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§ 192
Talous- ja suunnittelukeskuksen johtosäännön ja Helsingin 
kaupungin taloussäännön muuttaminen

HEL 2012-006568 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
muuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen johtosäännön 2, 3, 4 ja 8 §:n 
1.7.2012 alkaen seuraavasti:

2 §

Organisaatio 

Virastossa on seuraavat osastot:

– taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto 

– kehittämisosasto

– sisäinen tarkastus

– tietotekniikkaosasto

– elinkeinopalvelu.

3 § 

Johtaminen

Viraston päällikkönä on rahoitusjohtaja, joka johtaa viraston toimintaa 
ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosaston päällikkönä on 
talousarviopäällikkö, kehittämisosaston päällikkönä on 
kehittämispäällikkö, sisäisen tarkastuksen päällikkönä on sisäisen 
tarkastuksen päällikkö, tietotekniikkaosaston päällikkönä on 
tietotekniikkapäällikkö ja elinkeinopalvelun päällikkönä on 
elinkeinojohtaja.

Osaston päällikkö johtaa yksikön toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

4 §

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosaston toimiala 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 2 (6)
Kaupunginvaltuusto

Kj/3
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
hallintokeskus@hel.fi http://www.hel.fi/hallintokeskus +358 9 655 783 FI02012566

Osasto huolehtii talouden ja toiminnan suunnittelusta, kaupungin 
strategian valmistelusta ja hallinnon yleisestä kehittämisestä sekä 
konserniohjaukseen, rahoitukseen, riskienhallintaan ja harmaan 
talouden torjuntaan liittyvistä tehtävistä hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti. Lisäksi osasto huolehtii henkilöstökassatoiminnasta.

8 §

Poistetaan

Samalla kaupunginvaltuusto päätti muuttaa 1.7.2012 lukien edellä 
esitetyn perusteella Helsingin kaupungin taloussäännön 12 §:n 3 
momentin niin, että varainhallinnan tilalle muutetaan talous- ja 
suunnittelukeskus sekä 17 §:n 1 momentin ja 18 §:n 1 ja 2 momentin 
niin, että varainhallinnan päällikkö muutetaan talous- ja 
suunnittelukeskuksen päälliköksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riitta Kivinen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 36284

riitta.kivinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talous- ja suunnittelukeskuksen johtosääntö Uusi
2 Talous- ja suunnittelukeskuksen johtosääntö KVSTO_121011
3 Helsingin kaupungin taloussääntö Uusi
4 Helsingin kaupungin taloussääntö KVSTO_110511
5 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 1.6.2012

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen 
johtosäännön 2, 3, 4 ja 8 §:n 1.7.2012 alkaen seuraavasti:

2 §

Organisaatio 

Virastossa on seuraavat osastot:

– taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto 

– kehittämisosasto

– sisäinen tarkastus

– tietotekniikkaosasto

– elinkeinopalvelu.
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3 § 

Johtaminen

Viraston päällikkönä on rahoitusjohtaja, joka johtaa viraston toimintaa 
ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosaston päällikkönä on 
talousarviopäällikkö, kehittämisosaston päällikkönä on 
kehittämispäällikkö, sisäisen tarkastuksen päällikkönä on sisäisen 
tarkastuksen päällikkö, tietotekniikkaosaston päällikkönä on 
tietotekniikkapäällikkö ja elinkeinopalvelun päällikkönä on 
elinkeinojohtaja.

Osaston päällikkö johtaa yksikön toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

4 §

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosaston toimiala 

Osasto huolehtii talouden ja toiminnan suunnittelusta, kaupungin 
strategian valmistelusta ja hallinnon yleisestä kehittämisestä sekä 
konserniohjaukseen, rahoitukseen, riskienhallintaan ja harmaan 
talouden torjuntaan liittyvistä tehtävistä hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti. Lisäksi osasto huolehtii henkilöstökassatoiminnasta.

8 §

Poistetaan

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa 1.7.2012 lukien edellä 
esitetyn perusteella Helsingin kaupungin taloussäännön 12 §:n 3 
momentin niin, että varainhallinnan tilalle muutetaan talous- ja 
suunnittelukeskus sekä 17 §:n 1 momentin ja 18 §:n 1 ja 2 momentin 
niin, että varainhallinnan päällikkö muutetaan talous- ja 
suunnittelukeskuksen päälliköksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus myönsi 12.12.2011 § 1127 eron talous- ja 
suunnittelukeskuksen varainhallinnan osastopäällikölle, 
kaupunginkamreeri Seppo Ollille 1.10.2012 alkaen. Päätöksessä Khs 
kehotti talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan 
kaupunginkamreerin viran tehtävän jatkohoitamista koskevan esityksen 
keväällä 2012. 
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Tähän liittyen talous- ja suunnittelukeskuksessa käynnistettiin 
rahoitusjohtajan johdolla toimivan työryhmän työskentely tehtävänään 
selvittää taloussuunnitteluosaston ja varainhallinnan 
tehtäväkokonaisuuksien uudelleen järjestäminen. Tavoitteena on ollut 
aikaansaada kaupungin kokonaisedun kannalta aikaisempaa 
yhtenäisempi kaupungin ja kaupunkikonsernin talouden ja toiminnan 
ohjaus. 

Työryhmään on kuulunut jäseniä taloussuunnitteluosastolta ja varain-
hallinnasta sekä kaksi henkilöstön edustajaa ja henkilöstöpäällikkö. 
Lisäksi on asetettu alatyöryhmiä tehtävien ja prosessien läpikäyntiä 
sekä uusien toimintamallien ja organisaation suunnittelua varten. 
Muutoksen valmistelussa on noudatettu sopimusta työnantajan ja 
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta Helsingin kaupungissa ja 
sopimukseen liittyvä ohjetta.

Talousarviossa kaupunginvaltuusto asettaa virastoille ja laitoksille 
sitovia tavoitteita toiminnan ohjaukseen. Pyrkimyksenä on jatkossa 
asettaa vastaavasti tavoitteita konserniin kuuluville yhtiöille, säätiöille ja 
muille yhteisöille. Tämä edellyttää kaupungin taloussuunnittelun ja 
konserniohjauksen aikaisempaakin tiiviimpää yhteistyötä. Sama koskee 
rahoitustoiminnan, niin lainoitus- kuin sijoitustoiminnan kytkemistä 
tiiviimmin investointien ohjaukseen. 

Valmistelutyön pohjalta nähdään tarkoituksenmukaisena yhdistää 
nykyinen taloussuunnitteluosasto ja varainhallinta. Taloussuunnittelu-
osaston nimeksi esitetään taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastoa, 
jonka toimialaan on lisätty varainhallinnan tehtävät. Tehtäväalueet 
pysyvät ennallaan. Osastoa johtaa talousarviopäällikkö.  

Mikäli Kvsto hyväksyy talous- ja suunnittelukeskuksen johtosäännön, 
Khn täytäntöönpanopäätöksessä esitetään varainhallinnan 
osastopäällikön virka, kaupunginkamreeri (vak.nro 017113) 
lakkautettavaksi 1.10.2012 lukien.

Sääntötoimikunta ja talous- ja suunnittelukeskus ovat yhteistyössä 
valmistelleet talous- ja suunnittelukeskuksen johtosääntöön ja 
Helsingin kaupungin taloussääntöön esitetyt muutokset. 
Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaostolla ei ole huomautettavaa 
asiasta, lausunto liitteenä 5.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riitta Kivinen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 36284

riitta.kivinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Talous- ja suunnittelukeskuksen johtosääntö Uusi
2 Talous- ja suunnittelukeskuksen johtosääntö KVSTO_121011
3 Helsingin kaupungin taloussääntö Uusi
4 Helsingin kaupungin taloussääntö KVSTO_110511
5 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 1.6.2012

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus
Taloussuunnitteluosasto
Varainhallinta
Elinkeinopalvelu
Tietotekniikkaosasto
Sisäinen tarkastus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 642

HEL 2012-006568 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen 
johtosäännön 2, 3, 4 ja 8 §:n 1.7.2012 alkaen seuraavasti:

2 §

Organisaatio 

Virastossa on seuraavat osastot:

– taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto 

– kehittämisosasto

– sisäinen tarkastus

– tietotekniikkaosasto

– elinkeinopalvelu.

3 § 
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Johtaminen

Viraston päällikkönä on rahoitusjohtaja, joka johtaa viraston toimintaa 
ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosaston päällikkönä on 
talousarviopäällikkö, kehittämisosaston päällikkönä on 
kehittämispäällikkö, sisäisen tarkastuksen päällikkönä on sisäisen 
tarkastuksen päällikkö, tietotekniikkaosaston päällikkönä on 
tietotekniikkapäällikkö ja elinkeinopalvelun päällikkönä on 
elinkeinojohtaja.

Osaston päällikkö johtaa yksikön toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

4 §

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosaston toimiala 

Osasto huolehtii talouden ja toiminnan suunnittelusta, kaupungin 
strategian valmistelusta ja hallinnon yleisestä kehittämisestä sekä 
konserniohjaukseen, rahoitukseen, riskienhallintaan ja harmaan 
talouden torjuntaan liittyvistä tehtävistä hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti. Lisäksi osasto huolehtii henkilöstökassatoiminnasta.

8 §

Poistetaan

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa 1.7.2012 lukien edellä 
esitetyn perusteella Helsingin kaupungin taloussäännön 12 §:n 3 
momentin niin, että varainhallinnan tilalle muutetaan talous- ja 
suunnittelukeskus sekä 17 §:n 1 momentin ja 18 §:n 1 ja 2 momentin 
niin, että varainhallinnan päällikkö muutetaan talous- ja 
suunnittelukeskuksen päälliköksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Riitta Kivinen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 36284

riitta.kivinen(a)hel.fi


