
 
 

 
 

 
 
 
INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADSSTYRELSE 
 
 
 
1 § 
Verksamhetsområde Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. 
 
2 § 
Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig 

ersättare. 
 
  Utom ordförande väljer fullmäktige bland de ordinarie stads-

styrelseledamöterna en förste och en andre vice ordförande. 
 
  Stadsstyrelsens mandattid är två år. 
 
(10.12.2008) 2 a § 
Koncernsektionen Stadsfullmäktige tillsätter en koncernsektion för stadsstyrelsens 

mandattid. Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en 
personlig ersättare. Ledamöterna och ersättarna väljs bland le-
damöterna och ersättarna i stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige väljer 
en ledamot i sektionen till ordförande i denna och en ledamot i 
sektionen till vice ordförande. (16.1.2013) 

 
3 § 
Stadsdirektören och biträdande stadsdirektörerna 
 
  För uppgiften att leda staden finns det en stadsdirektör och fyra 

biträdande stadsdirektörer, vilka är underställda stadsstyrelsen. 
 
  Stadsdirektören och biträdande stadsdirektörerna bildar stads-

direktörskollegiet, som har till uppgift att följa verksamheten vid 
enheterna inom stadskoncernen, att se till att koncernen leds och 
förvaltas på ett enhetligt sätt och att bedöma utvecklingsbehoven 
inom koncernstrukturen. (8.6.2005) 

 
4 § 
Föredragning Stadsdirektören och biträdande stadsdirektörerna föredrar vid 

stadsstyrelsens och koncernsektionens sammanträden ärenden 
som hör till deras verksamhetsområde. Vid behov avgör stadsdi-
rektören vem som ska föredra ett ärende. (10.12.2008) 

 
  Stadsdirektören har rätt att föredra ett ärende som hör till en 

biträdande stadsdirektörs verksamhetsområde och att överföra 
föredragningen av ett ärende som hör till hans eget verksamhets-
område på en biträdande stadsdirektör. 

 
  Om ett ärende gäller både stadsdirektören och biträdande 

stadsdirektörerna föredras det av ordföranden. (10.12.2008) 



 
 

 
 

 
5 §  Upphävd. (18.3.2009) 
 
6 §  Upphävd. (18.3.2009) 
 
7 § 
Av stadsfullmäktiges befogenheter föranledda begränsningar 
i stadsstyrelsens verksamhetsområde (29.1.1997) 
 
  Stadsfullmäktige har, utöver det som särskilt är stadgat eller 

föreskrivet, om saken inte har uppdragits åt någon annan myn-
dighet, till uppgift 

 
  1 att besluta om viktiga och ekonomiskt vittgående 

principer för organiseringen av stadens förvaltning 
 

2 att godkänna projektplaner för projekt i stadens regi 
då de kalkylerade kostnaderna överstiger 10 miljoner 
euro (24.10.2001) (9.6.2004) (8.12.2010) 

 
  3 upphävd (26.9.2001) 
 
  4 upphävd (2.6.2010) 
 
  5 (26.1.2000) att besluta om i markanvändnings- och 

bygglagen avsedda utvecklingsområden 
 

6 att besluta om köp av fast egendom då priset översti-
ger 10 miljoner euro och det inte är fråga om inlös-
ningsrätt (24.10.2001) (8.12.2010) 

 
7 att besluta om överlåtelse av fast egendom då priset 

överstiger 10 miljoner euro (24.10.2001) (8.12.2010) 
 

  8 att besluta om utarrendering av mark- och vattenom-
råden i stadens ägo för över 30 år åt gången 

 
8 a (8.12.2010) att med stöd av 60 § i markanvändnings- 

och bygglagen besluta att en detaljplan ska konstate-
ras vara föråldrad 

 
9 att besluta om försäljning av lös egendom i stadens 

ägo och om överlåtelse utan vederlag eller under 
gängse värde då värdet på egendomen överstiger 
5 milj. euro (24.10.2001) 

 
  10 att godkänna instruktioner för kommittéer med 

befogenheter och för enheter som är underställda 
dessa 

 



 
 

 
 

  11 (29.1.1997) att besluta om inrättande och indragning 
av läroanstalter inom utbildningsväsendet sedan ut-
bildningsnämnden avgett utlåtande i saken. 

 
  12 (26.11.1997) att besluta om införande av ekonomiskt 

eller principiellt sett viktiga nya klientavgifter inom so-
cialvården och patientavgifter inom hälsovården och 
om slopande av gällande avgifter av detta slag 

 
  13 (26.11.1997) att besluta om införande av ekonomiskt 

eller principiellt sett viktiga sociala understöd eller 
förmåner som kommunerna har rätt att besluta om 
själva och om slopande av sådana 

 
  14 (26.11.1997) att besluta om inledande av produktion 

av hälsovårdstjänster inom någon sektor av primär-
vården eller någon specialitet inom den specialise-
rade sjukvården eller för någon stor befolkningsgrupp 
i form av verksamhet som staden själv upprätthåller 
och om nedläggning av sådan produktion. 

 
8 § 
Stadsstyrelsens verksamhetsområde 
 

Stadsstyrelsen har till uppgift att besluta om allt som inte har upp-
dragits åt någon annan myndighet. Den kan vidaredelegera befo-
genheter, dock inte sådana som är föreskrivna i andra instruktio-
ner. (22.10.2003) (15.12.2004) 
 

 
  Stadsstyrelsen har dessutom till uppgift 
 

1 att följa att stadens organ, verk och inrättningar ver-
kar i enlighet med de av stadsfullmäktige uppställda 
målen för verksamheten och ekonomin och att an-
svara för styrningen av kommunkoncernen och ord-
nandet av koncerntillsynen (10.12.2008) 

 
2 att ställa upp mål för stadens organ, verk och inrätt-

ningar och de sammanslutningar, institutioner och 
stiftelser där staden har bestämmande inflytande och 
att följa utfallet av målen (10.12.2008) 

 
  3 att besluta om verkställigheten av kollektivavtal och 

andra avtal för stadsdirektören och biträdande stads-
direktörerna, likaså om permanent lönejustering efter 
prövning i fråga om cheferna för verken och inrättnin-
garna och cheferna för enheter på avdelningsnivå 

 
  4 att bevilja partiell eller fullständig befrielse från kom-

munalskatt, folkpensionsförsäkringspremie, sjukför-
säkringspremie och fastighetsskatt 



 
 

 
 

 
  5 att avge förklaring med anledning av besvär över ett 

beslut av stadsfullmäktige, om stadsstyrelsen anser 
sig kunna godta slutresultatet av fullmäktiges beslut 

 
6 upphävd (8.12.2010) 
 
7 (16.11.2005) att besluta om reservering av stadsägda 

mark- och vattenområden för byggande 
 

8 (24.10.2001) att besluta om förvärv och överlåtelse 
av aktier som ansluter sig till verksamhet vid affärs-
verk och att godkänna aktieägaravtal, bolagsordning 
och övriga handlingar. (16.11.2005) 

 
9 (8.12.2010) att med stöd av markanvändnings- och 

bygglagen besluta om förutsättningar för bygglov 
inom områden i behov av planering och om undantag 
som hör till kommunens behörighet då ett markan-
vändningsavtal ansluter sig till ärendet (12.12.2012) 

 
10 (8.12.2010) att ge utlåtande med anledning av an-

sökningar om undantag då saken enligt markan-
vändnings- och bygglagen hör till en statlig myndig-
hets behörighet. (12.12.2012) 

 
(10.12.2008) 8 a § 
Koncernsektionens uppgifter 

 
Koncernsektionen ska följa de av stadsfullmäktige godkända 
koncernanvisningarna och de av stadsstyrelsen godkända övriga 
anvisningarna om koncernen och har till uppgift  
 
1 att göra framställningar om riktlinjer för ägarpolitiken, 

principer för koncernstyrningen och mål för dotter-
sammanslutningarna och stiftelserna 

 
2 att följa att de sammanslutningar, institutioner och 

stiftelser där staden har bestämmande inflytande 
verkar i enlighet med de av stadsfullmäktige och 
stadsstyrelsen uppställda målen för verksamheten 
och ekonomin och att sköta koncerntillsynen 

 
3 att behandla uppföljningsrapporterna rörande dotter-

sammanslutningarna och de till koncernen hörande 
stiftelserna och att också i övrigt följa dessas verk-
samhet 

 
4 att förordna företrädare för staden vid sammanslut-

ningars, institutioners och stiftelsers bolags-, sam-
manslutnings- och årsstämmor, om där ska väljas le-
damöter i förvaltningsorganen eller revisorer och om 



 
 

 
 

staden på basis av bolagsordningen, en stadga eller 
ett avtal har rätt att utse ledamöter i förvaltningsorga-
nen, och att ge anvisningar om val av ledamöter i för-
valtningsorganen och av revisorer 

 
5 att välja företrädare för staden i stiftelsers, öppna bo-

lags och kommanditbolags förvaltningsorgan 
 
6 att vid behov ge dem som företräder staden i olika 

sammanslutningar, institutioner och stiftelser anvis-
ningar om hur staden ska ställa sig till de frågor som 
behandlas, om det gäller något ekonomiskt viktigt el-
ler principiellt vittgående 

 
7 att utöva den till aktieägarna hörande beslutanderät-

ten, om beslut fattas utan bolagsstämma och om det 
gäller något ekonomiskt viktigt eller principiellt vittgå-
ende 

 
8 att framställa ett krav att en extra bolagsstämma eller 

liknande ska sammankallas. 
 
Koncernsektionen kan i enskilda fall överföra ett ärende som om-
fattas av dess befogenheter till stadsstyrelsen. 
 

9 § 
Stadsdirektörens verksamhetsområde 
 
  Stadsdirektören (Kj) leder som underställd stadsstyrelsen stadens 

förvaltning, hushållning och övriga verksamhet. För biträdande 
stadsdirektörerna gäller i fråga om vederbörande verksamhets-
område i tillämpliga delar detsamma som för stadsdirektören. 

 
  Till stadsdirektörens verksamhetsområde hör den allmänna pla-

neringen rörande stadens verksamhet och ekonomi, personalpoli-
tiken, näringsärendena, beredskapsplaneringen, beredningen av 
budgeten och tillsynen över att den följs, den interna tillsynen, li-
kaså ärenden rörande ekonomiförvaltningen över huvud, oavsett 
vilken nämnd, vilket verk eller vilken inrättning saken gäller. 

 
  Stadsdirektören skall också ombesörja ärenden som inte an-

kommer på biträdande stadsdirektörerna enligt denna instruktion 
eller som tangerar två eller flera biträdande stadsdirektörers verk-
samhetsområde. 

 
Till stadsdirektörens verksamhetsområde hör dessutom ärenden 
angående 

 
– direktionen för affärsverket Helsingfors Energi 
– direktionen för affärsverket Helsingfors Hamn 
– stadskansliet  



 
 

 
 

– direktionen för affärsverket ekonomiförvaltnings-
tjänsten 

– revisionsnämndens allmänna förvaltning. (10.12.2008) 
(2.6.2010) 

 
10 § 
Verksamhetsområde för biträdande stadsdirektören för  
stadsplanerings- och fastighetsväsendet 
 
  Till verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för stads-

planerings- och fastighetsväsendet (Kaj) hör ärenden rörande 
planläggning och övrig planering i anslutning till markanvändning-
en, likaså fastighetsväsendet, byggnadstillsynen, bostadspolitiken 
och bostadsärendena. 

 
  Till verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för stads-

planerings- och fastighetsväsendet hör dessutom ärenden angå-
ende 

 
  – bostadsnämnden och bostadsproduktionen 
  – stadsplaneringsnämnden 
  – fastighetsnämnden 
  – byggnadsnämnden. 
 
11 § 
Verksamhetsområde för biträdande stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet 
 
  Till verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för bild-

nings- och personalväsendet (Sj) hör bildningsväsendet och sys-
selsättnings- och invandringspolitiken oavsett vilken nämnd, vilket 
verk eller vilken inrättning saken gäller. (12.5.2004) 
 
Till verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för bild-
nings- och personalväsendet hör dessutom ärenden angående 
 
– direktionen för djurgården 
– direktionen för affärsverket personalutvecklings-

tjänster 
– direktionen för stadsmuseet 
– direktionen för stadsorkestern 
– kultur- och biblioteksnämnden 
– idrottsnämnden 
– ungdomsnämnden 
– utbildningsnämnden 
– direktionen för konstmuseet 
– faktacentralen 
– företagshälsovårdscentralen 
– direktionerna för arbetarinstituten. (18.6.2008) 

 



 
 

 
 

12 § 
Verksamhetsområde för biträdande stadsdirektören för  
social- och hälsovårdsväsendet 
 

Till verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för social- 
och hälsovårdsväsendet (Stj) hör ärenden rörande socialväsendet, 
hälsovårdsväsendet och förskoleundervisningen. (29.3.2000) 
(30.8.2000) (15.12.2004) 

 
Till verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för social- 
och hälsovårdsväsendet hör dessutom ärenden angående 

 
  – socialnämnden 
  – hälsovårdsnämnden. (29.3.2000) 
 
13 § 
Verksamhetsområde för biträdande stadsdirektören för  
byggnads- och miljöväsendet (18.6.2003) 
 
  Till verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för bygg-

nads- och miljöväsendet (Ryj) hör att se till att stadsmiljön är håll-
bar, fungerar, blir underhållen och är trygg och att ansvara för kol-
lektivtrafiken oavsett vilken nämnd, vilket verk eller vilken inrätt-
ning saken gäller. (18.6.2003) 

 
  Till verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för 

byggnads- och miljöväsendet hör också ärenden som gäller verk-
samheten vid EU-byrån i Bryssel och byråerna i Moskva och S:t 
Petersburg. 

 
  Biträdande stadsdirektören för byggnads- och miljöväsendet har, 

om han inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare detta, till upp-
gift att på stadens vägnar ansöka om medel från Europeiska uni-
onen oavsett vilket verk eller vilken inrättning saken gäller. 

 
  Till verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för bygg-

nads- och miljöväsendet hör dessutom ärenden angående 
 

– direktionen för affärsverket trafikverket 
– direktionen för affärsverket Palmia 
– räddningsnämnden 
– nämnden för tekniska tjänster  
– nämnden för allmänna arbeten 
– miljönämnden. (10.12.2008) (2.6.2010) 

 
14 § 
Stadsdirektörens och biträdande stadsdirektörernas uppgifter 
 
  Stadsdirektören och biträdande stadsdirektörerna har inom veder-

börande verksamhetsområde till uppgift 
 



 
 

 
 

  1 att leda, övervaka och utveckla stadens förvaltning 
och att svara för att de uppställda målen nås 

 
  2 att följa nämndernas, verkens och inrättningarnas 

verksamhet och att vid behov ge cheferna för verken 
och inrättningarna och andra ansvariga riktlinjer och 
föreskrifter 

 
  3 att ombesörja att stadens intresse bevakas i de sam-

manslutningar, institutioner och stiftelser där staden 
har bestämmanderätt 

 
  4 att vid behov ta ett ärende som vederbörande myn-

dighet fattat beslut om till behandling i stadsstyrelsen 
 
  5 att göra framställningar, att avge utlåtanden då så-

dana begärts hos stadsstyrelsen och att sköta andra 
därmed jämförbara ärenden, frånsett de fall då ären-
det har principiell eller ekonomisk betydelse och där-
för måste föreläggas stadsstyrelsen (27.8.2003) 

 
  6 upphävd (27.8.2003) 
 
  7 att besluta om verkställigheten av kollektivavtal och 

andra avtal för verkscheferna. 
 

Biträdande stadsdirektörerna har dessutom till uppgift att inom sitt 
verksamhetsområde vid behov ge dem som företräder staden i 
olika sammanslutningar, institutioner och stiftelser anvisningar om 
hur staden ska ställa sig till de frågor som behandlas, om det inte 
ankommer på stadsstyrelsens koncernsektion eller stadsdirektö-
ren att ge sådana anvisningar. (10.12.2008) 

 
15 § 
Stadsdirektörens uppgifter 
 
  Stadsdirektören har, om han inte har uppdragit saken åt någon 

annan tjänsteinnehavare och om något annat inte är föreskrivet, 
till uppgift 

 
  1 att besluta om ärenden som gäller marknadsföringen 

av staden och PR- och informationsverksamheten 
 
  2 att meddela föreskrifter och anvisningar om verkens 

och inrättningarnas förvaltning 
 

3 att, vid behov efter att ha hört myndigheterna i fråga, 
med stöd av 102 § i miljöskyddslagen och i enlighet 
med av stadsstyrelsen godkända beslut om säker-
ställande av luftkvaliteten meddela föreskrifter om att 
trafiken skall begränsas, dammbindningsåtgärder vid-
tas och kollektivtrafiken vara avgiftsfri (16.11.2005) 



 
 

 
 

 
4 att vid behov ge dem som företräder staden i olika 

sammanslutningar, institutioner och stiftelser anvis-
ningar om hur staden ska ställa sig till de frågor som 
behandlas, om det inte är fråga om något ekonomiskt 
viktigt eller principiellt vittgående (10.12.2008) 

 
5 att förordna företrädare för staden vid sammanslut-

ningars, institutioners och stiftelsers bolags-, sam-
manslutnings- och årsstämmor, om staden inte på 
basis av bolagsordningen, en stadga eller ett avtal 
har rätt att utse ledamöter i förvaltningsorganen eller 
om staden har denna rätt men det inte ska väljas le-
damöter i förvaltningsorganen eller revisorer vid 
stämman (10.12.2008) 

 
5 a (10.12.2008) att utöva den till aktieägarna hörande 

beslutanderätten, om beslut fattas utan bolagsstäm-
ma och om det inte gäller något ekonomiskt viktigt el-
ler principiellt vittgående 

 
   6 att besluta om placering av stadens medel enligt 

principer som stadsstyrelsen godkänt 
 
  7 att inom av stadsfullmäktige godkända gränser be-

sluta om upptagande av budgetlån och tillfälliga lån, 
om återbetalning av lån och om ändring av lånevillko-
ren 

 
  8 att besluta om ändring av prioriteringsordningen i 

fråga om inteckningar fastställda som säkerhet för 
fordringar som staden har utestående och om åter-
lämning av säkerheter som utgör överhypotek för ett 
av staden beviljat lån eller en av staden ingången 
borgensförbindelse 

 
  9 (9.4.2008) att godkänna ett program för konkurrens-

utsättning av gemensamma upphandlingar för stä-
derna i huvudstadsregionen 

 
  10 att bevilja befrielse från avgifter, ersättningar och 

andra tillgodohavanden som tillkommer staden 
 
  11 att tillsätta arbetsgrupper gemensamma för verksam-

hetsområdena för två eller flera medlemmar i stads-
direktörskollegiet 

 
  12 att besluta huruvida lokaler som är i stadsstyrelsens 

besittning skall ställas till utomståendes disposition 
 



 
 

 
 

  13 att besluta om skadestånd då staden är skadestånds-
skyldig eller då det anses vara skäligt att ersättning 
betalas 

 
  14 att ansöka om egendom som staten fått som arv och 

att ta emot sådan egendom på stadens vägnar, lika-
så att ta emot egendom som testamenterats eller do-
nerats till staden 

 
  15 att besluta om överföring av lös egendom till ett annat 

verk eller en annan inrättning 
 
  16 att ombesörja stadens försäkringsärenden 
 
  17 att på stadens vägnar ansöka om statsandelar och  

-understöd och därmed jämförliga förmåner 
 
16 § 
Förhinder  Då stadsdirektören eller en biträdande stadsdirektör är förhindrad 

och då tjänsten är vakant sköts uppgifterna i fråga av de direktö-
rer som är i tjänst, på det sätt som stadsstyrelsen bestämmer, om 
inte stadsfullmäktige då tjänsten är vakant eller frånvaron räcker 
längre än två månader förordnar en vikarie att handha tjänsten. 

 
17 § 
Kompetenskrav Kompetenskrav för stadsdirektören och biträdande stadsdirektö-

rerna är högskoleexamen eller god förtrogenhet med kommunal-
förvaltning. 

 
18 § 
(18.6.2003) Val av stadsdirektör och biträdande stadsdirektörer 
 

Om valet av stadsdirektör är föreskrivet separat. Biträdande 
stadsdirektörerna väljs av stadsfullmäktige. 

 
19 § 
Beslutförteckning Upphävd. (16.11.2005) 
 
   __________________ 
 
 
  Instruktionen träder i kraft 1.1.1997. 
 

 __________________ 
 
 
 


