
Utkast till bestämmelser i förvaltningsstadgan om Helsingfors stads byggtjänst 

(Stara) 

 

2 kap. Organ 

21 § Direktionen för affärsverket byggtjänsten 

 Direktionen för affärsverket byggtjänsten svarar för uppgifterna i det i 4 kap. 
3 § 2 mom. avsedda verksamhetsområdet för affärsverket byggtjänsten. 
Affärsverket byggtjänsten hör till centralförvaltningen.  

 Direktionen har fem ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 

 Stadsstyrelsen väljer ledamöterna och ersättarna i direktionen för en 
mandattid på två år. Stadsstyrelsen väljer dessutom ordförande och vice 
ordförande för direktionen. 

  
22 § Direktionen för affärsverket ekonomiförvaltningen 

 Direktionen för affärsverket ekonomiförvaltningen svarar för uppgifterna i det i 
4 kap. 3 § 3 mom. avsedda verksamhetsområdet för affärsverket 
ekonomiförvaltningen. Affärsverket ekonomiförvaltningen hör till 
centralförvaltningen.  

 Direktionen har fem ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 

 Stadsstyrelsen väljer ledamöterna och ersättarna i direktionen för en 
mandattid på två år. Stadsstyrelsen väljer dessutom ordförande och vice 
ordförande för direktionen. 

 

23 § Direktionen för affärsverket företagshälsan 

 Direktionen för affärsverket företagshälsan svarar för uppgifterna i det i 4 kap. 
3 § 4 mom. avsedda verksamhetsområdet för affärsverket företagshälsan. 
Affärsverket företagshälsan hör till centralförvaltningen.  

 Direktionen har fem ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 

 Stadsstyrelsen väljer ledamöterna och ersättarna i direktionen för en 
mandattid på två år. Stadsstyrelsen väljer dessutom ordförande och vice 
ordförande för direktionen. 

 
24 § Direktionerna för skolorna och gymnasierna 

 Direktionerna för skolorna och gymnasierna är underställda fostrans- och 
utbildningsnämndens sektion för sin egen språkgrupp och de har till uppgift att 
utveckla och stödja undervisningen och fostran och att främja samarbetet 
mellan skolan eller gymnasiet och hemmet.   

 Direktionen har 7–10 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 

Den sektion under vilken direktionen är ställd väljer ledamöter och ersättare i 
direktionen för en mandattid på fyra år. Vårdnadshavarna till skolans elever 



eller gymnasiets studerande, skolans eller gymnasiets lärare, skolans eller 
gymnasiets övriga personal och gymnasiets studerande föreslår inom sig 
personer till ledamöter och ersättare i direktionen. 

 
4 kap. Centralförvaltningen, revisionskontoret och sektorerna 

1 § Centralförvaltningen 

 Till centralförvaltningen hör stadskansliet, affärsverket servicecentralen, 
affärsverket byggtjänsten, affärsverket ekonomiförvaltningen och affärsverket 
företagshälsan. 

 

3 § Affärsverken inom centralförvaltningen 

 Affärsverket servicecentralen tillhandahåller stödtjänster inom 
serviceverksamheten för staden och för sammanslutningar i stadskoncernen. 
Affärsverket servicecentralen lyder under direktionen för affärsverket 
servicecentralen. 

 Affärsverket byggtjänsten tillhandahåller expert-, produktions- och 
underhållstjänster som hör till byggbranschen och till miljövård och logistik för 
staden och för sammanslutningar i stadskoncernen. Affärsverket byggtjänsten 
lyder under direktionen för affärsverket byggtjänsten. Affärsverket använder 
namnet Stara i sin verksamhet. 

 Affärsverket ekonomiförvaltningen tillhandahåller ekonomiförvaltnings- och 
löneadministrationstjänster för staden och för sammanslutningar i 
stadskoncernen. Affärsverket ekonomiförvaltningen lyder under direktionen för 
affärsverket ekonomiförvaltningen. 

 Affärsverket företagshälsan tillhandahåller företagshälsovårdstjänster för 
staden och för sammanslutningar i stadskoncernen. Affärsverket 
företagshälsan lyder under direktionen för affärsverket företagshälsan. 

  
5 kap. Ledande tjänsteinnehavare 

4 § Ledande tjänsteinnehavare vid affärsverken inom centralförvaltningen 

 Verksamheten vid affärsverket servicecentralen, affärsverket byggtjänsten, 
affärsverket ekonomiförvaltningen och affärsverket företagshälsan leds av en 
verkställande direktör under direktionen för affärsverket i fråga. 

 Verkställande direktören utför de uppgifter som kanslichefen föreskriver. 

 Verkställande direktören är föredragande i direktionen för affärsverket i fråga. 
 


