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KOLME PALOMIEHEN VIRKAA HAETTAVANA 
 
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella tarjoamme hyvähenkisen ja eteenpäin katsovan työyhteisön. 
Olemme aktiivisesti mukana pelastusalan valtakunnallisessa yhteistyössä. Palomiehenä pää-
set avainpaikalle osallistumaan ja osaltaan kehittämään pelastuslaitoksen palvelutuotantoa, 
henkilöstön hyvinvointia ja Etelä-Karjalan turvallisuutta. Maakunnassamme pääset asumaan 
keskellä kauneinta luontoa hyvien yhteyksien ja palvelujen äärellä. Eteläkarjalaiset tunnetaan 
avoimina, eloisina ja vieraanvaraisina ihmisinä. Haluaisitko sinä olla yksi meistä? 
 
Etelä-Karjalan pelastuslaitos hakee palvelukseensa kolmea osaavaa ja innostunutta palo-
miestä, joiden ensisijaisena sijoituspaikkana on pelastustoimintapalveluiden valmiuden tulos-
yksikkö ja Joutsenon paloasema. 
 
Palomiehen viran kelpoisuusvaatimuksena on pelastuslain (379 / 2011) ja pelastustoimesta 
annetun valtioneuvoston asetuksen (407 / 2011) 6§:n 1. kohdan mukainen kelpoisuus, miehis-
tötutkinto, sekä BC-luokan ajokortti. Viran tuloksellinen hoitaminen edellyttää monipuolista pe-
lastusalan osaamista, hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa, hyviä vuorovaikutustaitoja, ke-
hittämishalukkuutta ja tietoteknistä perusosaamista. Eduksi katsotaan muu soveltuva koulutus. 
 
Palomiehen tehtäviin kuuluu pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnetto-
muuden uhatessa ja sattuessa sekä rajoittaa onnettomuuden seurauksia. Lisäksi tehtäviin 
kuulu ensivastetoimintaan osallistuminen, onnettomuuksien ehkäisyn, turvallisuusviestinnän, 
valvonnan työtehtäviä. Palomiehet toimivat pelastustoimen alueen nimettyinä pelastusviran-
omaisina. Muista palomiehen tehtävistä säädetään tarkemmin laadittavassa tehtäväkuvassa 
huomioiden henkilön koulutus ja työkokemus.  
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48a §:n edellyttämää rokotussuojaa. 
 
Virat täytetään 1.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran täyttöön sisältyy kuuden kuu-
kauden koeaika. 
 
Palomies on virkasuhteessa Lappeenrannan kaupunkiin. Viran palkkaus määräytyy kunnalli-
sen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen ja henkilökohtaisen pätevyyden mukai-
sesti. Palomies työskentelee työvuoroissa, joissa työskennellään poikkeusluvassa määritel-
lyssä työajassa. Virkaan sisältyy velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon. Eläke-edut 
määräytyvät Julkisten alojen eläkelain mukaan. 
 
Palomiehen virkaan valittavalta edellytetään sisäministeriön ohjeen (Sisäministeriön julkaisu 5 
/ 2016) mukaista riittävää toimintakykyä vaativiin tehtäviin. Kuntovaatimukset virkaan (vähim-
mäisrajat) ovat VO2max 50 ml/min/kg ja 4 l/min sekä FireFit-testin lihaskuntoindeksin 4-luokka. 
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Fyysinen toimintakyky arvioidaan kaksiosaisena testinä, joissa testataan hengitys- ja veren-
kiertoelimistön toimintakyky ja lihaskunto. Testaus suoritetaan pelastuslaitoksen hyväksy-
mässä testipaikassa. Testauksesta aiheutuneista kustannuksista vastaa viranhakija itse. Pe-
lastuslaitos voi hyväksyä aikaisemmin tehdyt testitulokset, jotka saavat olla korkeintaan 3 kk 
vanhoja (viimeiseen hakupäivään verrattuna). 
 
Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ter-
veydentilastaan ja hyväksyttävä todistus huumausainetestistä (laki yksityisyyden suojasta työ-
elämässä 759/2004). Hakijan tulee sisällyttää hakemukseensa suostumus suppean turvalli-
suusselvityksen tekemiseen (turvallisuusselvityslaki 726/2014).  
 
Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-palvelussa (www.kuntarekry.fi)  
16.6.2022 klo 15.00 mennessä. Työavain 445914. 
 
Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle ja toimittaa määräai-
kaan mennessä osoitteeseen PL 11, 53101 Lappeenranta tai Asiakaspalvelukeskus Winkkiin 
osoitteeseen Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta. 
 
Ajokortti, opinto- ja työtodistukset tarkistetaan haastattelujen yhteydessä. 
 
 
Lisätiedot: 
 
palopäällikkö Heikki Liimatainen, puh:0400-782 255 
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