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HELSINGIN KAUPUNGIN PALMIA -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ
Kaupunginvaltuuston hyväksymä joulukuun 10 p:nä 2008

1 §
Liikelaitoksen nimi Liikelaitoksen nimi on Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitos. Lii-

kelaitos käyttää toiminnassaan nimeä Palmia.

2 §
Toimiala Liikelaitos tuottaa Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitoksen johto-

kunnan alaisena ruokahuolto-, hyvinvointi- ja hoivapalveluja hyväk-
syttyjen tavoitteiden mukaisesti Helsingin kaupunkikonsernille.
(10.12.2014)

3 §
Johtokunta Johtokunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on hen-

kilökohtainen varajäsen.

4 §
Esittely Johtokunnan kokouksessa liikelaitoksen johtaja esittelee asiat,

ellei hän ole siirtänyt tiettyä asiaa tai asiaryhmää alaisensa viran-
haltijan esiteltäväksi.

5 §
Johtokunnan tehtävät Johtokunta päättää kuntalaissa säädetyistä asioista ottaen huo-

mioon, mitä tässä johtosäännössä, kaupunginhallituksen johto-
säännössä ja muissa johtosäännöissä on määrätty.

Johtokunta

1 päättää liikelaitoksen jakautumisesta osastotasoisiin
yksiköihin

2 ottaa osastotasoisten yksiköiden päälliköt

2 a (11.12.2013) hyväksyy liikelaitoksen sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan kuvauksen

3 hyväksyy tilahankkeita koskevat tarveselvitykset sekä
vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää
mainituista asioista

4 hyväksyy kaupunginhallituksen vahvistamissa rajois-
sa muita kuin tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja
piirustukset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan vi-
ranhaltija päättää mainituista asioista
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5 päättää hankinnoista, lukuun ottamatta osakkeita, se-
kä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää
hankinnoista

6 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikuttei-
sista menoista sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan
viranhaltija päättää mainituista asioista

7 päättää lainanotosta kaupunginvaltuuston vuosittain
vahvistamien lainanottovaltuuksien rajoissa

8 päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden,
tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä
muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan kauin-
taan kymmenen vuoden ajaksi samoin kuin toistai-
seksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi kauin-
taan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta,
sekä hyväksyy perusteet, joiden mukaan viranhaltija
päättää vuokralle antamisesta ja muusta käyttöön
luovuttamisesta

9 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
huonetilojen vuokralle ottamisesta sekä hyväksyy pe-
rusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle
ottamisesta

10 päättää palvelujen hinnoitteluperusteet.

6 §
Johtaja Liikelaitoksen johtajana on toimitusjohtaja.

7 §
Johtajan tehtävät Johtajan tehtävistä on säädetty kuntalaissa.

Johtajan tehtävänä on lisäksi, ottaen huomioon, mitä kaupungin-
hallituksen johtosäännössä tai muutoin on määrätty, päättää liike-
laitosta koskevista asioista ja hoitaa muutoinkin juoksevaa hallin-
toa. Johtaja voi siirtää alaiselleen viranhaltijalle muuta kuin kunta-
laissa johtajalle säädettyä toimivaltaa.

Lisäksi johtaja suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apu-
laiskaupunginjohtajan ja johtokunnan määräämät muut tehtävät.

Lisäksi johtaja hakee kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroo-
pan Unionin rahoitusta, liikelaitoksen toimialaan kuuluvat valtion-
osuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää
näissä asioissa kaupungin puhevaltaa sekä suorittaa kaupungin-
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johtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ja johtokunnan
määräämät tehtävät.

8 §
Estyneenä oleminen Johtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa johtokunnan

määräämä viranhaltija.

9 §
Kelpoisuusvaatimukset

Johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto
sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

10 §
Johtajan valinta Kaupunginvaltuusto valitsee johtajan johtokunnan annettua haki-

joista lausuntonsa sekä päättää johtajan virkasuhteen.

11 §
Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille sekä puhevallan käyttö

Johtokunnan ja liikelaitoksen esitykset ja lausunnot kaupungin ul-
kopuolisille on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei
tätä asian vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen
johdosta ole pidettävä tarpeettomana tai ellei ole toisin määrätty.

Liikelaitoksen puhevaltaa käyttävät kaupunginhallitus ja kaupun-
ginlakimies siten kuin siitä on erikseen määrätty kaupunginhalli-
tuksen ja kaupunginkanslian johtosäännöissä. (24.4.2013)

12 §
Otto-oikeuden käyttäminen

Johtokunnan ja sen puheenjohtajan tehtävänä on tarvittaessa ot-
taa johtokunnan käsiteltäväksi asia, jossa johtokunnan alainen vi-
ranhaltija on tehnyt päätöksen.

Johtosääntö tulee voimaan 1.1.2009 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti kumota 29.5.2002 hyväksytyn
Helsingin kaupungin palvelukeskuksen johtosäännön 1.1.2009 lu-
kien.
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