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HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ
Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 4 p:nä 2008

1 §
Toimiala (12.10.2011) Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus vastaa kaupun-

ginhallituksen alaisena virastona kaupungin keskitetystä talous-
suunnittelusta ja -hallinnosta sekä avustaa kaupunginhallitusta ja
kaupunginjohtajistoa hallinnon yleisessä kehittämisessä, sisäi-
sessä valvonnassa, tietotekniikan hyödyntämisessä ja elinkeino-
politiikassa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväk-
symien tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi virasto vastaa konserni-
tasoisesta harmaan talouden seurannasta ja torjunnasta.

Lisäksi virasto avustaa kaupunginjohtajistoa aluerakentamisen
ohjauksessa ja asunto-ohjelman valmistelussa.

2 §
Organisaatio Virastossa on seuraavat osastot:

– taloussuunnitteluosasto
– kehittämisosasto
– sisäinen tarkastus
– tietotekniikkaosasto
– varainhallinta
– elinkeinopalvelu.

3 §
Johtaminen Viraston päällikkönä on rahoitusjohtaja, joka johtaa viraston

toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Taloussuunnitteluosaston päällikkönä on talousarviopäällikkö,
kehittämisosaston päällikkönä on kehittämispäällikkö, sisäisen
tarkastuksen päällikkönä on sisäisen tarkastuksen päällikkö, tie-
totekniikkaosaston päällikkönä on tietotekniikkapäällikkö, varain-
hallinnan päällikkönä on kaupunginkamreeri ja elinkeinopalvelun
päällikkönä on elinkeinojohtaja.

Osaston päällikkö johtaa yksikön toimintaa ja vastaa siitä, että
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.
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4 §
Taloussuunnitteluosaston toimiala

Osasto huolehtii toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä kaupungin
yhteisten kehittämisstrategioiden ja hallinnon yleisen kehittämi-
sen valmistelusta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

5 §
Kehittämisosaston toimiala

Osasto avustaa kaupunginjohtajistoa aluerakentamisprojektien
ohjauksessa ja asuntopolitiikan koordinoimisessa hyväksyttyjen
tavoitteiden mukaisesti.

6 §
Sisäisen tarkastuksen toimiala

Osasto arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa hyväk-
syttyjen tavoitteiden mukaisesti.

7 §
Tietotekniikkaosaston toimiala

Osasto huolehtii tietotekniikan hyödyntämisen ohjauksesta kau-
punginhallinnossa sekä keskushallinnon tietotekniikasta hyväk-
syttyjen tavoitteiden mukaisesti.

8 §
Varainhallinnan toimiala (12.10.2011)

Osasto huolehtii rahoitukseen, sijoitustoimintaan, maksuvalmiu-
teen ja henkilöstökassatoimintaan liittyvistä tehtävistä hyväksytty-
jen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi osasto huolehtii konserni-
tasoisesta harmaan talouden seurannasta ja torjunnasta.

9 §
Elinkeinopalvelun toimiala

Osasto huolehtii elinkeinopolitiikan kehittämistehtävistä, kaupun-
gin elinkeinomarkkinoinnista, yritysneuvonnasta sekä matkailu- ja
kongressiasioista hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

10 §
Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää
muulle viranhaltijalle

1 hyväksyä toimintasääntö
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2 siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vas-
taava virka tai tehtävä viraston yksiköstä toiseen asi-
anomaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä
tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

3 päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista

4 päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita

5 hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset se-
kä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää
mainituista asioista

6 hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajois-
sa muita kuin tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja
piirustukset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan vi-
ranhaltija päättää mainituista asioista

7 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
huonetilojen vuokralle ottamisesta

8 päättää viraston hallintaoikeuden puitteissa tilojen ja
laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyt-
töön luovuttamisesta kerrallaan kauintaan viiden
vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokra-
suhde on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden kuu-
kauden kuluttua irtisanomisesta

9 päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen omai-
suuden käyvästä arvosta luovuttamisesta lukuun ot-
tamatta osakkeita

10 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden
luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon

11 myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on vi-
rastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen taikka
vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi

12 myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston
henkilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan
korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahin-
ko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan
tai törkeällä tuottamuksella

13 myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, kor-
vauksen ja muun saatavan suorittamisesta
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14 panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja
työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huo-
mioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen johtosään-
nössä on määrätty

15 hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroo-
pan Unionin rahoitusta, viraston toimialaan kuuluvat
valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat
etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhe-
valtaa

16 hyväksyä kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen
ja kaupunginjohtajan päätöksiin perustuvat kaupun-
ginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käyttövaroista
suoritettavat maksut, ellei toisin ole määrätty.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan ja apulais-
kaupunginjohtajien määräämät muut tehtävät.

11 §
Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikön tehtävänä on suorittaa kaupunginjohtajan, apu-
laiskaupunginjohtajien ja viraston päällikön määräämät tehtävät.

12 §
Estyneenä oleminen Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa

kaupunginhallituksen määräämä osaston päällikkö tai muu viras-
ton viranhaltija.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa vi-
raston päällikön määräämä viranhaltija.

13 §
Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena
on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johta-
mistehtävissä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valin-
nan suorittaja.

14 §
Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto.
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Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määrää-
mänsä.

15 §
Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

Viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille on toimi-
tettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian vähäi-
sen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole pi-
dettävä tarpeettomana tai ellei ole toisin määrätty.

16 § Kumottu. (18.3.2009)

Johtosääntö tulee voimaan 1.1.2009 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto kumosi 29.3.2006 hyväksymänsä
talous- ja suunnittelukeskuksen johtosäännön siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen 1.1.2009 lukien.


