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HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ
Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 17 p:nä 1995

1 §
Toimiala Helsingin kaupungin tietokeskus toimii välittömästi

kaupunginhallituksen alaisena kaupungin tietohallinnon keskus-
elimenä sen mukaan kuin kaupunginhallitus päättää.

Tietokeskus johtaa arkistolain tarkoittamalla tavalla
kaupungin arkistotointa sekä toimii kaupungin keskusarkistona.

2 §
Organisaatio Tietokeskus jakaantuu yksiköihin sen mukaan kuin kaupunginhal-

litus päättää. Keskuksen päällikkönä on johtaja. Keskuksessa on
lisäksi muuta henkilökuntaa.

3 §
Johtaminen Keskuksen johtaja johtaa keskuksen toimintaa ja

vastaa siitä, että asetetut tavoitteet saavutetaan.

4 §
Johtajan tehtävät Johtajan tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle

viranhaltijalle,

1 hyväksyä toimintasäännöt,

2 päättää asianomaisia
esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä tämän sitä
pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan keskuksen pal-
veluksessa olevan henkilön ja vastaavan viran tai
toimen siirtämisestä keskuksen yksiköstä toiseen,

3 päättää keskuksen henkilö-
kuntaa koskevien virka- ja työehtosopimusten sekä
vastaavien sopimusten täytäntöönpanosta,

4 päättää matkustusmääräyk-
sen antamisesta Euroopassa tehtävästä virkamatkas-
ta,

5 kumottu (17.5.2006)

6 kumottu (17.5.2006)
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7 päättää maksuista, vuokrista
ja korvauksista,

8 päättää keskuksen hankinto-
ja, suunnittelutehtäviä ja muita palveluja koskevista
sopimuksista,

9 päättää keskuksen hallin-
nassa olevan kaupungin irtaimen omaisuuden luovut-
tamisesta lukuun ottamatta vastikkeetonta tai alle
käypää arvoa tapahtuvaa luovuttamista,

10 päättää kokonaan tai osittain
vapautuksen myöntämisestä keskuksen henkilökun-
taan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan korvata vir-
ka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asi-
anomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä
tuottamuksella,

11 päättää vahingonkorvauksen
myöntämisestä silloin, kun kaupunki on keskusta
koskevissa asioissa korvausvelvollinen taikka vahin-
gon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi,

12 myöntää vapautus keskukselle tulevien maksujen,
korvausten ja muiden saatavien suorittamisesta,

13 (9.6.2004) hyväksyä tilahankkeita koskevat tarvesel-
vitykset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhal-
tija päättää mainituista asioista

14 (9.6.2004) päättää kaupunginhallituksen vahvistamis-
sa rajoissa huonetilojen vuokralle ottamisesta sekä
hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päät-
tää vuokralle ottamisesta.

Lisäksi johtaja

1 kumottu, (16.11.2005)

2 kumottu (27.8.2003)

3 suorittaa kaupunginjohtajan
ja asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan määrää-
mät toimialaansa liittyvät muut tehtävät.

5 §
Estyneenä oleminen Johtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa asianomai-

sen apulaiskaupunginjohtajan määräämä viranhaltija.
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6 §
Pätevyysvaatimukset Johtajan pätevyysvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi

korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta
hallinto- ja johtamistehtävissä.

Yksikön päällikön pätevyysvaatimuksena on virkaan
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys
yksikön toimialaan.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan pätevyyden
määrää valinnan suorittaja.

7 §
Henkilökunnan valinta (8.10.1997)

Johtajan valitsee kaupunginvaltuusto.

Yksikön päällikön valitsee kaupunginhallitus.

Muun henkilökunnan valitsee johtaja tai hänen
määräämänsä.

7a §
(27.8.2003) Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

Viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille on toimi-
tettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian vähäisen
periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole pidettä-
vä tarpeettomana tai ellei ole toisin määrätty.

8 §
Päätösluetteloiden pitäminen

Kumottu. (16.11.2005)

Johtosääntö tulee voimaan 1.7.1995 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto kumosi 4.4.1990
hyväksymänsä tietokeskuksen johtosäännön siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen 1.7.1995 lukien.


