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Päätös

Pelastuskomentaja päätti valita palotarkastajan virkaan 8.4.2019 al-
kaen viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin seuraavan 
henkilön:

**********

Varalla:

**********

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on pelastuslaitos/pelastus-
toimen osasto. Tehtäväkohtainen palkka on 3286,05€/ kk + teknisen 
sopimuksen mukaiset lisät. Viranhaltijan on esitettävä hyväksyttävä ar-
vio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä 30 päivän kulues-
sa palvelukseen ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lu-
kien.

Päätöksen perustelut

Perustuslain mukaan julkisten virkojen yleiset nimitysperusteet ovat tai-
to, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Koulutuksen ja työkokemuksen 
ohella on arvioitava viran hoitamisen kannalta merkityksellisiä henkilö-
kohtaisia ominaisuuksia. Tämän harkinnan perusteella valitaan ansioi-
tunein hakija.

Hakijoiden vertailussa painotettiin erityisesti hakijoiden osaamista ja 
kokemusta rakenteellisessa onnettomuuksien ehkäisyssä, paloteknis-
ten laitteiden  suunnittelu- ja toimintaperiaatteista, henkilökohtaisia 
ominaisuuksia, työkokemusta pelastustoimessa sekä arvioitua pereh-
dytystarvetta.

Valittavaksi esitetyllä on erittäin vahva kokemus ja ajantasainen osaa-
minen uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvästä paloteknisestä neu-
vonnasta sekä erinomainen paloteknisten laitteiden toiminta- ja suun-
nitteluperiaatteiden tuntemus. Helsingin pelastuslaitokselta aikaisem-
min hankittu palotarkastajan työkokemus antaa erinomaiset valmiudet 
tehtävässä suoriutumiseen. Hakijalla on ajantasainen tuntemus pelas-
tuslaitoksen toimintatavoista ja hänen arvioidaan olevan välittömästi 
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kykenevä hoitamaan itsenäisesti kaikkia hänelle osoitettuja tehtävän-
kuvan osa-alueita.

Hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet puoltavat myös valintaa. Haas-
tattelussa saatu vaikutelma vuorovaikutustaidoista ja kehittämisnäke-
myksistä antavat hakijoista parhaat edellytykset tehtävässä toimimi-
seen.

Kokonaisarvion perusteella valittavaksi esitettyä on pidettävä hakijoista 
ansioituneimpana.

Lisätiedot
Mikko Poutala, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31350

mikko.poutala(a)hel.fi
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakuilmoitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslautakunta
.


