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LAPIN PELASTUSLAITOS JULISTAA AUKI ASEMAMESTAREIDEN JA YLIPALOMIE-
HEN VIRKOJA 21.1.2022. 
 

Lapin pelastuslaitos julistaa auki asemamestareiden ja ylipalomie-
hen virkoja. Asemamestarin virka on alipäällystövirka ja ylipalomie-
hen virka on miehistövirka. Kaikkiin virkoihin kelpoisuusehtona on 
valtioneuvosten asetuksen 407/2011 6 §:n määrittelemät kelpoi-
suusehdot. Lisäksi tehtävässä edellytetään BC–luokan ajokorttia 
sekä pelastustoimikelpoisuustasoa 1 tai 2. Lapin pelastuslaitoksen 
linjauksen mukaisesti ne henkilöt, jotka hakevat harva-alueen yli-
palomiehen virkoihin ja omaavat valtioneuvosten asetuksen 
407/2011 6 §:n mukaisen kelpoisuuden alipäällystövirkoihin, virka-
nimike ja työnkuva muutetaan tutkintoa vastaavaksi. 
 
 
Pelastusalue ja paloasemaryhmä          Virka 

 
Itäinen pelastusalue, Inari           1 x ylipalomies ja 
(Inari, Ivalo, Utsjoki)           1 x asemamestari 

     
Itäinen pelastusalue, Kemijärvi          5 x ylipalomies ja 
(Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi)          1 x asemamestari 

 
Läntinen pelastusalue, Kittilä          2 x ylipalomies ja 

         1 x asemamestari 
 

Läntinen pelastusalue, Pello          1 x ylipalomies 
(Pello, Ylitornio) 

 
Eteläinen pelastusalue, Ranua          3 x ylipalomies ja 
(Ranua, Posio)           1 x asemamestari 

 
 

 
Virkojen yleiskuvaukset 

 
Työnkuvat ovat monipuolisia ja ne pitävät yleisesti sisällään muun 
muassa pelastustoimintaan osallistumista, ryhmänjohtajana sekä 
tilannepaikan johtajana toimimista, sopimuspalokuntalaisten kou-
luttamista sekä turvallisuusviestinnän osa-alueita eri kohderyh-
mille. Sinulla on myös itselläsi mahdollisuus vaikuttaa työnkuvaasi 
omien vahvuuksiesi ja mielenkiintosi mukaisesti. 
 
PEKE, MAPITARE ja PRONTO –järjestelmien tuntemus voidaan 
katsoa eduksi. Toimit myös paloasemaryhmän ja pelastusalueen 
muissa tehtävissä, joita ovat mm. ajoneuvokaluston huolto- ja kun-
nossapito sekä erikseen sovittavat vastuualueet. 
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Asemamestarin työnkuva pitää sisällään muun muassa paloase-
maryhmän työvuorosuunnittelua, päätoimisen ja sopimushenkilös-
tön työvuorokoulutuksien ja viikkokoulutuksien vetoa sekä niiden 
suunnittelua. Toimit myös paloasemaryhmän palomestarin sijai-
sena hänen poissa ollessaan. Lisäksi asemamestari suunnittelee 
ja kehittää paloasemaryhmän uusia toimintamalleja yhdessä palo-
asemaryhmän palomestarin kanssa.  
 
Ylipalomiehen työnkuva pitää sisällään muun muassa uuden ka-
luston suunnittelua, kehittämistä ja ideointia yhdessä muun palo-
asemaryhmän henkilöstön kanssa. Vastuullasi ovat normaalit viik-
kotarkastukset työvuorosi aikana sekä muut erikseen sovittavat 
vastuutehtävät, joita voivat olla esimerkiksi paineilmalaitehuolto tai 
pvat –kaluston tarkastukset. Lisäksi suunnittelet yhdessä asema-
ryhmän muun henkilöstön kanssa viikkoharjoituksia päätoimiselle 
henkilöstölle ja sopimuspalokuntalaisille. Vastuullesi kuuluvat 
myös viikkoharjoitusten veto ja suunnittelu sopimushenkilöstölle.  
 
Odotamme hakijoilta erityisesti reippautta, oma-aloitteisuutta sekä 
kehittävää hyvää asennetta työtehtäviin. Hoidathan työtehtäväsi 
fiksusti ja jämptisti, työniloa unohtamatta! Tarjoamme mielenkiintoi-
sen toimintaympäristön, uusia haasteellisia vastuutehtäviä uudis-
tuvassa organisaatiossa, mukavan työyhteisön, erinomaisen ja uu-
siutuvan kaluston sekä mahdollisuuden kehittää ja monipuolistaa 
omaa osaamista pelastusalan ammattilaisena. 
 
Työaika on poikkeusluvan mukainen työaika.  
 
Lisätietoja viroista antaa:  
 
Itäinen pelastusalue, Jussi Hannukari, p.0407655025 
 
Läntinen pelastusalue, Pekka Väliheikki, p. 0405948076 
 
Eteläinen pelastusalue, Jyri Keränen, p. 0403522276 
 
Hakemus ja ansioluettelo tulee toimittaa Pekka Väliheikille osoit-
teeseen pekka.valiheikki@lapinpelastuslaitos.fi 7.2.2022 klo15.00 
mennessä. Osoitekenttään merkintä virkahakemus. Hakijan on an-
nettava suostumus, jolla pelastuslaitos hankkii tarvittaessa turvalli-
suusselvityksen. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista 
esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.  


