
HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1 §
Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin

kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille
erikseen määrätyistä tehtävistä kaupunginvaltuuston ja kaupun-
ginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

Virasto tuottaa ensihoitopalveluja siinä laajuudessa kuin palvelu-
jen järjestäjän kanssa on sovittu.

Helsingin pelastustoimen alueen pelastusviranomaisia ovat lau-
takunta, viraston päällikkö sekä hänen määräämänsä muut viran-
haltijat.

2 §
Lautakunta Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on

henkilökohtainen varajäsen.

3 §
Esittely Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee asiat, ellei

hän ole siirtänyt tiettyä asiaa tai asiaryhmää alaisensa viranhalti-
jan esiteltäväksi.

4 §
Lautakunnan tehtävät Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

1 valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousarvion
puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja kaupungin-
hallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti

2 hyväksyä osaltaan virastolle tavoitteet sekä seurata
niiden toteutumista

3 päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksis-
ta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhal-
tija päättää mainituista asioista

4 päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustus-
määrärahojen jakamisesta ja valvoa avustusten käyt-
töä sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viran-
haltija päättää mainituista asioista

5 hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset se-
kä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää
mainituista asioista

6 hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajois-
sa muita kuin tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja
piirustukset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan vi-
ranhaltija päättää mainituista asioista



7 päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita se-
kä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää
hankinnoista

8 päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden,
tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muus-
ta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään vii-
den vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuok-
rasuhde on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden
kuukauden kuluttua irtisanomisesta sekä hyväksyä
perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuok-
ralle antamisesta ja muusta käyttöön luovuttamisesta

9 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
huonetilojen vuokralle ottamisesta sekä hyväksyä pe-
rusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle
ottamisesta

10 päättää viraston hallinnassa olevan kaupungin irtai-
men omaisuuden käyvästä arvosta tapahtuvasta luo-
vuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita sekä vahvis-
taa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää luovut-
tamisesta

11 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
viraston hallinnassa olevan kaupungin irtaimen
omaisuuden vastikkeettomasta tai alle käypää arvoa
tapahtuvasta luovuttamisesta

12 myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on vi-
rastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen, taikka
vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi sekä
vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää
vahingonkorvauksen

13 myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston
henkilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan
korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahin-
ko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan
tai törkeällä tuottamuksella sekä vahvistaa rajat, joi-
den mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

14 myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, korva-
uksen ja muun saatavan suorittamisesta sekä hyväk-
syä perusteet, joiden mukaan viranhaltija myöntää
vapautuksen

15 asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää,
valmistelemaan määrättyä asiaa tilapäinen jaosto,
josta on soveltuvin osin voimassa, mitä lautakunnas-
ta on määrätty

16 hyväksyä kaupungin suojelusuunnitelmat kaupungin-
hallituksen vahvistamien perusteiden mukaisesti



17 päättää kaupungin jakamisesta väestönsuojelualuei-
siin

18 päättää nuohouspalvelujen järjestämisestä.

5 §
Organisaatio Virastossa on seuraavat osastot:

- hallinto- ja kehittämisosasto
- pelastustoimen osasto
- tekninen osasto

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

6 §
Johtaminen Viraston päällikkönä on pelastuskomentaja, joka johtaa viraston

toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Hallinto- ja kehittämisosaston päällikkönä on hallintopäällikkö.

Pelastustoimen osaston päällikkönä on pelastusjohtaja.

Teknisen osaston päällikkönä on tekninen päällikkö.

Osaston päällikkö johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

7 §
Osastojen toimialat Hallinto- ja kehittämisosaston tehtävänä on hyväksyttyjen

tavoitteiden mukaisesti

1 huolehtia pelastustoimen riskianalyysin laatimisesta
ja ylläpidosta

2 huolehtia väestönsuojelun suunnittelusta ja kaupun-
gin eri virastojen ja laitosten väestönsuojeluun kuulu-
van toiminnan yhteen sovittamisesta

3 huolehtia pelastustoiminnan, onnettomuuksien eh-
käisyn ja varautumisen sekä ensihoitopalvelun tuo-
tannon kehittämis-, suunnittelu- ja valmistelutehtävis-
tä

4 huolehtia nuohouksen valvonnasta

5 huolehtia viraston talouden suunnittelusta ja seuran-
nasta sekä taloushallinto-, henkilöstö-, viestintä- ja
yleishallinnon palvelujen järjestämisestä.

Pelastustoimen osaston tehtävänä on hyväksyttyjen tavoitteiden
mukaisesti



1 huolehtia pelastustoimintaan, onnettomuuksien eh-
käisyyn ja varautumiseen kuuluvista tehtävistä ja vi-
rastolle määrättyjen ensihoitotehtävien suorittamises-
ta

2 huolehtia tehtyjen sopimusten mukaisesta yhteistyös-
tä sopimuspalokuntien kanssa

3 huolehtia öljyvahinkojen torjunnasta sen mukaan kuin
erikseen säädetään pelastustoimen tehtäväksi.

Teknisen osaston tehtävänä on hyväksyttyjen tavoitteiden mukai-
sesti

1 huolehtia investointien suunnittelusta ja seurannasta

2 huolehtia tietohallinnon, materiaalihallinnon, kalusto-
ja kiinteistöhuollon ja muista teknisistä tukipalveluis-
ta.

8 §
Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää
muulle viranhaltijalle,

1 hyväksyä toimintasäännöt ja pelastustoiminnan ja
ensihoidon päivystysorganisaatio

2 siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vas-
taava virka tai tehtävä osastosta toiseen asianomai-
sia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä tämän sitä
pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

3 panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja
työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huo-
mioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen johtosään-
nössä on määrätty

4 hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroo-
pan Unionin rahoitusta, viraston toimialaan kuuluvat
valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat
etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhe-
valtaa

5 hakea viraston alaan kuuluvat viranomaisluvat

6 johtaa pelastustointa

6a johtaa pelastustoimintaa, jos hänellä on siihen pelas-
tuslaissa edellytetty kelpoisuus



7 määrätä ne viranhaltijat, jotka ovat laissa tarkoitettuja
pelastusviranomaisia, valmiuslaissa tarkoitetuissa ti-
lanteissa myös koko kaupunginhallinnon osalta

8 päättää viraston virka- ja muista palvelupuvuista

9 päättää uhkasakosta, teettämisuhasta ja keskeyttä-
misuhasta pelastuslain 82 §:ssä tarkoitetuissa tapa-
uksissa sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan
muu pelastusviranomainen voi niistä päättää.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asian-
omaisen apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät
muut tehtävät.

9 §
Osaston päällikön tehtävät

Pelastusjohtajan tehtävänä on johtaa pelastustoimintaa, jos viras-
ton päälliköllä ei ole siihen pelastuslaissa edellytettyä kelpoisuut-
ta.

Lisäksi osaston päällikön tehtävänä on suorittaa kaupunginjohta-
jan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja vi-
raston päällikön määräämät muut tehtävät.

10 §
Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa
lautakunnan määräämä osastopäällikkö tai muu pelastuslaitok-
sen viranhaltija.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa vi-
raston päällikön määräämä viranhaltija.

11 §
Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakou-
lututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Pelastusjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on pelastusalan kor-
keakoulututkinto tai pelastusalan päällystövirkaan vaadittava tut-
kinto ja vähintään opistotasoinen tutkinto. Lisäksi kelpoisuusvaa-
timuksena on kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Hallintopäällikön ja teknisen päällikön kelpoisuusvaatimuksena
on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johta-
mistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valin-
nan suorittaja huomioon ottaen, mitä erikseen on säädetty.

12 §



Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annet-
tua hakijoista lausuntonsa.

Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua
hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määrää-
mänsä.

13 §
Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

Lautakunnan ja viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulko-
puolisille on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei
tätä asian vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen
johdosta ole pidettävä tarpeettomana tai ellei ole toisin määrätty.

____________________

Johtosääntö tulee voimaan 1.11.2013 lukien.

_____________________


