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Kaupunginhallitus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lausunto pelastustoimen johtosäännön muuttamisesta 
 
 

 

Sääntötoimikunnalta on pyydetty lausuntoa pelastuslaitoksen luonnok-
sesta (5.12.2011) pelastustoimen johtosäännön muuttamiseksi.  
 
Pelastuslautakunta on 13.12.2011 § 146 päättänyt, ettei se esitä johto-
sääntöä muutettavaksi. Lautakunnalle tehdyn esityksen liitteenä on 
tuolloin ollut luonnos johtosääntöön esitettävistä muutoksista, ja sään-
tötoimikunnan kommentit kohdistuvat tähän liitteeseen. 
 
Sääntötoimikunta ei ota lausunnossaan kantaa pelastustoimen johto-
sääntömuutoksen tarkoituksenmukaisuuteen. Jos kaupunginhallitus 
päättää esittää pelastustoimen johtosäännön muuttamista kaupungin-
valtuustolle, sääntötoimikunta toteaa muutoksena pelastuslaitoksen 
luonnokseen seuraavaa: 

 
1 § Toimiala 
 

Sääntötoimikunnan ehdotuksessa 1 §:n 1 momentin sanamuotoa on 
selvennetty siten, että pelastuslautakunta ja pelastuslaitos huolehtivat 
pelastustoimesta sekä niille erikseen määrätyistä tehtävistä. Kaupun-
ginvaltuusto määrää lautakunnan ja viraston tehtävät, joten sääntötoi-
mikunnan näkemyksen mukaan maininta tehtävien sopimisesta on tar-
peeton. 

 
Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirille ostopalveluna, joten sana hoitaa on 2 momentissa kor-
jattu muotoon tuottaa. Lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
on muutettu palvelun järjestäjäksi.  

 
8 § Viraston päällikön tehtävät 
 

Pelastuslaitoksen luonnoksessa 8 §:n 1 momentin 6 kohta, jonka mu-
kaan viraston päällikön tehtävänä on johtaa pelastustointa, on muutettu 
1 kohdaksi. Lisäksi samaan kohtaan on lisätty maininta siitä, että viras-
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ton päällikkö ei johda pelastustoimeen kuuluvaa pelastustoimintaa, jos 
hänellä ei ole siihen pelastuslaissa edellytettyä kelpoisuutta. 
 
Sääntötoimikunta toteaa, että kaupungin vakiintuneen johtosääntökäy-
tännön mukaan viraston päällikön tehtävistä mainitaan ensin ne, jotka 
ovat yhteisiä kaikkien virastojen päälliköille, ja näiden jälkeen ko. viras-
topäällikön erityistehtävät. Näin ollen sääntötoimikunta ehdottaa, että 
pelastustoimen johtamista koskeva 6 kohta pidetään ennallaan ja pe-
lastustoiminnan johtamista koskeva ehdollinen kohta kirjoitetaan omak-
si 6 a kohdakseen. 
 
Lisäksi 1 kohdasta (pelastuslaitoksen luonnoksessa 2 kohta) on pois-
tettu sana vahvistaa. 

 
9 § Osaston päällikön tehtävät 
 

Sääntötoimikunta ehdottaa, että selkeyden vuoksi 9 §:ään lisätään uusi 
1 momentti, jonka mukaan pelastusjohtajan tehtävänä on johtaa pelas-
tustoimintaa, jos viraston päälliköllä ei ole siihen pelastuslaissa edelly-
tettyä kelpoisuutta. 
 
Edellä mainitun 8 §:n 1 momentin uuden 6 a kohdan mukaan viraston 
päällikkö voi johtaa pelastustoimintaa vain siinä tapauksessa, että hä-
nellä on siihen vaadittava kelpoisuus. Jos näin ei ole, pelastustoimin-
nan johtaminen on määrättävä johtosäännössä operatiivisen osaston 
päällikön tehtäväksi. 
 
 
Sääntötoimikunnalla ei ole huomautettavaa johtosäännön 7, 10 ja 11 
§:ien muutosten osalta. Liitteenä olevassa sääntötoimikunnan ehdotuk-
sessa mainitaan vain ne pykälät, joiden osalta sääntötoimikunnan eh-
dotus poikkeaa pelastuslaitoksen luonnoksesta. 
 
Sääntötoimikunta on kuullut asiantuntijana hallintopäällikkö Henri Nor-
denswania pelastuslaitokselta. 
 
 
 
 
 
 
Eila Ratasvuori  Maria Nyfors 
puheenjohtaja  sihteeri 
 

 
Liite Sääntötoimikunnan ehdottamat muutokset 
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HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 
 
 
1 § 
Toimiala   Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin 

kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille erik-
seen määrätyistä tehtävistä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituk-
sen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. 

 
Virasto tuottaa ensihoitopalveluja siinä laajuudessa kuin palvelun jär-
jestäjän kanssa on sovittu. 

 
Helsingin pelastustoimen alueen pelastusviranomaisia ovat lautakunta, 
viraston päällikkö sekä hänen määräämänsä muut viranhaltijat. 

 
 
– – 
 
 
8 § 
Viraston päällikön tehtävät 
 

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle, 
 
1  hyväksyä toimintasäännöt ja pelastustoiminnan ja ensihoi-

don päivystysorganisaatio 
 

2  siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava 
virka tai tehtävä osastosta toiseen asianomaisia esimiehiä, 
asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä luotta-
musmiestä kuultuaan 
 

3  panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja työeh-
tosopimukset sekä vastaavat sopimukset huomioon ottaen, 
mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty 
 

4  hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan 
Unionin rahoitusta, viraston toimialaan kuuluvat valtion-
osuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja 
käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa 
 

5  hakea viraston alaan kuuluvat viranomaisluvat 
 
6 johtaa pelastustointa  
 
6 a johtaa pelastustoimintaa, jos hänellä on siihen pelastus-

laissa edellytetty kelpoisuus 
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7  määrätä ne viranhaltijat, jotka ovat laissa tarkoitettuja pe-
lastusviranomaisia, valmiuslaissa tarkoitetuissa tilanteissa 
myös koko kaupunginhallinnon osalta 
 

8  päättää viraston virka- ja muista palvelupuvuista 
 
9  päättää uhkasakosta, teettämisuhasta ja keskeyttä-

misuhasta pelastuslain 82 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 
sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan muu pelastusvi-
ranomainen voi niistä päättää. 
 

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät. 

 
9 § 
Osaston päällikön tehtävät 
 

Pelastusjohtajan tehtävänä on johtaa pelastustoimintaa, jos viraston 
päälliköllä ei ole siihen pelastuslaissa edellytettyä kelpoisuutta. 
 
Riskienhallintapäällikkö valvoo kaupungin väestönsuojelumuodostelmi-
en henkilöstön nimeämistä ja johtopaikkojen toimintavalmiutta, ellei 
hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. 
 
Lisäksi osaston päällikön tehtävänä on suorittaa kaupunginjohtajan, 
asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston pääl-
likön määräämät muut tehtävät. 
 
 

– – 
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