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Hallintosäännön muutokset – liikelaitosten toimitusjohtajien määräaikaisuus sekä toimivaltuuksien siirto 

kansliapäälliköltä ja toimialajohtajalta liikelaitosten johtokunnille  

 

Nykyinen hallintosääntö 
 

Ehdotus 

  

5 luvun 4 § Keskushallintoon kuuluvien 
liikelaitosten johtavat viranhaltijat 
 

5 luvun 4 § Keskushallintoon kuuluvien 
liikelaitosten johtavat viranhaltijat 

Palvelukeskusliikelaitoksen, 
rakentamispalveluliikelaitoksen, 
taloushallintopalveluliikelaitoksen ja 
työterveysliikelaitoksen toimintaa johtaa 
liikelaitoksen johtokunnan alaisena toimitusjohtaja.  
 
Toimitusjohtaja suorittaa kansliapäällikön 
määräämät tehtävät.  
 
Toimitusjohtaja toimii liikelaitoksen johtokunnan 
esittelijänä. 
 

Palvelukeskusliikelaitoksen, 
rakentamispalveluliikelaitoksen, 
taloushallintopalveluliikelaitoksen ja 
työterveysliikelaitoksen toimintaa johtaa 
liikelaitoksen johtokunnan alaisena toimitusjohtaja. 
Liikelaitosten toimitusjohtajat nimitetään enintään 7 
vuoden määräajaksi. 
 
Toimitusjohtaja suorittaa kansliapäällikön 
määräämät tehtävät.  
 
Toimitusjohtaja toimii liikelaitoksen johtokunnan 
esittelijänä. 

5 luvun 7 § Kaupunkiympäristön toimialan johtavat 
viranhaltijat 
 

5 luvun 7 § Kaupunkiympäristön toimialan johtavat 
viranhaltijat 
 

11 momentti  
 
Liikenneliikelaitoksen toimintaa johtaa sen 
johtokunnan alaisena liikenneliikelaitoksen 
toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja toimii 
liikenneliikelaitoksen johtokunnan esittelijänä. 
Toimitusjohtaja suorittaa kaupunkiympäristön 
toimialajohtajan määräämät tehtävät. 
 

11 momentti  
 
Liikenneliikelaitoksen toimintaa johtaa sen 
johtokunnan alaisena liikenneliikelaitoksen 
toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja toimii 
liikenneliikelaitoksen johtokunnan esittelijänä. 
Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja nimitetään 
enintään 7 vuoden määräajaksi. Toimitusjohtaja 
suorittaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan 
määräämät tehtävät. 
 

11 luvun 1 § Liikelaitoksen johtokunnan yleinen 
toimivalta  
 

11 luvun 1 § Liikelaitoksen johtokunnan yleinen 
toimivalta  
 

1 momentti 
 
Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, 
liikelaitoksen johtokunta 
 
1 päättää liikelaitoksen organisaation ylimmästä 
tasosta 
2 ottaa liikelaitoksen johtajan suoran alaisen 
3 päättää alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja 
toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon 
perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet 
ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja 
aiheutuvat menot 

1 momentti 
 
Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, 
liikelaitoksen johtokunta 
 
1 päättää liikelaitoksen organisaation ylimmästä 
tasosta 
2 ottaa liikelaitoksen johtajan suoran alaisen 
3 päättää alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja 
toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon 
perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet 
ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja 
aiheutuvat menot 



4 päättää kaupungin tilinpäätökseen yhdisteltävistä 
liikelaitoskohtaisista tilinpäätöstiedoista 
5 päättää hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaisista 
poistoajoista kaupunginvaltuuston hyväksymän 
poistosuunnitelman rajoissa 
6 hyväksyy liikelaitoksen sisäisen valvonnan, 
riskienhallinnan ja sopimusten hallinnan kuvauksen. 
 

4 päättää kaupungin tilinpäätökseen yhdisteltävistä 
liikelaitoskohtaisista tilinpäätöstiedoista 
5 päättää hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaisista 
poistoajoista kaupunginvaltuuston hyväksymän 
poistosuunnitelman rajoissa 
6 hyväksyy liikelaitoksen sisäisen valvonnan, 
riskienhallinnan ja sopimusten hallinnan kuvauksen. 
7 päättää liikelaitoksen johtajan tuloksiin tai 
suoritukseen perustuvasta palkitsemisesta 
8 päättää muista liikelaitoksen johtajan 
virkasuhteeseen liittyvistä asioista. 

12 luvun 1 § Kansliapäällikön toimivalta 
 

12 luvun 1 § Kansliapäällikön toimivalta 

1 momentin 9 kohta 
 
päättää toimialajohtajan, pelastuskomentajan, 
liikelaitoksen johtajan ja kaupunginkanslian 
osastopäälliköiden muusta kuin 8 kohdassa 
tarkoitetusta palkitsemisesta 

1 momentin 9 kohta 
 
päättää toimialajohtajan, pelastuskomentajan, 
liikelaitoksen johtajan ja kaupunginkanslian 
osastopäälliköiden muusta kuin 8 kohdassa 
tarkoitetusta palkitsemisesta 

1 momentin 12 kohta 
 
päättää muista toimialajohtajien ja keskushallinnon 
liikelaitosten johtajien virkasuhteisiin liittyvistä 
asioista 

1 momentin 12 kohta 
 
päättää muista toimialajohtajien ja keskushallinnon 
liikelaitosten johtajien virkasuhteisiin liittyvistä 
asioista 

 


