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§ 194
Handhavare av den vakanta tjänsten som räddningskommendör

HEL 2012-006473 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
förordna räddningsdirektör Jorma Lilja till handhavare av den vakanta 
tjänsten som räddningskommendör (tjänsten nr 01784401) med en 
totallön på 7 619,15 euro i månaden räknat från 30.7.2012 till dess att 
tjänsten blir tillsatt.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar förordna räddningsdirektör Jorma Lilja till 
handhavare av den vakanta tjänsten som räddningskommendör 
(tjänsten nr 01784401) med en totallön på 7 619,15 euro i månaden 
räknat från 30.7.2012 till dess att tjänsten blir tillsatt.

Föredraganden

Bakgrund

Stadsfullmäktige beslutade 30.11.2011 (§ 233) bevilja 
räddningskommendören avsked från tjänsten som 
räddningskommendör vid Helsingfors stads räddningsverk räknat från 
1.2.2012. **********

Stadsstyrelsen beslutade 23.1.2012 (§ 68) förordna 
räddningsdirektören till handhavare av den vakanta tjänsten som 
räddningskommendör räknat från 1.2.2012 till dess att tjänsten blir 
tillsatt, dock längst till 29.7.2012. **********

Stadsstyrelsen beslutade 2.5.2012 (§ 541) uppmana Helsingfors stads 
räddningsverk att utlysa tjänsten som räddningskommendör (tjänsten 
nr 01784401) med två veckors ansökningstid, med de 
behörighetsvillkor som framgår av instruktionen för Helsingfors stads 
räddningsväsen och av stadens språkkunskapsstadga och med en 
totallön på 7 619,15 euro i månaden.

Motiveringar till beslutsförslaget
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Enligt 12 § i instruktionen för Helsingfors stads räddningsväsen anställs 
verkschefen av stadsfullmäktige sedan nämnden avgett utlåtande om 
de sökande. Enligt 15 § i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad 
förordnas en handhavare av en vakant tjänst för viss tid och lönen 
bestäms av den anställande myndigheten. Då stadsfullmäktige är 
denna myndighet kan stadsstyrelsen utfärda ett förordnande för högst 
180 dagar.

Föredraganden konstaterar att stadsstyrelsen 23.1.2012 beslutade 
förordna räddningsdirektören till handhavare av den vakanta tjänsten 
som räddningskommendör för 180 dagar. Förordnandet av en 
handhavare av en vakant tjänst för viss tid för mer än 180 dagar 
utfärdas av stadsfullmäktige. Eftersom ansökningsprocessen för 
tjänsten pågår hinner man inte anställa en ordinarie tjänsteinnehavare 
före 29.7.2012. Därför ska stadsfullmäktige förordna en handhavare av 
den vakanta tjänsten för viss tid räknat från 30.7.2012 till dess att 
tjänsten som räddningskommendör blir tillsatt.

Lönen för räddningskommendören bestäms enligt Helsingfors stads 
Hay-lönesystem. Totallönen för tjänsten som räddningskommendör 
(tjänsten nr 01784401) uppgår till 7 619,15 euro i månaden. Dessutom 
har räddningskommendören bilförmån på 680 euro. Stadsdirektören 
beslutar om bilförmånen.

Handhavaren av den vakanta tjänsten för viss tid får totallönen för 
räddningskommendören. Inget jourtillägg betalas till handhavaren av 
tjänsten.

Behörighetskraven för en räddningskommendör

Enligt 11 § i instruktionen för Helsingfors stads räddningsväsen (Stge 
25.4.2012) är behörighetsvillkoren för verkschefen högre 
högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap. I 2 § i 
stadens språkkunskapsstadga krävs av verkschefen utmärkta muntliga 
och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga 
kunskaper i svenska.

Vid tillsättandet av tjänsten ska man utöver de särskilda 
behörighetskraven beakta de allmänna utnämningsgrunderna för 
offentliga tjänster i enlighet med 125 § i grundlagen, dvs. skicklighet, 
förmåga och beprövad medborgerlig dygd.

Enligt 57 § i räddningslagen (379/2011) krävs det av räddningsverkets 
manskap, underbefäl och befäl i huvudsyssla som deltar i 
räddningsverksamheten sådan examen inom räddningsbranschen som 
motsvarar kraven i tjänsten eller uppgiften. Enligt 6 § 1 mom. 3 punkten 
i statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011) krävs det av 
den personal i huvudsyssla vid räddningsverket som deltar i 
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räddningsverksamheten att den som hör till befälet har genomgått det 
utbildningsprogram för brandbefäl som Räddningsinstitutet och 
yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu ordnar i samarbete och 
har avlagt den ingenjörsexamen (YH) som ingår i programmet, eller har 
avlagt en sådan tidigare examen vid en läroanstalt för 
räddningsbranschen som medfört behörighet för befäl.

Handhavaren för viss tid av tjänsten

Föredraganden konstaterar att handhavaren för viss tid av tjänsten 
som räddningskommendör ska uppfylla behörighetskraven för tjänsten 
som räddningskommendör i enlighet med instruktionen för 
räddningsväsendet. 

Räddningsnämnden beslutade 8.5.2012 (§ 78) föreslå att 
stadsfullmäktige förordnar räddningsdirektör Jorma Lilja till handhavare 
av den vakanta tjänsten som räddningskommendör räknat från 
30.7.2012 till dess att tjänsten blir tillsatt.

Den räddningsdirektör som räddningsnämnden föreslår för den vakanta 
tjänsten som räddningskommendör har ingen högre högskoleexamen. 
Han uppfyller därmed inte det särskilda behörighetskravet för 
räddningskommendör som anges i instruktionen för 
räddningsväsendet. I stället har räddningsdirektören två lägre 
högskoleexamina: examen för befälstjänster inom räddningsbranschen 
och ingenjörsexamen.

Föredraganden konstaterar att enligt 6 § 2 mom. i lagen om 
kommunala tjänsteinnehavare kan en person anställas i 
tjänsteförhållande för viss tid oberoende av de särskilda 
behörighetsvillkoren, om därom föreskrivs särskilt eller kommunen av 
särskilda skäl beslutar något annat i ett enskilt fall. De mest allmänna 
orsakerna till tjänsteförhållanden för viss tid är vikariat och tillfällig 
skötsel av en tjänst. Kommunen kan i fråga om tjänsteförhållanden för 
viss tid själv besluta avvika från behörighetskraven av särskilda skäl.

Föredraganden anser att räddningsdirektören kan förordnas till 
handhavare av den vakanta tjänsten som räddningskommendör trots 
att kravet på en högre högskoleexamen inte uppfylls. 
Räddningsdirektören har erfarenhet av administration och ledarskap. 
Räddningsdirektören har skött den vakanta tjänsten som 
räddningskommendör räknat från 1.2.2012 och därutöver har han flera 
gånger tidigare fungerat som räddningskommendörens ställföreträdare.

Föredraganden konstaterar till slut att räddningsdirektören uppfyller de 
behörighetskrav för befälet som anges i räddningslagen och i 
statsrådets förordning om räddningsväsendet.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

För kännedom

Va. pelastuskomentaja
Pelastuslautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.05.2012 § 607

HEL 2012-006473 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee määrätä pelastusjohtaja Jorma Liljan 
hoitamaan pelastuskomentajan avoinna olevaa virkaa (vakanssi nro 
01784401) 7619,15 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin 
palkkaeduin 30.7.2012 alkaen toistaiseksi siihen asti, kunnes virka on 
täytetty.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 08.05.2012 § 78

HEL 2012-006473 T 01 01 01 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti esittää, että kaupunginvaltuusto määrää 
pelastusjohtaja Jorma Liljan hoitamaan avointa pelastuskomentajan 
virkaa 30.7.2012 alkaen toistaiseksi siihen saakka, kunnes virka on 
täytetty. 

Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja
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Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi


