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Päätös

Haettavana oli kolme (3) palotarkastajan virkaa. Julkinen ilmoitus- ja 
hakuaika tehtäviin oli 11.4.-26.4.2019 klo: 16.00 (mol.fi, Helsinki Rekry 
ja LinkedIn).

Hakemuksia saapui yhteensä 21 kappaletta. Näistä viran hakuilmoituk-
sessa vaaditut kelpoisuusehdot täytti 13 hakijaa. Hakemusten perus-
teella haastatteluihin valittiin kahdeksan hakijaa, joista kaikki saapuivat 
haastatteluun. Kaksi virkaa täytetään 1.6.2019 ja kolmas 6.9.2019 al-
kaen.

Rekrytointityöryhmä esittää, että 1.6.2019 alkaviin virkoihin valitaan:

**********

********** eduksi lasketaan turvallisuusalan tradenomin koulutus, Hel-
singin kaupungin pelastuslaitokselta määräaikaisessa työsuhteessa 
hankittu työkokemus palotarkastajan tehtävistä sekä Helsingin kaupun-
gin pelastuslaitoksella suoritettu valvontatyön perehdytyskurssi. Hän on 
osoittanut pystyvänsä hoitamaan itsenäisesti hänelle osoitettuja työteh-
täviä eri valvontatoimintojen parissa. Hän on omaksunut nopeasti mo-
nipuoliset työtehtävät niin paloilmoitinlaiteprosessissa kuin paloriskia-
suntojenkin tarkastuksissa.

Myös henkilökohtaiset ominaisuudet puoltavat valintaa. Haastattelussa 
saatu vaikutelma vuorovaikutustaidoista ja kehittämisnäkemyksistä an-
tavat hakijoiden joukosta parhaat edellytykset tehtävässä toimimiseen.

**********

********** eduksi lasketaan turvallisuusalan tradenomin koulutus, Hel-
singin kaupungin pelastuslaitokselta määräaikaisessa työsuhteessa 
hankittu työkokemus palotarkastajan tehtävistä sekä Helsingin kaupun-
gin pelastuslaitoksella suoritettu valvontatyön perehdytyskurssi. Hän on 
osoittanut pystyvänsä hoitamaan itsenäisesti hänelle osoitettuja työteh-
täviä eri valvontatoimintojen parissa. Hän omaksuu nopeasti eri toimin-
tojen työtehtäviä ja on osoittanut esimerkillistä kykyä sopeutua työteh-
tävien muutoksiin.
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Myös henkilökohtaiset ominaisuudet puoltavat valintaa. Haastattelussa 
saatu vaikutelma vuorovaikutustaidoista ja kehittämisnäkemyksistä an-
tavat hakijoiden joukosta parhaat edellytykset tehtävässä toimimiseen.

6.9.2019 virkaan valitaan

**********

********** eduksi lasketaan monipuolinen työkokemus hätäkeskuslaitok-
sen, puolustusvoimien ja onnettomuustutkintakeskuksen tehtävistä. 
Hän on osoittanut omaavansa hyvän käsityksen palotarkastajan tehtä-
vän sisällöstä sekä korkean motivaation tehtävässä toimimiseen. Tur-
vallisuusjohtamisen ja inhimillisten tekijöiden syvä asiantuntijuus sa-
moin kuin onnettomuustutkintaan ja viestintään liittyvä osaaminen on 
laaja-alaisesti pelastuslaitoksella hyödynnettävissä. Erityisesti osaami-
nen onnettomuustutkinnassa antaa erinomaiset edellytykset palontut-
kinnan tehtäviin. Näiden lisäksi hakijalla on myös pitkä työkokemus 
poikkeusoloihin varautumisesta ja kouluttajan tehtävistä, jotka antavat 
erinomaiset valmiudet palotarkastajan tehtävässä toimiseen.

Myös henkilökohtaiset ominaisuudet puoltavat valintaa. Haastattelussa 
saatu vaikutelma vuorovaikutustaidoista ja kehittämisnäkemyksistä an-
tavat hakijoiden joukosta parhaat edellytykset tehtävässä toimimiseen.

Lisätiedot
Mikko Poutala, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31350

mikko.poutala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 18 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Simo Wecksten
pelastuskomentaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 23.05.2019.


