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JOHDANTO
Kuopion kaupungin hallintosäännössä on määrätty Pohjois-Savon
aluepelastuslautakunnan erityistehtävistä ja ratkaisuvallasta. Tämä toimintasääntö
määrittelee hallintosääntöä tarkemmin Pohjois-Savon pelastuslaitoksen
organisaation, päätäntävaltuudet, valmiuden ja toiminnan pääperiaatteet, henkilöstön
kelpoisuusvaatimukset sekä tiimien ja ylimmän johdon yleisimmät tehtävät.
Toimintasääntö määrittelee myös, mitä asioita Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
siirtää alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi.
Pelastusjohtajan toimiohjeella on päätetty viranhaltijoiden ja työntekijöiden
työtehtävistä ja vastuualueista. Pelastusjohtajan toimiohjeessa voi olla myös muita
toimintaan liittyviä päätöksiä ja ohjeita.

1 LUKU

ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN

1 § Organisaation muodostuminen ja johtaminen
Organisaatiokaavio esitetään toimintasäännön liitteessä (liite 1).
Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja. Hänen estyneenä ollessaan 1. sijainen on
pelastuspäällikkö ja 2. sijainen on riskienhallintapäällikkö. Pelastusjohtajalla on
kuitenkin oikeus määritellä 1. sijaisensa.
Pelastuspäällikön estyneenä ollessa hänen sijaisensa on riskienhallintapäällikkö ja
riskienhallintapäällikön estyneenä ollessa hänen sijaisensa on pelastuspäällikkö.
Pelastusjohtajalla tai hänen sijaisellaan on oikeus valita sijainen
riskienhallintapäällikölle ja pelastuspäällikölle.
Pelastuslaitoksen toiminta jakaantuu neljään (4) toimintasektoriin (pelastustoiminta,
riskienhallinta, ensihoito ja hallintopalvelut). Pelastuspäällikkö johtaa
pelastustoiminnan toimintasektoria, riskienhallintapäällikkö riskienhallinnan
toimintasektoria, ensihoitopäällikkö ensihoidon toimintasektoria ja henkilöstö- ja
hallintopäällikkö hallintopalveluja.
Edellisen lisäksi toiminta jakaantuu kolmeen (3) toimialueeseen, joita johtavat
palopäälliköt. (liite 2).
Pelastuslaitos toteuttaa ensihoitopalvelua Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
palvelutasopäätöksen sekä sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen välisen
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuslaitos tuottaa lisäksi
ensivastetoimintaa koko pelastustoimen alueella.
Pelastuslaitoksen toiminnassa on mukana koulutus- ja resurssikeskus, jonka
tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa pelastustoiminnan ja ensihoidon riittävät
henkilöresurssit yhteistoiminnassa muiden esimiesten kanssa sekä olla mukana
henkilöstön sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen liittyvissä kysymyksissä koko
maakunnan alueella. Koulutus- ja resurssikeskuksen apuna toimivat kaikki
pelastuslaitoksessa työskentelevät henkilöt. Koulutus- ja resurssikeskuksen
tehtävistä ja henkilöstöstä on tarkemmin kerrottu pelastusjohtajan toimiohjeessa.
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Pelastuslaitoksen organisaatioon kuuluvat tiimit (pelastustoimintatiimi, ensivastetiimi,
koulutus- ja vapaaehtoistiimi), jotka muodostetaan pelastuslaitoksen henkilöstöstä.
Esimies on jokainen, jolla on toiseen pelastuslaitoksen palveluksessa olevaan
henkilöön nähden pysyvä tai tilapäinen käskyvalta.
Henkilöstön toiminta-alueena on Pohjois-Savon pelastustoimen alue sekä
pelastuslaitoksen sopimuksiin kuuluvat alueet.
2 § Johtoryhmä
Pelastuslaitoksella on pelastusjohtajan johdolla toimiva johtoryhmä, joka kokoontuu
vähintään neljä (4) kertaa vuodessa.
Johtoryhmän jäseniä ovat pelastusjohtajan lisäksi pelastuspäällikkö,
riskienhallintapäällikkö, ensihoitopäällikkö, henkilöstö- ja hallintopäällikkö,
taloussuunnittelija, palopäälliköt tai heidän sijaisensa, tarvittaessa tiimien vetäjät
sekä yksi (1) henkilöstön edustaja. Johtoryhmän sihteerinä toimii pelastusjohtajan
nimeämä henkilö. Pelastusjohtaja voi tarvittaessa kutsua muuta henkilöstöä ja
asiantuntijoita kokouksiin.
Johtoryhmä avustaa ja tukee laitoksen johtoa toiminnallisessa ja taloudellisessa
suunnittelussa sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.
Johtoryhmän tehtävänä on:
-

käsitellä pelastuslaitoksen strategia.
käsitellä pelastuslaitoksen toimintaan liittyvät suunnitelmat.
käsitellä talousarvio-, investointi- ja käyttösuunnitelmaehdotukset.
seurata strategian, talouden ja toiminnan toteutumista.
käsitellä aluepelastuslautakunnan ja pelastusjohtajan määräämät tehtävät.

3 § Työsuojelutoimikunta
Pelastuslaitoksella on työsuojelutoimikunta, jossa on seitsemän jäsentä,
ammattijärjestöjen luottamusmiehet ja viisi asiantuntijaa. Jäsenistä kaksi on
työnantajan edustajia. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan puheenjohtaja toimii
työsuojelutoimikunnan puheenjohtajana ja pelastusjohtaja toimii
työsuojelutoimikunnan esittelijänä. Henkilöstö- ja hallintopäällikölle kuuluvat
henkilöstön työhyvinvointiin liittyvät asiat ja valmiuspäällikölle kuuluvat
työturvallisuuteen liittyvät asiat.
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen työsuojelutoimikunta toimii yhteistyöelimenä
työsuojelun yhteistoiminta-asioissa ja työnantajan ja henkilöstön välisissä
yhteistoiminta-asioissa. Työsuojelutoimikunta toimii työsuojelun valvonnasta ja
työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) tarkoittamana
työsuojelutoimikuntana. Kaupungin yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain (449/2007) tarkoittamana
yhteistyöelimenä.
4 § Tiimit
Pelastuslaitoksen toiminnan suunnittelu, kehittäminen, valvonta ja seuranta
suoritetaan tarkoituksenmukaisuusperiaate huomioiden tiimityönä.
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Pelastuslaitoksessa toimii toiminnan kannalta tarpeelliset tiimit. Lyhytaikaisia
projekteja varten perustetaan tarvittavat työryhmät. Jokaisella tiimillä on oma
vetäjänsä sekä vastuualueensa. Tiimit ja työryhmät perustetaan sektoripäällikön
esityksestä pelastusjohtajan päätöksellä. Tiimien vastuualueista päätetään
toimiohjeella. Pelastusjohtaja ja sektoripäälliköt vastaavat tiimityöskentelyn
toimivuudesta, seurannasta ja tukitoimista sekä päättävät tiimien kokoonpanoista.
Tiimin tehtävänä on omalla vastuualueella:
-

suunnitella toimintaa ja koordinoida sen toteutumista.
seurata toiminnan laatua ja kehittää toimintaa.
valvoa tavoitteiden ja talouden toteutumista.
tehdä kehittämistä koskevia aloitteita.
valmistella päätöksiä.
valmistella talousarvioesitys.
tehdä esitykset hankinnoista.
laatia vuosittain toimintasuunnitelma omasta toiminnastaan.
suorittaa muut pelastusjohtajan ja sektoripäälliköiden määräämät tehtävät.

Tiimin vetäjän tehtävänä on:
-

koordinoida tiimin toimintaa.
vastata johdolle tiimin tulostavoitteiden saavuttamisesta.
seurata tiimin etenemistä kohti asetettua tavoitetta.
huolehtia tiimin sisäisestä ja ulkoisesta yhteistoiminnasta ja tiedottamisesta.
tukea ja kannustaa tiimin jäseniä toiminnassa.
vastata tiimin jäsenten valmentamisesta ja kouluttamisesta sekä tiimin
itseohjautuvuuden kehittymisestä.
vastata tiimin sisäisestä tehtäväjaosta.
osallistua johtoryhmän kokouksiin.
vastata tiimin toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelusta.

5 § Päätäntävaltuudet
Pelastusjohtajalla on oikeus suorittaa palvelujen ja tarvikkeiden ostoja sekä
kalustohankintoja talousarvion mukaisesti. Pelastusjohtaja voi siirtää toimivaltaansa
pelastustoimen viran- tai toimenhaltijalle antamallaan kirjallisella päätöksellä.
Henkilöstöasioista vastaavana toimii henkilöstö- ja hallintopäällikkö.
Henkilöstö- ja hallintopäällikkö päättää saatavien tileistä poistamisesta.
Muissa päätäntävaltaa koskevissa asioissa noudatetaan pelastusjohtajan tai Kuopion
kaupungin työnantajapalvelun tai muun toimielimen kyseisestä asiasta antamia
määräyksiä tai ohjeita.

6 § Päätöstä koskevat pöytäkirjat
Niiden viranhaltijoiden tai toimihenkilöiden, joille hallintosäännössä, tässä
toimintasäännössä tai muutoin on uskottu ratkaisuvaltaa, on pidettävä pöytäkirjaa
tekemistään päätöksistä. Jos päätökseen voi hakea muutosta, on pöytäkirja pidettävä
yleisesti nähtävänä erikseen annettujen ohjeiden mukaan.
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Silloin kun viranhaltija siirtää tämän toimintasäännön nojalla päätösvaltaansa
alaiselleen, päätös toimivallan siirrosta on merkittävä viranhaltijan
päätöspöytäkirjaan ja annettava tiedoksi aluepelastuslautakunnalle.
7 § Taloudellinen ja toiminnallinen vastuu sekä seuranta
Paloasemien vastuuhenkilöt, toimialueiden palopäälliköt, apulaispalopäällikkö,
sektoripäälliköt, pelastusjohtaja sekä muut pelastustoimen henkilöt, joilla on
päätäntävaltaa määrärahojen käytöstä huolehtivat siitä, että suunnitellut määrärahat
riittävät talousarvion mukaisesti.
Pelastuslaitoksen toimintaa ja taloutta seurataan kuukausittain tehtävien raporttien
avulla. Toiminnan ja talouden seurantaraporttien laadinnasta huolehtivat
taloussuunnittelija, sektoripäälliköt ja toimialueiden palopäälliköt.
Raportit laaditaan kuukausittain, joista tehdään aina kolmen kuukauden
välein yhteenveto aluepelastuslautakunnalle.

2 LUKU

VALMIUS JA TOIMINTA

8 § Tiimitoiminta
Pelastusjohtaja ohjaa ja valvoo johtotiimin toimintaa.
Pelastuspäällikkö ohjaa ja valvoo pelastustoimintasektorin tiimien ja työryhmien
toimintaa.
Riskienhallintapäällikkö ohjaa ja valvoo riskienhallintasektorin tiimien ja työryhmien
toimintaa.
Ensihoitopäällikkö ohjaa ja valvoo ensihoitosektorin tiimien ja työryhmien toimintaa.
Henkilöstö- ja hallintopäällikkö ohjaa ja valvoo hallintopalvelun tiimien ja työryhmien
toimintaa.
Määräaikaisten työryhmien toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta määrätään
erikseen toimiohjeella.

9 § Hallinto- ja operatiivinen toiminta
Ylintä hallinnollista ja operatiivista päätäntävaltaa käyttää pelastusjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan pelastuspäällikkö tai riskienhallintapäällikkö. Toimialueellaan
hallinnollista ja operatiivista päätäntävaltaa toimivaltuutuksiensa puitteissa käyttää
palopäällikkö tai hänen sijaisensa ja ensihoitoa koskevissa asioissa
ensihoitopäällikkö tai hänen estyneenä ollessaan ensihoitomestari. Muulloin valtaa
käyttävät päällystöviranhaltijat.
Palopäällikkö tai hänen sijaisensa ohjaa ja valvoo toimialueensa toimipisteiden
toimintaa.
Operatiivisesta johtamistoiminnasta vastaa päivystysalueen päällystöpäivystäjä, ellei
palopäällikkö, apulaispalopäällikkö, valmiuspäällikkö, valmiuskoordinaattori,
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sektoripäällikkö tai pelastusjohtaja ota johtovastuuta. Miehistö-, yksikönjohtaja- ja
päällystöpäivystys järjestetään pelastusjohtajan toimiohjeen määrittelemällä tavalla.
Virka-ajan ulkopuolella päällystöpäivystäjä ja muut päällystöviranhaltijat huolehtivat
siitä, että alueensa paloasemien valmiudet ovat asianmukaisessa kunnossa.
Pelastusjohtaja voi antaa toimiohjeellaan yksityiskohtaisempia ohjeita operatiivisen
toiminnan johtamistoiminnasta sekä pelastustoiminnan johtovastuiden muuttumisesta
suuronnettomuustilanteissa tai vastaavissa.
Toimipisteen (paloaseman) toiminnasta vastaa aseman ylin pelastustoimen henkilö
kuten palopäällikkö, apulaispalopäällikkö, palomestari tai muu nimetty
pelastuslaitoksen viranhaltija. Hän huolehtii vastuulle nimetyn paloaseman tai
paloasemien normaali-, häiriötilanne- ja poikkeusolojen aikaisesta operatiivisen
toimintavalmiuden ylläpidosta, henkilöstön ammattitaidon ja koulutuksen
ylläpitämisestä, onnettomuuksien ennaltaehkäisystä sekä valistus- ja
neuvontatoiminnasta.
Onnettomuus- ja vaaratilanteissa pelastusmuodostelmia hälytetään ns.
läheisyysperiaatteen ja tarkoitusperiaatteen mukaisesti. Onnettomuuskohteeseen voi
näin tulla muodostelmia usealta päivystysalueelta ja jopa toisilta pelastustoimen
alueilta.
3 LUKU

HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET JA ERÄÄT TYÖTEHTÄVÄT

10 § Tehtävät
Henkilöstö jaetaan päällystöön, alipäällystöön, miehistöön ja muuhun henkilöstöön
erikseen toimiohjeessa määritetyllä tavalla.
Paloasemilla olevien henkilöiden tehtävät määräytyvät pääosin sen mukaan, mitä
tehtäviä ko. paloaseman vastuualueeseen kuuluu. Paloasemilla voi olla
erityistehtävinä esim. ensihoitopalvelua, vesisukellusta, jälkivahinkojen torjuntaa,
alusten ja muun erikoiskaluston käyttöä. Paloasemakohtaiset erityistehtävät
määritetään toimiohjeella.
Pelastusjohtajan antamassa toimiohjeessa on määritelty viranhaltijoiden ja
työntekijöiden yleisimmät työtehtävät. Esimiestasolla olevat henkilöt päättävät
henkilöstön tehtävistä toimipisteissä, ellei sitä muualla ole mainittu. Viran- ja
toimenhaltijalle voidaan laatia yksityiskohtaisempi tehtäväkuvaus. Henkilöstön tulee
suorittaa myös muut esimiestensä määräämät tehtävät.
Viran- ja toimenhaltijan tehtäviin kuuluu omalta osaltaan osallistua onnettomuuksien
ehkäisytoimintaan sekä koulutus-, valistus- ja neuvontatoimintaan.
Tehtävien hoitamisessa noudatetaan toimiohjeita sekä esimiesten antamia
määräyksiä.
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11 § Kelpoisuusvaatimukset
Nimike

Pelastusjohtaja

Välitön esimies

Apulaiskaupunginjohtaja

Kelpoisuusvaatimukset

Pelastuslain (379/2011) 57 §:n sekä valtioneuvoston asetuksen
pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen päällystön kelpoisuus.
Ajokorttivaatimus on vähintään B-kortti.
Pelastusjohtajan tehtävistä on määrätty hallintosäännössä.

Yleisimmät tehtävät
-

johtaa, suunnittelee ja kehittää Pohjois-Savon pelastuslaitoksen
toimintaa maakunnan kokonaisturvallisuuden näkökulmasta

-

vastaa pelastuslaitosta koskevasta ja Pohjois-Savon
aluepelastuslautakunnan päätettäväksi tulevien asioiden
valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta

-

vastaa pelastuslaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden saavuttamisesta

-

vastaa pelastuslaitoksen toiminnan ja resurssien suunnittelusta sekä
seurannasta

-

vastaa pelastuslaitosta koskevasta sidosryhmäyhteistyöstä
maakunnallisesti ja valtakunnallisesti

-

vastaa maakunnan ylimmälle pelastustoimen viranhaltijalle
säädetyistä viranomaistehtävistä ja käyttää toimialan ylintä
päätösvaltaa

-

raportoi toiminnastaan aluepelastuslautakunnalle,
kaupunginhallitukselle ja ensihoitopalvelusta PohjoisSavon sairaanhoitopiirille

-

toimii esittelijänä maakunnallisessa aluepelastuslautakunnassa

-

toimii pelastuslaitoksessa kuntalain mukaisena tilivelvollisena

-

määrää maakunnan pelastusviranomaisina toimivat pelastustoimen
viranhaltijat

-

päättää palvelussuhteeseen ottamisesta ja palkasta

-

päättää palveluiden, kaluston ja tarvikkeiden hankinnasta
talousarvion mukaisesti

-

päättää vastuualueen kehittämistoimenpiteistä
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Nimike

Pelastuspäällikkö

Välitön esimies

Pelastusjohtaja

Kelpoisuusvaatimukset

Pelastuslain (379/2011) 57 §:n sekä valtioneuvoston asetuksen
pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen päällystön kelpoisuus.
Ajokorttivaatimus on vähintään B-kortti.

Yleisimmät tehtävät

-

vastaa toimintojen- ja talouden toteutumisesta vastuualueellaan

-

ohjaa pelastuspäällikön vastuulle määrättyjen tiimien ja työryhmien
toimintaa

-

laatii vastuualuetta koskevien toimintojen ja talouden
seurantaraportit

-

johtaa pelastuslaitoksen toimintaa pelastusjohtajan estyneenä
ollessa

-

toimii riskienhallintapäällikön sijaisena hänen ollessaan estyneenä
hoitamaan virkaansa

-

hyväksyy alaistensa vuosilomalistat

-

ohjaa ja seuraa sammutus- ja pelastustoimintaa alueella

-

ohjaa ja vastaa vahingontorjuntasuunnitelmien laatimista ja
toteuttamista alueella

-

suorittaa palotarkastuksia vaativissa kohteissa

-

ohjaa ja vastaa sisäisen koulutuksen toteuttamista alueella

-

avustaa pelastusjohtajaa toimialaansa kuuluvien tehtävien
hoitamisessa

-

osallistuu tarvittaessa pelastustoiminnan johtamiseen

-

suorittaa muut pelastusjohtajan määräämät tehtävät

Nimike

Riskienhallintapäällikkö

Välitön esimies

Pelastusjohtaja

Kelpoisuusvaatimukset

Pelastuslain (379/2011) 57 §:n sekä valtioneuvoston asetuksen
pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen päällystön kelpoisuus.
Ajokorttivaatimus on vähintään B-kortti.

Yleisimmät tehtävät

-

vastaa toimintojen- ja talouden toteutumisesta vastuualueellaan
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-

ohjaa riskienhallintapäällikön vastuulle määrättyjen tiimien ja
työryhmien toimintaa

-

laatii vastuualuetta koskevien toimintojen ja talouden
seurantaraportit

-

toimii pelastuspäällikön sijaisena hänen estyneenä ollessa
hoitamaan virkaansa

-

hyväksyy alaistensa vuosilomalistat

-

suorittaa palotarkastuksia vaativissa kohteissa

-

ohjaa ja vastaa palotarkastusten toteutumista alueella

-

vastaa nuohoustoiminnan toteutumisesta alueella

-

ohjaa ja vastaa koulutus-, valistus- ja neuvontatoiminnan
toteutumista alueella

-

avustaa pelastusjohtajaa toimialaansa kuuluvien tehtävien hoidossa

-

osallistuu tarvittaessa pelastustoiminnan johtamiseen

-

suorittaa muut pelastusjohtajan määräämät tehtävät

Nimike

Ensihoitopäällikkö

Välitön esimies

Pelastusjohtaja

Kelpoisuusvaatimukset

Soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä työkokemus ensihoidon
tehtäväalueesta.
Ajokorttivaatimus on vähintään B-kortti.

Yleisimmät tehtävät
-

vastaa pelastuslaitoksen tuottaman ensihoitopalvelun
tuloksellisuudesta ja taloudesta

-

vastaa alaisensa henkilöstön johtamisesta ja kehityskeskusteluista

-

vastaa pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun kehittämisestä

-

vastaa ensihoitohenkilöstön ja kalustoresurssien suunnittelusta

-

valmistelee ensihoitopalvelun sopimukset ja toimintaohjeet
yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa

-

valmistelee ensihoitopalvelua koskevat pelastuslaitoksen
toimiohjeet

-

osallistuu ensihoitohenkilöstön rekrytointiprosesseihin

-

vastaa osaltaan ensihoitohenkilöstön työturvallisuudesta ja sen
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kehittämisestä
-

ohjaa ensihoitopäällikön vastuulle määrättyjen tiimien ja
työryhmien toimintaa

-

valvoo ja ohjaa ensihoitopalvelun valmiuden ylläpitoa sekä
henkilöstön kelpoisuuksia

-

osallistuu ensihoitopalvelun normaaliajan ja poikkeusolojen
suunnitteluun sekä kehittämiseen muiden alan toimijoiden kanssa

-

vastaa ensihoitohenkilöstön osaamisen kehittämisestä,
perehdytyksen suunnittelusta ja ohjeistuksesta

-

vastaa osaltaan ensihoitopalvelun laadusta ja
reklamaatioiden käsittelystä

-

osallistuu tarvittaessa ensihoitopalvelun tehtäviin ja
kenttäjohtamiseen

-

vastaa sairaanhoitopiirin antamien ohjeiden
kouluttamisesta alaiselleen ensihoitohenkilöstölle
ja valvoen niiden noudattamista

-

-

huolehtii osaltaan yhteistyöstä
pelastusviranomaisten ja muiden
yhteistoimintaviranomaisten sekä hätäkeskuksen
kanssa
suorittaa muut pelastusjohtajan määräämät tehtävät.

Nimike

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Välitön esimies

Pelastusjohtaja

Kelpoisuusvaatimukset

Soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä työkokemus
tehtäväalueesta.
Ajokorttivaatimus on vähintään B-kortti.

Yleisimmät tehtävät
-

määrittää, linjaa ja ohjaa pelastuslaitoksen henkilöstöpolitiikkaa ja
palvelussuhdeasioita

-

vastaa alaisensa toimistohenkilöstön ja
hallintohenkilöstön johtamisesta ja
kehityskeskusteluista

-

vastaa henkilöstö- ja hallintopalveluiden toimivuudesta,
kehittämisestä ja raportoinnista

-

toimii työnantajan edustajana henkilöstöä koskevissa neuvotteluissa
ja palkkausjärjestelmiä kehitettäessä

-

vastaa pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelusta ja -raportoinnista

-

vastaa osaamisen johtamisen, koulutuksen ja henkilöstön
kehittämisprosesseista
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-

vastaa työhyvinvointiasioista ml. työterveys-, yhteistoiminta-,
työkyky- ja virkistysasiat

-

vastaa rekrytointiprosessista ja rekrytointiesitysten tekemisestä

-

vastaa palkka- ja muista palvelussuhteeseen liittyvien esitysten
tekemisestä

-

vastaa henkilöstön uudelleensijoittamis- ja tehtävien
muutosesitysten tekemisestä

-

vastaa sisäisen valvonnan ohjeistuksesta, suunnittelusta ja
raportoinnista

-

tukee ja ohjaa esimiehiä henkilöstöjohtamisen prosesseissa

-

työyhteisöviestinnän vastuuhenkilönä toimiminen, viestinnän
kehittäminen ja ohjaaminen

-

vastaa aluepelastuslautakunnan ja työsuojelutoimikunnan
kokousasioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta

-

ohjaa henkilöstö- ja hallintopäällikön vastuulle määrättyjen tiimien ja
työryhmien toimintaa

-

toimii koulutus- ja resurssikeskuksen vetäjänä

-

toimii pelastuslaitoksen henkilöstön toimintakyvyn tukemiseksi ja
ylläpitämiseksi perustetun työyksikön vetäjänä ja esimiehenä

-

osallistuu palomuseon kehittämiseen ja toimii palomuseotyöryhmän
puheenjohtajana

-

suorittaa muut pelastusjohtajan määräämät tehtävät

Nimike

Palopäällikkö

Välitön esimies

Pelastuspäällikkö tai riskienhallintapäällikkö.

Kelpoisuusvaatimukset

Pelastuslain (379/2011) 57 §:n sekä valtioneuvoston asetuksen
pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen päällystön kelpoisuus.
Ajokorttivaatimus on vähintään BC- kortti.

Nimike

Apulaispalopäällikkö

Välitön esimies

Kuopion toimialueen palopäällikkö.

Kelpoisuusvaatimukset

Pelastuslain (379/2011) 57 §:n sekä valtioneuvoston asetuksen
pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen päällystön kelpoisuus.
Ajokorttivaatimus on vähintään BC- kortti.
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Nimike

Valmiuspäällikkö

Välitön esimies

Pelastuspäällikkö tai riskienhallintapäällikkö.

Kelpoisuusvaatimukset

Pelastuslain (379/2011) 57 §:n sekä valtioneuvoston asetuksen
pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen päällystön kelpoisuus tai
soveltuva korkeakoulututkinto.
Ajokorttivaatimus on vähintään B-kortti.

Nimike

Valmiuskoordinaattori

Välitön esimies

Pelastuspäällikkö tai riskienhallintapäällikkö.

Kelpoisuusvaatimukset

Pelastuslain (379/2011) 57 §:n sekä valtioneuvoston asetuksen
pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen päällystön kelpoisuus tai
soveltuva korkeakoulututkinto.
Ajokorttivaatimus on vähintään B- kortti.

Nimike

Palomestari

Välitön esimies

Palopäällikkö tai apulaispalopäällikkö (vaihtelee toimipistekohtaisesti)

Kelpoisuusvaatimukset

Pelastuslain (379/2011) 57 §:n sekä valtioneuvoston asetuksen
pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen päällystön kelpoisuus.
Ajokorttivaatimus on vähintään BC- kortti.

Muut vaatimukset

Velvollisuus osallistua päällystö- tai yksikönjohtajavarallaoloon
työaikalain ja virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Nimike

Palotarkastaja (päätoiminen)

Välitön esimies

Riskienhallintapäällikkö, palopäällikkö, apulaispalopäällikkö tai
palomestari (vaihtelee toimipistekohtaisesti).

Kelpoisuusvaatimukset

Soveltuva korkeakoulututkinto, rakennusteknikon tutkinto tai muu
soveltuva tutkinto.
Ajokorttivaatimus on vähintään B-kortti.

Muut vaatimukset

Velvollisuus osallistua päällystö- tai yksikönjohtajavarallaoloon
työaikalain ja virkaehtosopimuksen mukaisesti. Osallistuessaan
yksikönjohtaja- tai päällystövarallaoloon edellytetään tähän tehtävään
soveltuva kelpoisuus.

Nimike

Ruiskumestari / vuoromestari

Välitön esimies

Palomestari tai apulaispalopäällikkö (vaihtelee toimipistekohtaisesti).

Kelpoisuusvaatimukset

Pelastuslain (379/2011) 57 §:n sekä valtioneuvoston asetuksen
pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen alipäällystön kelpoisuus.
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Ajokorttivaatimus on vähintään BC-kortti.
Muut vaatimukset

Velvollisuus osallistua tarvittaessa yksikönjohtajavarallaoloon
työaikalain ja virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Nimike

Paloesimies

Välitön esimies

Palopäällikkö, palomestari tai ruiskumestari
(vaihtelee toimipistekohtaisesti).

Kelpoisuusvaatimukset

Pelastuslain (379/2011) 57 §:n sekä valtioneuvoston asetuksen
pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen alipäällystön kelpoisuus.
Ajokorttivaatimus on vähintään BC-kortti.

Muut vaatimukset

Velvollisuus osallistua yksikönjohtajavarallaoloon työaikalain ja
virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Nimike

Ylipalomies

Välitön esimies

Palomestari, ruiskumestari, vuoromestari, paloesimies tai
kalustomestari (vaihtelee toimipistekohtaisesti). Toimiessaan
ensihoitopalvelussa lääkintäesimies.

Kelpoisuusvaatimukset

Pelastuslain (379/2011) 57 §:n sekä valtioneuvoston asetuksen
pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen miehistön kelpoisuus.
Toimiessaan ensihoitopalvelussa, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
ensihoidon palvelutasopäätöksen mukainen perustason ensihoidon
kelpoisuus.
Ajokorttivaatimus on vähintään BC-kortti.

Muut vaatimukset

Velvollisuus osallistua yksikönjohtajavarallaoloon, pelastus- tai
ensihoitovalmiuden ylläpitämiseksi työaikalain ja virkaehtosopimuksen
mukaisesti.

Nimike

Palomies

Välitön esimies

Palomestari, ruiskumestari, vuoromestari, paloesimies tai
toimipistevastaava (vaihtelee toimipistekohtaisesti). Toimiessaan
ensihoitopalvelussa lääkintäesimies.

Kelpoisuusvaatimukset

Pelastuslain (379/2011) 57 §:n sekä valtioneuvoston asetuksen
pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen miehistön kelpoisuus.
Toimiessaan ensihoitopalvelussa, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
ensihoidon palvelutasopäätöksen mukainen perustason ensihoidon
kelpoisuus.
Ajokorttivaatimus on vähintään BC -kortti.

Muut vaatimukset

Velvollisuus osallistua varallaoloon pelastus- ja ensihoidon valmiuden
ylläpitämiseksi työaikalain ja virkaehtosopimuksen mukaisesti.
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Nimike

Ensihoitomestari

Välitön esimies

Ensihoitopäällikkö

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto sekä
riittävä työkokemus ensihoidon tehtäväalueesta sekä sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksen ensihoitopalvelusta (340/2011) mukaiset
hoitotason kelpoisuusvaatimukset sekä voimassa oleva Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirin myöntämä lupa toimia hoitotason ensihoitajana.
Ajokorttivaatimus on vähintään BC1-ajokortti.

Nimike

Lääkintäesimies

Välitön esimies

Ensihoitopäällikkö tai hänen estyneenä ollessaan palomestari
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen
ensihoitopalvelusta (340/2011) mukaiset hoitotason
kelpoisuusvaatimukset sekä voimassa oleva Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirin myöntämä lupa toimia hoitotason ensihoitajana sekä
vähintään kolmen vuoden työkokemus hoitotason tehtävistä.
Ajokorttivaatimus on vähintään BC1-ajokortti.

Nimike

Ensihoitaja-palomies

Välitön esimies

Lääkintäesimies tai toimiessaan pelastustoimen tehtävissä
palomestari, ruiskumestari tai paloesimies

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen
ensihoitopalvelusta (340/2011) mukaiset hoitotason
kelpoisuusvaatimukset sekä voimassa oleva Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirin myöntämä lupa toimia hoitotason ensihoitajana.
Lisäksi hänellä tulee olla Pelastuslain (379/2011) 57 §:n ja
valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen
miehistön kelpoisuus.
Ajokorttivaatimus on vähintään BC-kortti.

Muut vaatimukset

Velvollisuus osallistua varallaoloon ensihoitovalmiuden ylläpitämiseksi
työaikalain ja virkaehtosopimuksen mukaisesti

Nimike

Ensihoitaja

Välitön esimies

Lääkintäesimies (tai palomestari tai sijaisensa Suonenjoella)

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen
ensihoitopalvelusta (340/2011) mukaiset hoitotason
kelpoisuusvaatimukset sekä voimassa oleva Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirin myöntämä lupa toimia hoitotason ensihoitajana.
Ajokorttivaatimus on vähintään BC1-ajokortti.

Muut vaatimukset

Velvollisuus osallistua varallaoloon ensihoitovalmiuden ylläpitämiseksi
työaikalain ja virkaehtosopimuksen mukaisesti.
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Nimike

Ensihoitaja II (virka) Suonenjoki ja Varkaus

Välitön esimies

Lääkintäesimies (tai palomestari tai sijaisensa Suonenjoella)

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen
ensihoitopalvelusta (340/2011) 11§:n mukaiset siirtymäsäännökset
koskien hoitotason kelpoisuutta sekä voimassa oleva Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirin myöntämä lupa toimia hoitotason ensihoitajana.
Ajokorttivaatimus on vähintään BC1-ajokortti.

Muut vaatimukset

Velvollisuus osallistua varallaoloon ensihoitovalmiuden ylläpitämiseksi
työaikalain ja virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Nimike

Ensihoitaja III (työsuhteinen, perustaso)

Välitön esimies

Lääkintäesimies (tai palomestari Suonenjoella)

Kelpoisuusvaatimukset

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa
(559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilön
pätevyys, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus sekä
hyväksytysti suoritettu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
perustason hoitovelvoite.
Ajokorttivaatimus on vähintään BC1-ajokortti.

Muut vaatimukset

Velvollisuus osallistua varallaoloon ensihoitovalmiuden ylläpitämiseksi
työaikalain ja virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Nimike

ICT-asiantuntija

Välitön esimies

Pelastuspäällikkö tai riskienhallintapäällikkö

Kelpoisuusvaatimukset

Soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä työkokemus
tehtäväalueesta.
Ajokorttivaatimus on vähintään B-kortti.

Nimike

Turvallisuuskoulutuspäällikkö
(Turvallisuuskoulutustoimiston vastaava)

Välitön esimies

Riskienhallintapäällikkö

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on pelastuslain (379/2011) 57 §:n sekä
valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen
päällystön kelpoisuus tai muu tehtävään soveltuva tutkinto sekä
kokemusta turvallisuuskoulutuksesta.
Ajokorttivaatimus on vähintään B-ajokortti.
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Nimike

Koulutusasiantuntija (ensihoito)

Välitön esimies

Turvallisuuskoulutustoimiston vastaava tai ensihoitopäällikkö

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen
ensihoitopalvelusta (340/2011) mukaiset hoitotason
kelpoisuusvaatimukset.
Ajokorttivaatimus on vähintään B-ajokortti.

Nimike

Koulutusasiantuntija (pelastustoimi) / turvallisuuskouluttaja

Välitön esimies

Turvallisuuskoulutuspäällikkö tai riskienhallintapäällikkö

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on pelastuslain (379/2011) 57 §:n sekä
valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen
miehistön kelpoisuus tai muu, tehtävään soveltuva tutkinto
Ajokorttivaatimus on vähintään B-ajokortti.

Nimike

Yksikönjohtaja

Välitön esimies

Palomestari tai toimipistevastaava (vaihtelee
toimipistekohtaisesti).

Kelpoisuusvaatimukset

Pelastuslain (379/2011) 57 §:n sekä valtioneuvoston asetuksen
pelastustoimesta (407/2011) 7 §:n mukainen kelpoisuus.

Muut vaatimukset

Velvollisuus osallistua varallaoloon yksikönjohtajapäivystyksen
ylläpitämiseksi työaikalain ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tällöin
ajokorttivaatimus on vähintään BC-kortti.

Nimike

Nuorempi sammutusmies, sammutusmies ja
vanhempi sammutusmies

Välitön esimies

Palomestari tai yksikönjohtaja.

Kelpoisuusvaatimukset

Pelastuslain (379/2011) 57 §:n sekä valtioneuvoston asetuksen
pelastustoimesta (407/2011) 7 §:n mukainen kelpoisuus.

Muut vaatimukset

Velvollisuus osallistua varallaoloon yksikönjohtaja- tai
miehistöpäivystyksen ylläpitämiseksi työaikalain ja työehtosopimuksen
mukaisesti.
Toimiessa pelastusajoneuvon kuljettajana ajokorttivaatimuksena tällöin
on vähintään BC- kortti.
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Nimike

Kalustomestari

Välitön esimies

Riskienhallintapäällikkö

Kelpoisuusvaatimukset

Pelastuslain (379/2011) 57 §:n ja valtioneuvoston asetuksen
pelastustoimesta (407/2011) 6§:n mukainen kelpoisuus tai muu virkaan
soveltuva tutkinto.
Ajokorttivaatimus on vähintään BC -kortti.

Muut vaatimukset

Pelastuskaluston, laitteiden ja varusteiden hyvä tuntemus sekä
kokemusta pelastuskaluston huolto- ja kunnostustyöstä.

Nimike

Palomies (tekniikka)

Välitön esimies

Kalustomestari

Kelpoisuusvaatimukset

Pelastuslain (379/2011) 57 §:n sekä valtioneuvoston asetuksen
pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen miehistön kelpoisuus.
Ajokorttivaatimus on vähintään BC -kortti.

Muut vaatimukset

Velvollisuus osallistua varallaoloon pelastus- ja ensihoidon valmiuden
ylläpitämiseksi työaikalain ja virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Nimike

Elektroniikka-asentaja

Välitön esimies

Kalustomestari

Kelpoisuusvaatimukset

Elektroniikka-asentajan ammattikoulutus ja riittävä kokemus
ammattialaltaan.
Ajokorttivaatimus on vähintään B-kortti.

Nimike

Autonasentaja

Välitön esimies

Kalustomestari

Kelpoisuusvaatimukset

Riittävä työkokemus ammattialalta, josta osa raskaan kaluston
kokemusta, sekä autonasentajan ammattikoulutus tai muu soveltuva
tutkinto.
Ajokorttivaatimus on vähintään BC-kortti.

Nimike

Kalustonhoitaja

Välitön esimies

Kalustomestari

Kelpoisuusvaatimukset

Riittävä työkokemus ammattialalta, josta osa raskaan kaluston
kokemusta, sekä soveltuva ammattikoulutus tai muu soveltuva
tutkinto.
Ajokorttivaatimus on vähintään BC-kortti.
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Nimike

Taloussuunnittelija

Välitön esimies

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Kelpoisuusvaatimukset

Soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi alan
opistoasteinen tutkinto sekä kokemusta talous- ja
asiakirjahallintotehtävistä.

Nimike

Palvelussuhdeasiantuntija

Välitön esimies

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Kelpoisuusvaatimukset

Soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi alan
opistoasteinen tutkinto sekä kokemusta HR- tehtävistä.

Nimike

Resurssikoordinaattori

Välitön esimies

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Kelpoisuusvaatimukset

Soveltuva korkeakoulututkinto

Nimike

Liikuntakoordinaattori

Välitön esimies

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Kelpoisuusvaatimukset

Soveltuva korkeakoulututkinto tai alan ammatillinen perustutkinto sekä
kokemusta pelastustoimesta.

Nimike

Työkykykoordinaattori

Välitön esimies

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Kelpoisuusvaatimukset

Soveltuva korkeakoulututkinto tai alan ammatillinen perustutkinto sekä
kokemusta pelastustoimesta.

Nimike

Toimistosihteeri

Välitön esimies

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Kelpoisuusvaatimukset

Vähintään soveltuva ammatillinen perustutkinto tai aikaisempi
opistoasteinen ammatillinen koulutus sekä kokemusta samankaltaisista
tehtävistä.

Nimike

Toimistosihteeri II

Välitön esimies

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Kelpoisuusvaatimukset

Vähintään soveltuva ammatillinen perustutkinto tai aikaisempi
opistoasteinen ammatillinen koulutus sekä kokemusta samankaltaisista
tehtävistä.
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Nimike

Toimistosihteeri III

Välitön esimies

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Kelpoisuusvaatimukset

Vähintään soveltuva ammatillinen perustutkinto tai aikaisempi
keskiasteen kaupallinen tai vastaava koulutus sekä kokemusta
samankaltaisista tehtävistä.

Nimike

Toimistosihteeri IV

Välitön esimies

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Kelpoisuusvaatimukset

Vähintään soveltuva ammatillinen perustutkinto tai aikaisempi
keskiasteen kaupallinen tai vastaava koulutus sekä kokemusta
samankaltaisista tehtävistä.

Muun henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista päättää valinnan suorittava viranhaltija.

12 § Muut määräykset
Mikäli on epäselvyyttä siitä, kenen ratkaistavaksi asia kuuluu,
käsittelijän määrää pelastusjohtaja tai hänen sijaisensa.
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