läpiviemiseksi.

Hänen toimintaympäristön tuntemuksensa on vankka ja hänen ajatuk-
sensa pelastuslaitoksen toiminnan kehittämisestä monimuotoisesti ja 
ennakoivasti ovat strategialähtöisiä ja perustuvat yhteistyöhön niin lai-
toksen sisällä, kaupunkiorganisaatiossa kuin suhteessa ympäröiviin 
toimijoihin. Hänen ajatuksensa muun muassa pelastajien ammatillisen 
mielikuvan, samoin kuin ylipäänsä pelastuslaitoksen työnantajankuvan 
vahvistamisesta ja sitomisesta entistä vahvemmin osaksi muuttuvaa 
yhteiskuntaa ovat kiinnostavia. Samoin Pitkäsen näkemykset tiettyihin, 
akuutisti ratkaistaviin toimintavalmiuteen liittyviin kysymyksiin ovat pun-
nittuja ja kokonaisvaltaisia.    

Työskentelytavaltaan hän on suunnitelmallinen ja huolellinen, mutta 
samalla tehokas ja tavoiteorientoitunut. Hän on helposti lähestyttävä, 
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keskusteleva ja kuunteleva esimies, joka johtaa asioiden kautta sparra-
ten ja tavoitelähtöisesti.

Muuta

Kaupunginhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen liit-
tyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöar-
viointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Tutustumista 
varten voi ottaa yhteyttä kirjaamoon kokouspäivän aamuun saakka ja 
kokouspäivän aamusta alkaen toimielimen sihteeriin. Aineistoon liitty-
viin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jol-
loin hän ottaa viran vastaan.

Lautakunnan päätöksessä esitetyt huomiot on sisällytetty kaupungin-
hallitukselle esitettävän päätöksen perusteluihin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1
2 Liite 2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
Pelastuslaitos
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 11.05.2020 § 290

HEL 2020-004759 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 18.5.2020 saakka.

Käsittely

11.05.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 18.5.2020 
saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi


