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HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 luku

Pelastuslaitoksen toimiala ja organisaatio

Pelastuslaitoksen toimialasta määrätään hallintosäännön 4 luvun 6 §:ssä.
Pelastuslaitos huolehtii pelastustoimesta sekä tuottaa ensihoitopalveluja siinä laajuudessa kuin palvelujen järjestäjän
kanssa on sovittu.
Pelastuslautakunnan toimivallasta on määräykset hallintosäännön 16 luvun 10 §:ssä ja pelastuskomentajan toimivallasta 11
§:ssä.
1 §

Pelastuslaitoksen osastot

Hallintosäännössä on pelastuslaitoksen ylimmän organisaation
päättäminen määrätty pelastuslautakunnan tehtäväksi. Pelastuslaitoksessa on kolme osastoa (HEL 2016-013112).
Hallinto- ja kehittämisosasto
Hallinto- ja kehittämisosasto vastaa:
1 Pelastustoimen tutkimuksesta sekä riskianalyysin laatimisesta ja ylläpidosta;
2 Väestönsuojelun suunnittelusta ja kaupungin toimialojen väestönsuojeluun kuuluvan toiminnan yhteen sovittamisesta;
3 Pelastustoiminnan, onnettomuuksien ehkäisyn, varautumisen
ja ensihoitopalvelun tuotannon kehittämis-, suunnittelu- ja
valmistelutehtävistä;
4 Pelastuslaitoksen käyttötalouden suunnittelusta ja seurannasta sekä taloushallinto-, henkilöstö-, viestintä- ja yleishallinnon palvelujen järjestämisestä.
Pelastustoimen osasto
Pelastustoimen osasto vastaa:
1 Pelastustoimintaan, onnettomuuksien ehkäisyyn ja varautumiseen kuuluvista tehtävistä ja virastolle määrättyjen ensihoitotehtävien suorittamisesta;
2 Tehtyjen sopimusten mukaisesta yhteistyöstä sopimuspalokuntien kanssa;
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3 Öljyvahinkojen torjunnasta sen mukaan kuin erikseen säädetään pelastustoimen tehtäväksi;
4 Nuohouksen valvonnasta.
Tekninen osasto
Tekninen osasto vastaa:
1 Investointien suunnittelusta ja seurannasta;
2 Tietohallinnon, materiaalihallinnon, kalusto- ja kiinteistöhuollon ja muista teknisistä tukipalveluista.
Pelastuslaitoksen osastotasoa seuraavasta organisaatiosta
määrätään tässä toimintasäännössä.
2 luku
1 §

Pelastuslaitoksen johtaminen
Pelastuskomentaja

Pelastuslaitoksen toimintaa johtaa pelastuskomentaja, joka
suorittaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan määräämät tehtävät.
Pelastuskomentajan toimivallasta määrätään hallintosäännön 16
luvun 11 §:ssä. Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai
määrätty, pelastuskomentaja
1 hyväksyy pelastuslaitoksen toimintasäännön
2 vahvistaa lautakunnan tekemän ehdollisen virkasuhteeseen
ottamisen
3 päättää laskujen, maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymiseen oikeutetuista henkilöistä ja hyväksymismenettelyn
järjestämisestä
4 päättää pankkitilien käyttöoikeudesta ja käytön valvonnan
järjestämisestä
5 päättää käteiskassojen jaosta tehtäväalueellaan.
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Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, pelastuskomentaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden
mukaan viranhaltija päättää
1 pelastuslaitoksen kuuluvan viranomaisluvan hakemisesta
2 vahingonkorvauksesta silloin, kun kaupunki on pelastustoimea koskevissa asioissa korvausvelvollinen, taikka vahingon
korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi
3 pelastustoiminnan ja ensihoidon päivystysorganisaatiosta
4 virka- ja muista palvelupuvuista
5 uhkasakosta, teettämisuhasta ja keskeyttämisuhasta pelastuslaissa tarkoitetuissa tapauksissa sekä perusteista, joiden
mukaan muu pelastusviranomainen voi niistä päättää
6 viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen pelastuslaitoksen sisällä
7 pelastuslaitoksen muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden
palvelukseen ottamisesta.
Pelastuskomentaja johtaa pelastustoimintaa, jos hänellä on
siihen pelastuslaissa edellytetty kelpoisuus.
2 §

Osastopäälliköt

Pelastuslaitoksen osastotasoisesta organisaatiosta päättää ja
osastopäälliköt ottaa pelastuslautakunta.
Hallinto- ja kehittämisosaston päällikkönä toimii hallintopäällikkö.
Pelastustoimen osaston päällikkönä toimii pelastusjohtaja.
Teknisen osaston päällikkönä toimii tekninen päällikkö.
3 §

Osastopäälliköiden toimivalta

Osastojen päälliköt johtavat osastojensa toimintaa ja vastaavat siitä, että tavoitteet saavutetaan. Osaston päällikön
tehtävänä on lisäksi suorittaa pelastuskomentajan määräämät
tehtävät.
Pelastusjohtajan tehtävänä on johtaa pelastustoimintaa, jos
pelastuskomentajalla ei ole siihen pelastuslaissa edellytettyä kelpoisuutta.
4 §

Osastopäälliköiden alaiset päälliköt
Osastopäälliköiden alaiset päälliköt johtavat vastuullaan olevaa
toimintaa ja vastaavat siitä, että tavoitteet saavutetaan. Päällikön
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tehtävänä on lisäksi suorittaa pelastuskomentajan ja osastopäällikön
määräämät tehtävät.
Päälliköt vastaavat siitä, että toiminnan johtamisessa yhteen sovitetaan linjajohdon sekä matriisiohjauksen mukaiset tavoitteet osastojen ja toimintojen välillä.
5 §

Tiimien vetäjät
Pelastuslaitoksen organisaatiossa voi olla tiimejä, jotka on järjestetty prosesseittain yli osastorajojen tai toimintayksikön sisäisesti.
Tiimin vetäjä johtaa tiiminsä toimintaa ja vastaa siitä, että tiimille asetetut tavoitteet saavutetaan. Lisäksi tiimin vetäjä suorittaa osastopäällikön ja tiimin toimintaa ohjaavan päällikön määräämät
tehtävät.

6 §

Sijaisuudet
Pelastuskomentajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa pelastuslautakunnan määräämä viranhaltija.
Osastopäällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa pelastuskomentajan määräämä viranhaltija.
Osastopäällikön alaisen päällikön ollessa estynyt, hänen tehtäviään
hoitaa osastopäällikkö tai hänen määräämänsä sijainen.

7 §

Kelpoisuusvaatimukset
Pelastuskomentajan kelpoisuusvaatimuksista määrätään hallintosäännössä, 23 luku 1 §. Pelastuskomentajan kelpoisuusvaatimuksena on
ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen
kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.
Osastopäällikön kelpoisuudesta päättää pelastuslautakunta.
Pelastusjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja pelastusalan korkeakoulututkinto tai pelastusalan päällystövirkaan vaadittava tutkinto. Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena on kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.
Hallintopäällikön ja teknisen päällikön kelpoisuusvaatimuksena on
ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä
suullinen ja kirjallinen taito.
Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty tai määrätty.

3 luku

Hallinto- ja kehittämisosasto
Hallintopäällikkö vastaa pelastuslaitoksen käyttötalouden suunnittelusta, ohjauksesta ja kehittämisestä sekä taloushallinnon järjestämisestä. Lisäksi hän vastaa strategisesta henkilöstöjohtamisesta,
neuvottelu- ja yhteistoiminnasta, palkitsemispolitiikasta sekä tehtävien vaativuuden arvioinnista.
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1 §

Ensihoitopäällikön tehtävät
Ensihoitopäällikön tehtävänä on suunnitella, ohjata ja kehittää ensihoitopalvelun tuotantoa Helsingissä. Ensihoitopäällikkö luo suunnitelmat, ohjeet, toimintamallit ja järjestelmät ensihoitopalvelun
tuotannolle palvelua koskevan sopimuksen mukaisesti.
Ensihoitopäällikkö vastaa siitä, että ensihoitopalvelun suunnitelmat
eivät ole ristiriidassa pelastustoimen suunnitelmien kanssa päivittäisessä toiminnassa, suuronnettomuustilanteissa, normaaliolojen
häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa, ja että ensihoitopalvelua kehitetään joustavassa yhteistyössä pelastustoimen alueiden kanssa.

2 §

Esikuntapäällikkö
Esikuntapäällikön tehtävänä on kehittää, ylläpitää ja koordinoida
pelastuslaitoksen strategia- ja vuosisuunnitteluprosessia ja toiminnanohjausta sekä vastata toiminnan mittaamisesta ja analysoinnista
pois lukien hallintopäällikön vastuulla olevat suunnittelutehtävät.
Esikuntapäällikkö koordinoi pelastuslaitoksen vuosisuunnittelun palvelutasopäätöksen ja pelastuslaitoksen strategian pohjalta, seuraa
toiminnan tavoitteita, edistää suunnitteluprosessin läpinäkyvyyttä
ja tuo toiminnan syy-seuraussuhteet esille.
Esikuntapäällikkö johtaa yleishallintopalveluita, joiden tehtävänä
on varmistaa pelastuslaitoksen hallinnollisen päätöksenteon toteuttaminen sekä tuottaa hallinnollisia tukipalveluita. Esikuntapäällikkö vastaa yleishallinnon suunnitelmien, ohjeiden ja toimintamallien kehittämisestä ja ylläpitämisestä sekä siitä, että yleishallintopalvelut järjestetään tehokkaasti.
Lisäksi esikuntapäällikkö vastaa
rinne- ja pr-toiminnoista.

3 §

pelastuslaitoksen

kanslia-,

pe-

Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpäällikön tehtävänä on suunnitella, ohjata ja kehittää pelastuslaitoksen henkilöstöhallintoa pois lukien hallintopäällikön
vastuulla olevat henkilöstöhallinnon tehtävät ja osaamisenhallinta.
Henkilöstöpäällikkö luo suunnitelmat, ohjeet, toimintamallit ja järjestelmät pelastuslaitoksen henkilöstöhallintoa varten joustavassa
yhteistyössä pelastustoimen alueiden kanssa. Henkilöstöpäällikkö
vastaa siitä, että henkilöstöhallinto järjestetään tehokkaasti ja
että henkilöstöpäätöksenteko on tasapuolista ja nopeaa.

4 §

Henkilöstön kehittämispäällikkö
Henkilöstön kehittämispäällikön tehtävänä on suunnitella, ohjata ja
kehittää osaamisenhallinnan ja henkilöstön kehittämisen kokonaisuutta pelastuslaitoksella. Henkilöstön kehittämispäällikkö luo yhteistyössä pelastuslaitoksen toimintojen kanssa suunnitelmat, ohjeet, toimintamallit ja järjestelmät pelastuslaitoksen osaamisen
johtamiseen, hallintaan ja henkilöstön kehittämiseen pelastuslaitoksen koko henkilökunnalle.
Henkilöstön kehittämispäällikön vastaa siitä, että osaamisen ja henkilöstön kehittäminen vastaa toiminnan tarpeita ja että kehittäminen
suunnitellaan ja toteutetaan kustannustehokkaasti ja vaikuttavalla
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tavalla joustavassa yhteistyössä pelastustoimen alueiden kanssa pelastustoimen ja ensihoidon päivittäisen toiminnan rajoitukset huomioiden.
5 §

Pelastustoimen suunnittelusta vastaava pelastuspäällikkö
Pelastustoimen suunnittelusta vastaavan pelastuspäällikön tehtävänä
on suunnitella, ohjata ja kehittää pelastustoimen kokonaisuutta Helsingissä yhteistyössä pelastusjohtajan ja pelastustoimen osaston
kanssa. Pelastustoimen suunnittelupäällikkö valmistelee suunnitelmat, ohjeet, toimintamallit ja järjestelmät pelastustoiminnan ja valvontatoiminnan päivittäistä valmiutta, toimintaa ja suuronnettomuusvalmiutta varten sekä yhteen sovittaa valvontatoiminnan turvallisuusviestintään.
Pelastustoimen suunnittelupäällikön vastaa siitä, että pelastustoimen päivittäinen toiminta liittyy saumattomasti ensihoidon palvelutuotantoon, suuronnettomuustilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen ja että toiminta suunnitellaan ja sitä kehitetään joustavassa
yhteistyössä pelastustoimen alueiden kanssa.

6 §

Varautumispäällikkö
Varautumispäällikön tehtävänä on ensihoitopalvelu huomioiden ohjata
ja kehittää pelastustoimen sekä pelastustoimea tukevien Helsingin
kaupungin toimialojen suunnittelua ja varautumista väestönsuojelutehtäviin ja pelastustoimen osalta normaaliolojen häiriötilanteisiin
liittyen. Varautumispäällikkö vastaa pelastuslaitoksen varautumistoiminnan strategian valmistelusta ja ohjauksesta.
Varautumispäällikkö vastaa siitä, että edellä mainitut suunnitelmat,
ohjeet, toimintamallit ja järjestelmät on yhteen sovitettu pelastuslaitoksen suuronnettomuuksiin varautumista koskevien toimintamallien
kanssa. Lisäksi varautumispäällikkö vastaa siitä, että toiminta suunnitellaan ja sitä kehitetään joustavassa yhteistyössä pelastustoimen
alueiden kanssa.

7 §

Turvallisuuspäällikön tehtävät
Turvallisuuspäällikkö vastaa pelastuslaitoksen sisäisestä riskinhallinnasta sekä sisäisen turvallisuuden kokonaisuudesta kulku-, tietoja muu turvallisuus huomioiden.

8 §

Tutkimuspäällikön tehtävä
Tutkimuspäällikkö vastaa pelastustoimen riskianalyysistä ja palvelutasopäätöksen valmistelusta sekä koordinoi ja tekee tutkimusta pelastustoimen kehittämiseksi ja pelastuslaitoksen päätöksenteon tueksi.

9 §

Viestintäpäällikön tehtävä
Viestintäpäällikkö vastaa pelastuslaitoksen sisäisen ja ulkoisen
viestinnän suunnittelusta, toteutuksen organisoinnista ja koordinoinnista.
Lisäksi viestintäpäällikkö vastaa siitä, että viestintää kehitetään
ja se suunnitellaan joustavassa yhteistyössä pelastustoimen osaston
vastuualueiden ja muiden toimintojen kanssa.
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10 §

Pelastuskoulun rehtorin tehtävät
Pelastuskoulun rehtorin johtaa Pelastuskoulun virkatutkintokoulutusta ja toimii osaamiskeskuksen henkilöstöhallinnollisena esimiehenä.
Lisäksi rehtori vastaa turvallisuusviestinnän johtamisesta ja kehittämisestä ja siitä, että turvallisuusviestintä suunnitellaan joustavassa yhteistyössä pelastustoimen alueiden, valvontatoiminnan suunnittelun ja muiden toimintojen kanssa. Turvallisuuskoulutus on osa
turvallisuusviestintää.

11 §

Johtavan valmiussuunnittelijan tehtävät
Johtava valmiussuunnittelija vastaa pelastuslaitoksen sisäisestä
valmiussuunnittelusta, toiminnan jatkuvuuden hallinnan prosessista
ja huoltovarmuuden koordinoinnista. Johtava valmiussuunnittelija
huolehtii siitä, että pelastuslaitoksen palvelu- ja tukitoiminnoilla
on suunnitelmat, toimintamallit ja järjestelmät toiminnan jatkuvuuden ja huoltovarmuuden turvaamiseksi ja että edellä mainitut suunnitelmat eivät ole ristiriidassa pelastuslaitoksen päivittäisen toiminnan suunnitelmien ja toimintamallien kanssa.

4 luku

Pelastustoimen osasto
Pelastusjohtaja vastaa pelastustoiminnan ja ensihoidon operatiivisesta valmiudesta sekä onnettomuuksien ehkäisytoiminnan toteuttamisesta.

2 §

Pelastuspäällikkö
Pelastuspäällikkö vastaa pelastustoiminnan johtamisen toiminnon ohjaamisesta ja valvonnasta, sekä tilannekeskuksen ja pelastustoiminnan johtokeskuksen toiminnasta ja kehittämisestä. Pelastuspäällikkö
vastaa viranomaisyhteistyön ja virka-apupyyntöjen toteuttamisesta
pelastusjohtajan ohjeiden mukaisesti ja toimii pelastuskomentajan
määräyksestä osana pelastustoiminnan johtamisjärjestelmää (P20) pelastustoiminnan johtokeskuksessa tai pelastustoiminnan johtajana.
Pelastuspäällikön tehtävänä on kehittää, ohjata ja valvoa pelastustoiminnan johtamisen osaamisenhallintaa kaikilla operatiivisilla tasoilla yhteistyössä osaamiskeskuksen kanssa ja vastata suuronnettomuusharjoitusten vuosittaisista toteutumisista.
Pelastuspäällikkö osallistuu pelastuslaitoksen riskianalyysityöhön
sekä palvelutasopäätöksen laadintaan sekä osaltaan valvoo ja ohjaa
pelastustoimen osaston palveluntuotannon toteutumista pelastusjohtajan linjausten mukaan.

3 §

Pelastustoimen osaston palopäälliköt
Pelastustoimen osastolla on kolme palopäällikköä. Kukin palopäällikkö johtaa pelastustoimen palvelutuotantoa yhdellä pelastustoimen
vastuualueella pelastusjohtajan määräämällä tavalla.
Palopäälliköt vastaavat yhteistyössä hallinto- ja kehittämisosaston
ja teknisen osaston kanssa pelastustoimen osaston tehtävistä, joita
ovat muun muassa palvelutuotannon henkilöstöresurssin suunnittelu ja
valvonta; osaston henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon tehtävät;
onnettomuuksien ehkäisyn ja turvallisuusviestinnän johtaminen ja
valvonta; palvelutuotannon jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden
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varmistaminen; sopimuspalokuntien resurssien ohjaaminen ja valvonta;
osaamisenhallinnan ohjaaminen. Pelastusjohtaja päättää työnjaosta
palopäälliköiden kesken.
Palopäälliköiden tehtävänä on osallistua vastuualueidensa osalta pelastuslaitoksen riskianalyysityöhön.
Lisäksi palopäällikkö toimii pelastuskomentajan määräyksestä osana
pelastustoiminnan johtamisjärjestelmää (P20) pelastustoiminnan johtokeskuksessa tai pelastustoiminnan johtajana.
4 §

Johtava vanhempi palotarkastaja
Johtava vanhempi palotarkastaja toimii pelastusjohtajan alaisuudessa
ja vastaa rakenteelliseen paloturvallisuuden ryhmän toiminnasta sekä
väestönsuojarakentamiseen liittyvistä neuvonta- ja kehittämispalveluista.

5 luku

Tekninen osasto
Tekninen päällikkö vastaa pelastuslaitoksen investointirahoituksen
suunnittelusta, rahoituksen hakemisesta sekä investointien täytäntöönpanosta.

2 §

Hankintapäällikön tehtävät
Hankintapäällikkö johtaa korjaus- ja hankintayksikköä ja huolehtii
laitoksen teknisen toimintavalmiuden edellyttämistä huolto- ja korjaustoiminnoista siltä osin, kun ne eivät ole toisen päällikön vastuulla, sekä koordinoi ja kilpailuttaa laitoksen materiaali- ja kalustohankinnat.
Hankintapäällikkö ja projektikoordinaattori vastaavat teknisen päällikön ohjauksessa pelastuslaitoksen investointien koordinoinnista ja
rahoituksen suunnittelusta.

3 §

Projektikoordinaattori
Projektikoordinaattori vastaa pelastuslaitoksen projektisalkun hallinnasta sekä projektien yhteensovittamisesta. Lisäksi hän vastaa
laitoksen käyttämän tekniikan kehittämisen koordinoinnista, käytön
edistämisestä ja laadusta sekä pelastuslaitoksen hankkeiden teknistaloudellisesta seurannasta ja konsultaatiosta.

4 §

Käyttöpäällikön tehtävät
Käyttöpäällikkö johtaa käyttöyksikköä ja vastaa laitoksen toimintaan
tarvittavien kiinteistöjen, alueiden, tilojen ja rakenteiden kunnossapidosta, vuokrauksesta ja toimintavalmiuden ylläpidosta sekä kallioväestönsuojien poikkeusolojen teknisestä valmiudesta.

5 §

Materiaalipäällikön tehtävät
Materiaalipäällikkö johtaa materiaaliyksikköä ja vastaa laitoksen
käyttämän materiaalin suunnittelusta, hankinnasta ja varastoinnista
sekä varushuollosta.
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6 §

Rakennuspäällikön tehtävät
Rakennuspäällikkö johtaa tilayksikköä ja vastaa isännöinnistä, järeiden kallio- ja teräsbetoniväestönsuojien suunnittelun asiantuntijatehtävistä, laitoksen rakennussuunnittelusta, rakentamis- ja rakennuttamistehtävistä sekä turvallisuustekniikasta.

7 §

Tietohallintopäällikön tehtävät
Tietohallintopäällikkö johtaa tietohallintoyksikköä ja vastaa laitoksen tietotekniikasta, viesti- ja telejärjestelmistä sekä elektroniikkahuollosta ja tietoteknisestä turvallisuudesta.

6 luku

Pelastustoiminnan johtaminen

1 §

Pelastustoimen toimintavalmiutta koskevissa asioissa ylintä päätäntävaltaa käyttää pelastuskomentaja P1.

2 §

Päivystävä organisaatio
Pelastustoiminnan operatiivisesta johtamisesta vastaavat P30 sekä
pelastustoiminnan kenttäjohtajat. P30:lla on käskyvalta operatiivista toimintaa koskevissa asioissa pelastustoiminnan kenttäjohtajiin.
Päivystysorganisaatiossa pelastustoiminnan ylintä määräysvaltaa
käyttää P30. Pelastustoiminnan kenttäjohtajalla on käskyvalta operatiivista toimintaa koskevissa asioissa kaikkiin alaisiinsa nähden.

3 §

Johtamisorganisaation laajentaminen
P30:n ja P40:n ohella johtamisvalmiudessa ovat pelastuskomentaja
(P1), pelastusjohtaja (P2) ja tarvittaessa päällystöstä määrätty
ryhmä (P20).
Suuronnettomuustilanteissa tai päivystysorganisaation johtamisen tukemisen sitä vaatiessa johtamisvastuun ottaa P1. Mikäli P1 ei ole
tavoitettavissa, siirtyy johtamisvastuu P2:lle tai toissijaisesti
P20:lle.
Pelastustoiminnan johtaja perustaa tarvittaessa johtamista tukemaan
esikunnan, johon määrätään henkilöstö erillisen suunnitelman mukaan.

7 luku

Ensihoitopalvelun kenttätoiminnan johtaminen

1 §

Vastuu ensihoitotoiminnan päivittäisestä johtamisesta on päivystävällä ensihoitolääkärillä P10 ja hänen estyneenä ollessaan päivystävällä ensihoidon kenttäjohtajalla P11. Ensihoitotehtävässä ensihoitotoiminnan johtovastuu on tehtävään osallistuvalla korkeimman
hoitovalmiuden omaavalla ensihoitohenkilöllä.

2 §

Pelastuslainsäädännön mukaisissa pelastustehtävissä yleisjohtovastuu on pelastustoiminnan johtajalla.

8 luku

Päätöksenteko talousasioissa
Hallintosäännön 16 luvun 10 § mukaan pelastuslautakunta käyttää toimivaltaa eräissä talousasioissa.
Viranhaltijoiden hankintavaltuuksista päättää pelastuslautakunta.
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Hallintosäännön mukaan pelastuskomentaja päättää laskujen, maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymiseen oikeutetuista henkilöistä ja hyväksymismenettelyn järjestämisestä.
Pelastuslaitoksen viranhaltijoiden laskujen tai maksuosoitusten hyväksymisvaltuuden euromäärä on sama kuin henkilön hankintavaltuus.
Tilausmenettelystä ja laskujen hyväksymismenettelystä päättää hallintopäällikkö.
9 luku

Päätöksenteko henkilöstöasioissa
Hallintosäännön mukaan pelastuslautakunta ottaa pelastuskomentajan
suoran alaisen.
Pelastuskomentaja ottaa osastopäällikön alaiset päälliköt ja seuraavat viranhaltijat: palomestari, palotarkastaja, väestönsuojelusuunnittelija. Henkilöstöhallinnollinen toimivalta näihin tehtäviin
liittyen kuuluu muutoin kyseisen henkilön esimiehelle. Pelastuskomentaja päättää päällikkötason tehtävien haltijoista.
Osastopäällikkö valitsee muun alaisensa henkilökunnan sekä ottaa määräaikaiset sijaiset alaisilleen päälliköille ja muille alaisilleen.
Ottava viranhaltija päättää palvelussuhteen päättämisestä, lomauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi.
Muista henkilöstöasioista päättää viranhaltija liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

10 luku

Pelastuslaitoksen johtoryhmä
Pelastuslaitoksen johtoryhmän puheenjohtajana toimii pelastuskomentaja ja muina jäseninä hallintopäällikkö, pelastusjohtaja, tekninen
päällikkö ja henkilöstön edustajana yhteistoiminta-asiamies. Johtoryhmä kutsuu itselleen sihteerin.

11 luku

Yhteistoiminta
Helsingin kaupungin yhteistoimintasopimuksessa tarkoitettua edustuksellista yhteistoimintaa toteutetaan Pelastuslaitoksessa henkilöstötoimikunnassa, jonka puheenjohtajana toimii pelastuskomentaja pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

12 luku
1 §

Yleiset hallinnolliset määräykset
Asiakirjan antaminen
Asiakirjan antamisesta (JulkL 14 §) päättää se osastopäällikkö, joka
toimii kunkin henkilörekisterin vastuuhenkilönä. Muiden asiakirjojen
antamisesta päättää hallintopäällikkö tai hänen määräämänsä.

2 §

Asiakirjan allekirjoittaminen
Hallintosäännön mukaan:
Toimielimen tekemän päätökseen perustuvan asiakirjan allekirjoittaa
esittelijä, ellei toimielin toisin ole päättänyt.
Viranhaltijan päätöksen, niiden otteet ja niihin perustuvat sopimukset allekirjoittaa päätöksen tehnyt viranhaltija yksinään.
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Muut sopimukset allekirjoittaa hankintavaltuuksiensa puitteissa se
osastopäällikkö, jonka toimialaan asia kuuluu.
3 §

Päätöspöytäkirjat
Päätöspöytäkirjaa pidetään pelastuskomentajan ja osastopäälliköiden
päätöksistä ellei asiaa päätetä lomakepäätöksenä.

4 §

Esittely
Asiat päätetään ilman esittelyä.

5 §

Ohjeet ja määräykset
Virallisohjeita annetaan päätöksenteossa, viranomaistoiminnassa ja
hallinnossa noudatettavista suuntaviivoista ja menettelyistä sekä
muusta toiminnan ohjauksesta. Virallisohjeen antaa toimintaa ohjaava
päällikkö, ellei osasto- tai pelastuskomentaja ota asiaa päätettäväkseen.
Pelastuskomentaja, osastopäälliköt ja osastopäälliköiden alaiset
päälliköt voivat omiin tehtäviinsä liittyen antaa pelastuslaitoksen
sisäistä toimintaa koskevia ohjeita ja määräyksiä yli osastorajojen.
Pelastuslaitoksen ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin välisen yhteistoimintasopimuksen perusteella HUS:n ensihoidon vastuulääkäri tai muu sopimuksen mukaan toimivaltainen HUS:n viranhaltija
(jäljempänä "ensihoidon asiantuntija") antaa ensihoitoon liittyvät
ohjeet, jotka terveydenhuollon lainsäädännön tai edellä mainitun
sopimuksen perustella kuuluvat terveydenhuollon vastuuviranomaisten
toimivaltaan. Mikäli ohjeen antaminen lain tai edellä mainitun sopimuksen perusteella ei kuitenkaan kuulu ensihoidon asiantuntijan
yksinomaiseen toimivaltaan, antavat ohjeen pelastuslaitoksen toimivaltainen viranhaltija ja ensihoidon asiantuntija yhdessä.
*****
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