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Kaupunginkanslian tehtävänä on toimia 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
yleisenä suunnittelu-, valmistelu- ja toimeen-
panoelimenä sekä vastata kaupungin 
kehittämisestä. Kaupunginkanslia huolehtii 
kaupungin keskushallinnosta. 

Kaupunginkanslia toimii kaupunginhallituksen 
alaisuudessa.
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Elinkeino-osasto huolehtii kaupungin elinkeino-, 
innovaatio- ja kilpailukykypolitiikasta, yrittäjyyden 
edistämisestä, työllisyys- ja maahanmuuttoasioista, 
kansainvälisistä asioista sekä EU-hankerahoituksen 
koordinoinnista. 

Elinkeino-osastoa johtaa elinkeinojohtaja. 
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Hallinto-osasto huolehtii kaupunginvaltuuston, 
kaupunginhallituksen ja pormestarikunnan 
toimintaedellytyksistä, hallintomenettelyn 
ohjaamisesta, asianhallinnan ja asiakirjahallinnon 
johtamisesta, virastopalveluista, turvallisuus- ja 
varautumisasioista sekä oikeudellisesta 
edunvalvonnasta ja asiantuntijapalveluista.

Hallinto-osastoa johtaa hallintojohtaja.
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Henkilöstöosasto huolehtii henkilöstöpolitiikasta, 
osaamisen johtamisen ja henkilöstösuunnittelun 
toimintatavoista, työhyvinvoinnista ja 
työturvallisuudesta sekä työnantajatoiminnasta ja 
HR-prosessien ohjaamisesta. Osasto huolehtii 
henkilöstön kehittämispalveluista ja muutostuesta. 

Henkilöstöosastoa johtaa henkilöstöjohtaja.
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Talous- ja suunnitteluosasto huolehtii kaupungin 
talouden, toiminnan, tietohallinnon ja konsernin 
ohjauksesta, strategiasta, hallinnon kehittämisestä, 
tilasto- ja tutkimustoiminnasta, hankintatoimesta, 
rahoituksesta, aluerakentamisprojektien suunnittelun
ja toteutuksen ohjauksesta ja asuntopolitiikasta sekä 
henkilöstökassatoiminnasta. 

Talous- ja suunnitteluosastoa johtaa rahoitusjohtaja.
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Viestintäosasto huolehtii viestinnästä ja 
markkinoinnista, yleisneuvonnasta sekä 
osallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. 

Viestintäosastoa johtaa viestintäjohtaja.
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Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäinen 
tarkastus varmistaa ja arvioi objektiivisesti ja riippu-
mattomasti hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutu-
mista sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan että 
konsernivalvonnan tuloksellisuutta. Sisäinen tarkastus 
raportoi arvioinnin tuloksista ja esittää toimenpide-
ehdotuksia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
kehittämiseksi.
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Sisäistä tarkastusta johtaa sisäisen tarkastuksen 
päällikkö.
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