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Citat från förvaltningsstadgan är markerade med kursiv stil. 
 

1 Stadskansliets verksamhetsområde och organisation 
 

1.1  Stadskansliets verksamhetsområde 
 

Bestämmelser om stadskansliets verksamhetsområde ingår i 4 kap. 2 § i förvalt-
ningsstadgan. 
 

Stadskansliet har till uppgift att vara allmänt planerings-, berednings- 
och verkställighetsorgan för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen och 
att svara för utvecklingen av staden. Stadskansliet sköter stadens 
centralförvaltning. Stadskansliet lyder under stadsstyrelsen. 

 
1.2 Stadskansliets avdelningar och interna revision 

 
Bestämmelser om stadskansliets avdelningar och den interna revisionen ingår i 
4 kap. 2 § i förvaltningsstadgan. 
 
Stadskansliet är indelat i fem avdelningar: 
 

− Näringslivsavdelningen 
− Förvaltningsavdelningen 
− Personalavdelningen 
− Ekonomi- och planeringsavdelningen 
− Kommunikationsavdelningen 

 
Till stadskansliet hör dessutom den interna revisionen, som är direkt 
underställd kanslichefen. 

 
Bestämmelser om organisationen av stadskansliets avdelningar ingår i denna 
verksamhetsstadga. 
 

2  Näringslivsavdelningen 
  
 Bestämmelser om näringslivsavdelningens uppgifter ingår i 4 kap. 2 § i förvalt-

ningsstadgan. Om avdelningschefen bestäms i 5 kap. 3 § i förvaltningsstadgan. 
 
Till stadskansliet hör: 

 
Näringslivsavdelningen, som sköter stadens närings-, innovations- 
och konkurrenskraftspolitik, främjande av företagsamhet, sysselsätt-
nings- och migrationsärenden, internationella ärenden och samord-
ning av EU-projektfinansieringen. 
 
Näringslivsavdelningen leds av näringslivsdirektören.  
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2.1 Näringslivsavdelningens enheter och team 
 
Näringslivsavdelningen har följande enheter: 
 

− Innovationer och nya försök 
− Internationella ärenden 
− Arbetskraft och invandring 
− Nya företag 
− Företagstjänster 

 
I verksamhetsområdet för enheten innovationer och nya försök ingår innovat-
ionspolitik, stärkande av den framtida näringsgrunden, samarbete med högsko-
lor, utveckling av innovationsekosystemet och kunskapskluster samt nyskap-
ande försök och försöksmiljöer. 
 
Enheten innovationer och nya försök leds av enhetschefen, innovationer och nya 
försök. 
 
I enheten ingår följande team: stadsinnovationer samt ekosystem. 
 
I verksamhetsområdet för enheten internationella ärenden ingår koordinering 
av stadens internationella verksamhet, internationell intressebevakning och in-
teraktion med stadens utländska partner, samarbetsstäder och -nätverk. 
 
Enheten internationella ärenden leds av chefen för internationella ärenden. 
 
I verksamhetsområdet för arbetskrafts- och invandringsenheten ingår försnabb-
ande av sysselsättningen, lockande av internationella experter och koordinering 
av stadens invandringsärenden. 
 
I enheten ingår följande team: tjänster för unga, tjänster för vuxna, sysselsätt-
ningsärenden och invandringsärenden. I tjänsterna för unga ingår följande un-
derteam: ett underteam för sysselsättningsfrämjande tjänster för unga och ett 
underteam för övriga tjänster för unga. I tjänsterna för vuxna ingår följande un-
derteam: ett underteam för sysselsättningsfrämjande tjänster för vuxna 1 och 
ett underteam för sysselsättningsfrämjande tjänster för vuxna 2. 
 
Arbetskrafts- och invandringsenheten leds av chefen för invandrings- och syssel-
sättningsärenden. 
 
I verksamhetsområdet för enheten nya företag ingår främjande av nytt entre-
prenörskap och utveckling av företagsekosystemet, samt stöd till tillväxtföretag 
och internationalisering. 
 
I enheten ingår följande team: företagsrådgivningsteamet och tillväxtföretags-
teamet. 
 
Enheten nya företag leds av enhetschefen, nya företag. 
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I verksamhetsområdet för enheten företagstjänster ingår främjande av stadens 
företagsvänlighet samt stärkande av företagskundrelationer och företagens 
verksamhetsförutsättningar. 
 
Enheten företagstjänster leds av enhetschefen, företagstjänster. 
 
Till näringslivsavdelningen hör dessutom teamet intern utveckling och stöd-
tjänster, som lyder direkt under näringslivsdirektören och leds av utvecklings-
chefen. 
 

3  Förvaltningsavdelningen 
  
 Bestämmelser om förvaltningsavdelningens uppgifter ingår i 4 kap. 2 § i förvalt-

ningsstadgan. Om avdelningschefen bestäms i 5 kap. 3 § i förvaltningsstadgan. 
 
Till stadskansliet hör: 
 

Förvaltningsavdelningen, som sköter verksamhetsförutsättning-
arna för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och borgmästarkollegiet, 
styrningen av förvaltningsförfarandet, ledningen av ärendehante-
ringen och dokumentförvaltningen, expeditionstjänsterna, säkerhets- 
och beredskapsärendena och den juridiska intressebevakningen och 
de juridiska experttjänsterna. 
 
Förvaltningsavdelningen leds av förvaltningsdirektören. 

 
3.1  Förvaltningsavdelningens enheter och team 

 
Förvaltningsavdelningen har följande enheter: 
 

− Enheten för förvaltningsförfarande 
− Rättstjänsten 
− Informationshanteringsenheten 
− Säkerhets- och beredskapsenheten 
− Expeditionstjänstenheten 

 
I verksamhetsområdet för enheten för förvaltningsförfarande ingår styrning och 
utveckling av stadens förvaltningsförfarande på ett allmänt plan, beslutsbered-
ning, verkställande, praktiska arrangemang kring beslutsfattande och sekrete-
raruppgifter som hänför sig till stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och borgmäs-
tarnas verksamhet, utveckling av ärendehanteringssystemet på stadens nivå 
och translatorsuppgifter. 
 
I enheten ingår följande team: utveckling av systemet Ahjo och stöd för förvalt-
ningsförfarandet. 
 
Enheten för förvaltningsförfarande leds av förvaltningschefen. 
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I rättstjänstens verksamhetsområde ingår att sköta juridisk intressebevakning 
och tillhandahålla juridiska experttjänster. 
 
I enheten ingår följande team: förvaltning och anställningsförhållanden, byg-
gande och skadestånd, avtal och upphandlingar samt sammanslutningar och 
skatter. 
 
Rättstjänsten leds av stadsjuristen. 
 
I verksamhetsområdet för informationshanteringsenheten ingår ledning av sta-
dens dokumenthantering, styrning och utveckling av stadens dokumenthante-
ring, ärendehantering och dataskydd på ett allmänt plan, skötande av stadens 
dokumentuppgifter som förvaras permanent, förvaltningsinformationstjänsten 
och stadens allmänna registratorskontorsverksamhet. 
 
I enheten ingår följande team: styrning av dokument- och ärendehanteringen, 
informationstjänsten, stadsarkivet, registratorskontoret och dataskyddet. 
 
Informationshanteringsenheten leds av informationshanteringschefen. 
 
Dataskyddsteamet leds av en dataskyddsansvarig. Det föreskrivs separat om ut-
nämning av en dataskyddsansvarig och den dataskyddsansvarigas ställning och 
uppgifter. Dataskyddsteamet biträder den dataskyddsansvariga i uppgifter som 
räknas upp i EU:s allmänna dataskyddsförordning. 
 
I verksamhetsområdet för säkerhets- och beredskapsenheten ingår samordning 
och främjande av stadens organisationssäkerhet och allmänna säkerhetsfrågor 
samt styrning av beredskap, kontinuitetshantering och lokal säkerhetsplanering 
på stadens nivå. 
 
Säkerhets- och beredskapsenheten leds av chefen för säkerhets- och bered-
skapsenheten. 
 
I verksamhetsområdet för expeditionstjänstenheten ingår expeditions-, säker-
hets-, evenemangs-, post-, mötes- och transporttjänster, audiovisuella tjänster 
och digitala trycktjänster för stadens ledning och stadskansliet, och förvaltning 
av stadens postutdelning. 
 
I enheten ingår följande team: mötes- och säkerhetstjänsten och expeditions-
tjänsten. 
 
Expeditionstjänstenheten leds av expeditionstjänstchefen. 
 
Till förvaltningsavdelningen hör dessutom ett team av specialmedarbetare, som 
är direkt underställt förvaltningsdirektören och leds av borgmästarens äldre 
specialmedarbetare, och ett team av stadssekreterare som leds av den ledande 
stadssekreteraren. 
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4 Personalavdelningen 

 
 Bestämmelser om personalavdelningens uppgifter ingår i 4 kap. 2 § i förvaltnings-

stadgan. Om avdelningschefen bestäms i 5 kap. 3 § i förvaltningsstadgan. 
 
Till stadskansliet hör: 
 

Personalavdelningen, som sköter personalpolitiken, verksamhets-
sätten inom kompetensstyrning och personalplanering, arbetshälsan, 
arbetarsäkerheten, arbetsgivarverksamheten och styrningen av HR-
processerna. Avdelningen sköter personalutvecklingstjänsterna och 
förändringsstödet. 
 
Personalavdelningen leds av personaldirektören. 

 
4.1  Personalavdelningens enheter och team 

 
Personalavdelningen har följande enheter: 

 
− Personalpolitik 
− HR-information 
− Kompetens och förnyelse 

 
I verksamhetsområdet för enheten personalpolitik ingår stadens arbetsgivarpo-
litiska riktlinjer och förhandlingsverksamhet. Enheten ansvarar för stadens sy-
stem för förtroendevalda och samarbetssystem samt arbetarskyddet och arbe-
tarskyddssamarbetet. Enheten utvecklar metoder för personalledarskap och 
prestationsledarskap, välbefinnandet i arbetet och belöningssätt. Till enhetens 
verksamhet hör rekryteringshandledning och rekryteringsstöd. Dessutom bere-
der enheten personalpolitiska riktlinjer för koncernstyrningen. 
 
I enheten ingår följande team: metoder för personalledarskap och arbetsgivar-
politik. 
 
Arbetarskyddsfullmäktige på stadsnivån hör till teamet metoder för personal-
ledarskap inom enheten personalpolitik. 
  
Enheten personalpolitik leds av chefen för personalpolitik. 
 
I verksamhetsområdet för enheten HR-information ingår utveckling av helheten 
av HR-informationsystem och samordning av ägarskapet av systemen. Enheten 
ansvarar för produktion av HR-information på stadens nivå och utveckling av 
rapporteringen. Dessutom ansvarar enheten för samordning av utvecklingen av 
HR-funktionshelheten och HR-processerna. 
 
Enheten HR-information leds av projektchefen. 
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I verksamhetsområdet för enheten kompetens och förnyelse ingår riktlinjerna 
för stadens kompetensledarskap och personalplanering och utveckling av tillvä-
gagångssätten. Till enhetens uppgifter hör utveckling av chefsarbetet och ar-
betsorganisationen och förändringsstöd. 
 
I enheten ingår följande team: förändringsstöd och coachning samt kompetens 
och personalplanering. 
 
Enheten leds av chefen för kompetens och förnyelse. 
 
Till personalavdelningen hör dessutom stadskansliets HR, som är direkt under-
ställd personaldirektören och leds av personalchefen. 
 

5 Ekonomi- och planeringsavdelningen 
 

 Bestämmelser om ekonomi- och planeringsavdelningens uppgifter ingår i 4 kap. 
2 § i förvaltningsstadgan. Om avdelningschefen bestäms i 5 kap. 3 § i förvalt-
ningsstadgan. 
 
Till stadskansliet hör: 

 
Ekonomi- och planeringsavdelningen, som sköter styrningen av 
ekonomin, verksamheten, informationsförvaltningen och koncernen, 
strategin, utvecklingen av förvaltningen, statistik- och forskningsverk-
samheten, upphandlingsförvaltningen, finansieringen, styrningen av 
planeringen och genomförandet av projekt inom områdesbyggandet, 
bostadspolitiken och intressekontorsverksamheten. 

 
Ekonomi- och planeringsavdelningen leds av finansdirektören. 

 
5.1  Ekonomi- och planeringsavdelningens enheter och team 

 
Ekonomi- och planeringsavdelningen har följande enheter: 

 
− Områdesbyggande, boende och investeringar 
− Stadsforskning och -statistik 
− Strategier och utveckling 
− Ekonomi- och koncernstyrning 
− Informationsförvaltning 

 
I verksamhetsområdet för enheten områdesbyggande, boende och investe-
ringar ingår beredning av bostadspolitiken, utveckling av stadsstrukturen och 
boendet, styrning av planeringen och genomförandet av områdesbyggprojekt, 
samordning av bostads-, service- och verksamhetslokalsbyggandet, utveckling 
av markanvändningen, trafiken och boendet i regionen, styrning av investe-
ringsekonomin och särskilda utredningar och undersökningar som stöder ut-
vecklingen av boendet och områdena. 
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I enheten ingår följande team: boende och stadsförnyelse, investeringar samt 
nya områden. Teamet nya områden och teamet investeringar är direkt under-
ordnade enhetschefen. 
 
Enheten områdesbyggande, boende och investeringar leds av områdesbygg-
nadschefen. 
 
I verksamhetsområdet för enheten stadsforskning och -statistik ingår anskaff-
ning, produktion och hantering av forsknings- och statistikuppgifter som är 
nödvändiga för stadens utveckling och upprätthållande och utveckling av dessa 
samt stadsforskning. Enheten ansvarar dessutom för samordning och samar-
bete i samband med stadsforskning och statistiskväsen och styr och samordnar 
anskaffningen och hanteringen av stadens gemensamma statistik- och forsk-
ningsmaterial. 
 
I enheten ingår följande team: forsknings- och statistikuppgifter och stadsforsk-
ning. 
 
Enheten stadsforskning och -statistik leds av stadsfaktachefen. 
 
I verksamhetsområdet för enheten strategier och utveckling ingår planering 
och samordning av stadens strategi, samordning av regionala och nationella 
program, utveckling av förvaltning och ledarskap, samordning och verkställande 
av centraliserade utvecklingsprojekt och uppgifter som hänför sig till riskhante-
ring. Enheten ansvarar för utvecklingen av stadskansliet och för sammanjämk-
ning av detta med åtgärderna på stadens, stadskansliets och avdelningarnas 
nivå. 
 
I enheten ingår följande team: dataanalys. Under enhetschefen lyder ett ledar-
skapsteam. 
 
Enheten strategier och utveckling leds av strategichefen. 
 
I verksamhetsområdet för enheten ekonomi- och koncernstyrning ingår att utar-
beta stadens budget och ekonomiplan, sköta stadens finansiering samt styra 
ekonomin, upphandlingarna och koncernen. Dessutom sköter enheten intresse-
kontorsverksamheten och stadskansliets ekonomiförvaltning. 
 
I enheten ingår följande team: konkurrensutsättning, stadskansliets ekonomi, 
koncernstyrning, finansiering och ekonomiplanering. I teamet upphandlingar 
och konkurrensutsättning ingår följande underteam: konkurrensutsättning. 
I teamet finansiering ingår följande underteam: intressekontoret och personal-
lån. 
 
Enheten ekonomi- och koncernstyrning leds av budgetchefen. 
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I verksamhetsområdet för informationsförvaltningsenheten ingår utveckling av 
helhetsstyrningen och samverkan inom stadens informationsförvaltning, strate-
gisk planering och uppföljning av informationsförvaltningen, organisering och 
underhåll av tjänster för den datatekniska basinfrastrukturen, utveckling av ge-
mensamma och strategiskt viktiga datasystem och ICT-tjänster, applikations-
hantering för gemensamma datasystem och datalager och stadskansliets data-
förvaltning och närstöd. 
 
I enheten ingår följande team: styrning av dataförvaltningen, ICT-utveckling, 
ICT-tjänster, applikationshantering och stadskansliets ICT. I teamet ICT-utveck-
ling ingår följande underteam: projekttjänster och programutveckling. I teamet 
stadskansliets ICT ingår följande underteam: närstöd. 
 
Informationshanteringsenheten leds av informationshanteringschefen. 
 

6 Kommunikationsavdelningen 
 
 Bestämmelser om kommunikationsavdelningens uppgifter ingår i 4 kap. 2 § i 

förvaltningsstadgan. Om avdelningschefen bestäms i 5 kap. 3 § i förvaltnings-
stadgan. 
 
Till stadskansliet hör: 

 
Kommunikationsavdelningen, som sköter kommunikationen och 
marknadsföringen, den allmänna rådgivningen samt delaktigheten 
och växelverkan. 

 
Kommunikationsavdelningen leds av kommunikationsdirektören. 

 
 

6.1  Kommunikationsavdelningens enheter och team 
 

Kommunikationsavdelningen har följande enheter: 
 

− Marknadsföringsenheten 
− Enheten för intern kommunikation 
− Enheten för extern kommunikation 
− Enheten för innehållsproduktion 
− Enheten delaktighet och rådgivning 

 
I verksamhetsområdet för marknadsföringsenheten ingår marknadsföring, ut-
veckling av evenemangsinriktningen, evenemang, ledning av stadens varu-
märke samt styrning av stadens visuella image. 
 
Marknadsföringsenheten leds av marknadsföringschefen. 
 
I verksamhetsområdet för enheten för intern kommunikation ingår kommuni-
kation av stadens personalärenden, arbetsgivarrykte, förändringskommunika-
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tion, utveckling av interna kommunikationskanaler och innehållsproduktion 
samt kommunikationsträningar. 
 
Enheten för intern kommunikation leds av kommunikationschefen, intern kom-
munikation. 
 
I verksamhetsområdet för enheten för extern kommunikation ingår betjäning av 
inhemska och internationella media, stöd för extern kommunikation vid stads-
kansliets olika avdelningar och extern beslutskommunikation. 
 
Enheten för extern kommunikation leds av kommunikationschefen, extern kom-
munikation. 
 
I verksamhetsområdet för enheten innehållsproduktion ingår stadens centrali-
serade kanaler för extern digital kommunikation och utvecklingen av dem samt 
en invånartidning. 
 
I enheten ingår teamet InfoFinland.  
 
Enheten innehållsproduktion leds av kommunikationschefen, innehållsproduk-
tion. 
 
I verksamhetsområdet för enheten delaktighet och rådgivning ingår utveckling 
och samordning på stadens nivå av växelverkan och elektroniska tjänster för 
deltagande och av modeller för deltagande i områdena, stadens allmänna råd-
givning och specialrådgivning i immigrationsfrågor samt förlikningsverksamhet. 
 
I enheten ingår följande team: delaktighet i områdena, rådgivning, förlikning 
och växelverkan. 
 
Enheten delaktighet och rådgivning leds av delaktighets- och interaktionsche-
fen. 
 
Till kommunikationsavdelningen hör dessutom protokoll och PR som leds av en 
ledande sakkunnig. Dessa är direkt underställda kommunikationsdirektören. 
 

7 Intern revision 
 

Bestämmelser om den interna revisionen ingår i 4 kap. 2 § och 22 kap. 5 § i för-
valtningsstadgan. 

 
Till stadskansliet hör dessutom den interna revisionen, som är direkt 
underställd kanslichefen. 

 
Den interna revisionen är en del av den interna kontrollen. Den in-
terna revisionen säkerställer och utvärderar objektivt och självstän-
digt förverkligandet av god lednings- och förvaltningssed och effekti-
viteten av den interna kontrollen och riskhanteringen och koncern-
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övervakningen. Den interna revisionen rapporterar om utvärdering-
ens resultat och framställer åtgärdsförslag för utvecklande av den in-
terna revisionen och riskhanteringen. 

 
Den interna revisionen leds av chefen för den interna revisionen. 
 

8 Stadskansliets förvaltnings- och stödfunktioner 
 

8.1  Förvaltningens organisation och uppgifter 
 

Förvaltnings- och stödtjänsterna är placerade på de avdelningar som samordnar 
motsvarande verksamhet på hela stadens nivå. Förvaltningsavdelningen ansvarar 
för stadskansliets allmänna förvaltning och expeditionstjänster, personalavdel-
ningen för HR-frågor, ekonomi- och planeringsavdelningen för ICT, ekonomifrå-
gor och samordning av interna utvecklingsuppgifter och kommunikationsavdel-
ningen för kommunikation. 

 
9 Stadskansliets ledarskap och befogenheter 

 
9.1  Kanslichefen 

 
Bestämmelser om kanslichefens uppgifter ingår i 5 kap. 2 § i förvaltningsstad-
gan. 
 

Centralförvaltningen leds av kanslichefen. Kanslichefen är chef för 
stadskansliet. 
Kanslichefen är föredragande i stadsstyrelsen och dess sektioner och 
för borgmästaren.1 
 

Bestämmelser om kanslichefens befogenheter ingår i 12 kap. 1 § i förvaltnings-
stadgan. 
 

Kanslichefen, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, 
1 ger vid behov sektorcheferna, direktörerna för affärsverken och 

andra ansvariga riktlinjer och föreskrifter och meddelar föreskrif-
ter och anvisningar om förvaltningen 

2 ansvarar för att stadskoncernens fördel som helhet blir beaktad i 
de sammanslutningar, affärsverk och stiftelser där staden har be-
stämmande inflytande 

3 beslutar om organiseringen och verkställigheten av beredskaps-
verksamhet och kontinuitetshantering 

4 tillsätter arbetsgrupper som gäller två eller fler sektorer 
5 godkänner en verksamhetsstadga för stadskansliet 

                                            
1 Kanslichefen har 12.1.2018, 21 §, överfört föredragningen av näringslivssektionens ärenden till näringslivsdirektö-
ren 
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6 beslutar om befrielse av en anställd inom centralförvaltningen 
som vållat skada i tjänsten eller arbetet helt eller delvis från skyl-
digheten att betala ersättning, om inte skadan har vållats avsikt-
ligt eller genom grov oaktsamhet 

7 godkänner en beskrivning av stadskansliets interna kontroll och 
riskhantering. 

 
Personalärenden 
8 beslutar om lönerna för sektorcheferna, direktörerna för service-

helheterna, räddningskommendören, direktörerna för affärsver-
ken, avdelningscheferna vid stadskansliet och förvaltningsdirektö-
rerna i sektorerna, om grunderna för bestämmandet av lönen och 
om justering av lönen efter prövning och om andra premieringar 
och om placeringen av uppgifter i kravnivåer och lönen utifrån pla-
ceringen 

9 beslutar om överföring av tjänster och tjänsteinnehavare från en 
sektor till en annan eller mellan en sektor och centralförvaltningen, 
om tjänsteutövningsskyldigheten inte ändras, och beslutar om 
överföring av arbetstagare från en sektor till en annan eller mellan 
en sektor och centralförvaltningen 

10 fastställer en villkorlig anställning i tjänsteförhållande som stads-
styrelsen fattat beslut om 

11 beslutar om annat som hänför sig till tjänsteförhållandet för sek-
torcheferna och direktörerna för affärsverken inom centralförvalt-
ningen. 

12 beslutar om andra personalärenden som gäller revisionsdirektö-
ren. 

 
Ekonomiska ärenden 
13 godkänner en resultatbudget och verksamhetsplan för stads-

kansliet 
14 godkänner stadskansliets bokslutsuppgifter 
15 godkänner stadskansliets avskrivningstider inom ramen för den av 

stadsfullmäktige godkända avskrivningsplanen 
16 beslutar vilka av stadens upphandlingar som ska genomföras ge-

mensamt 
17 beslutar vid behov om att sektorerna eller affärsverken ska utgöra 

en inköpscentral vid enskilda upphandlingar 
18 beslutar om användning av anslag upp till 500 000 euro som i bud-

geten ställts till stadsstyrelsens disposition 
19 beslutar om vilka som har rätt att godkänna fakturor, betalnings-

anvisningar och memorialverifikat och hur godkännandeförfaran-
det ska organiseras 

20 beslutar om rätten att använda bankkonton och hur övervak-
ningen av användningen ska organiseras 

21 beslutar om fördelningen av kontantkassor inom sitt arbetsfält. 
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Kanslichefen, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, 
beslutar om eller godkänner grunder och gränser enligt vilka en tjäns-
teinnehavare beslutar om 
1 ansökan om medel från Europeiska unionen på stadens vägnar 
2 upphandlingar med undantag för aktier 
3 förhyrning av lokaler inom av stadsstyrelsen fastställda gränser 
4 godkännande av behovsutredningar för lokalprojekt 
5 godkännande av planer och ritningar för andra projekt än lokal-

projekt, inom gränser fastställda av stadsstyrelsen 
6 uthyrning och annan upplåtelse av lokaler och anordningar för 

längst fem år åt gången, eller tills vidare och hyresförhållandet en-
ligt avtal upphör senast sex månader efter uppsägning 

7 överlåtelse av lös egendom, med undantag för aktier, inom grän-
ser fastställda av stadsstyrelsen 

8 godkännande av betalningar som grundar sig på beslut av stads-
fullmäktige, stadsstyrelsen och borgmästaren och som görs med 
stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens dispositionsmedel 

 
Personalärenden 
9 anställning av stadskansliets tjänsteinnehavare och arbetstagare 
10 överföring av en tjänsteinnehavare inom centralförvaltningen till 

ett annat tjänsteförhållande och av en arbetstagare inom central-
förvaltningen till ett annat arbetsavtalsförhållande 

11 avstängning från tjänsteutövning interimistiskt när det gäller en 
underställd tjänsteinnehavare eller direktören för ett affärsverk 

12 annat som hänför sig tjänsteförhållandena för tjänsteinneha-
varna vid stadskansliet 

13 andra personalärenden vid stadskansliet. 
 

9.2 Stadskansliets övriga tjänsteinnehavare och deras befogenheter 
 

Enligt 5 kap. 3 § i förvaltningsstadgan är stadskansliets övriga ledande tjänste-
innehavare förutom kanslichefen avdelningscheferna: 

 
− näringslivsdirektören (näringslivsavdelningen) 
− förvaltningsdirektören (förvaltningsavdelningen) 
− personaldirektören (personalavdelningen) 
− finansdirektören (ekonomi- och planeringsavdelningen) 
− kommunikationsdirektören (kommunikationsavdelningen) 

 
De övriga ledande tjänsteinnehavarna vid stadskansliet utför de upp-
gifter som kanslichefen föreskriver.  
 

Avdelningschefen leder avdelningens verksamhet och ansvarar för att de god-
kända målen uppnås. 
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Dessutom ingår bestämmelser om stadskansliets tjänsteinnehavares befogen-
heter i 12 kap. 2–5 § i förvaltningsstadgan. 

 
Förvaltningsdirektörens befogenheter 
Förvaltningsdirektören, om inte något annat är föreskrivet om befo-
genheterna, ger förhållningsregler som gäller förvaltningen, besluts-
beredningen och ärendehanteringen. 

 
Personaldirektörens befogenheter 
Personaldirektören, om inte något annat är föreskrivet om befogen-
heterna eller personaldirektören har förordnat någon annan tjänste-
innehavare detta, 
1 sköter de lokala förhandlingar som avses i det kommunala huvud-

avtalet och motsvarande lokala förhandlingar  
2 beslutar om verkställigheten av tjänste- och arbetskollektivavtal 
3 beslutar om placeringen av uppgifter i kravnivåer och, frånsett när 

det gäller revisionsdirektören, om lönen utifrån placeringen 
4 godkänner på stadens vägnar sådana lokala tjänste- och ar-

betskollektivavtal som inte har ekonomiskt stor betydelse 
5 verkställer årliga hyresjusteringar för tjänstebostäderna i enlighet 

med principer fastställda av stadsstyrelsen för tjänstebostäder 
6 beviljar pensioner i enlighet med stadens egna pensionsstadgor, 

likaså uppfostringsbidrag och extra pensioner, i enlighet med prin-
ciper fastställda av stadsstyrelsen. 

 
Stadsjuristens befogenheter 
Stadsjuristen, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, 
stadsstyrelsen i ett enskilt fall beslutar något annat eller stadsjuristen 
har förordnat någon annan tjänsteinnehavare detta, 
1 för stadens talan i domstolar och där stadens intressen annars ska 

bevakas 
2 för stadens talan då ändring sökts i ett ärende som gäller förvalt-

ningen, om han eller hon omfattar det beslut av någon av stadens 
myndigheter som sökandet av ändring gäller 

3 beslutar om rättshjälp till en stadsanställd med anledning av så-
dant som inträffat i tjänsteutövningen eller arbetet 

4 beslutar om åtgärder för indrivning av skadestånd hos en stads-
anställd som vållat skada 

5 beslutar om skadestånd då staden är skadeståndsskyldig, då sa-
ken inte kan hänföras till en viss sektor eller då det anses vara skä-
ligt att ersättning betalas 

6 ansöker om egendom som staten fått som arv och tar emot sådan 
egendom på stadens vägnar, tar likaså emot egendom som done-
rats eller testamenterats till staden, om dess värde överstiger 
100 000 euro eller om inte donatorn eller testatorn har anvisat 
egendomen till en viss sektor. 
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Stadsjuristen för stadens talan vid bolags-, koncern- och årsstämmor 
och om beslut fattas utan bolagsstämma i ett ärende som inte är eko-
nomiskt viktigt eller principiellt vittgående, om inte något annat är fö-
reskrivet om befogenheterna, stadsstyrelsens koncernsektion beslu-
tar något annat eller stadsjuristen har ålagt någon annan tjänstein-
nehavare detta. 

 
Finansdirektörens befogenheter  
Finansdirektören, om inte något annat är föreskrivet om befogenhet-
erna eller finansdirektören har förordnat någon annan tjänsteinneha-
vare detta, 
1 beslutar om placering av stadens medel enligt principer godkända 

av stadsstyrelsen 
2 beslutar inom gränser godkända av stadsfullmäktige om uppta-

gande av budgetlån och tillfälliga lån, om återbetalning av lån, om 
ingående av derivatavtal som skydd mot ränte- och valutarisker 
med avseende på lån och om ändring av lånevillkoren 

3 beslutar om ändring av prioriteringsordningen i fråga om inteck-
ningar fastställda som säkerhet för fordringar som staden har ute-
stående och om återlämning av säkerheter som utgör överhypo-
tek för lån beviljade eller borgensförbindelser ingångna av staden 

4 sköter stadens försäkringsärenden 
5 beslutar för centralförvaltningens del om priser, om avgifter, om 

hyror, om interna räntor som staden och koncernbanken kredite-
rar och debiterar och om ersättningar, liksom också om befrielse 
från en avgift, ersättning eller annan fordran som ska betalas till 
centralförvaltningen och om befrielse i fall där uppgiften inte har 
hänförts till en viss sektor  

6 beslutar om överföring av lös egendom till en annan sektor och till 
ett annat affärsverk 

7 ansöker på stadens vägnar om statsandelar och -understöd och 
därmed jämförliga förmåner  

8 beslutar inom sina befogenheter fastslagna i budgeten om ett ra-
mavtal som gäller leasingfinansiering  

9 beslutar om öppnande och avslutande av konton i stadens namn  
10 beslutar om huruvida dotter- och koncernsammanslutningar som 

helt och hållet ägs av staden eller där staden annars har hela det 
bestämmande inflytandet ska ansluta sig till koncernkontosyste-
met och om de interna limiterna i stadens koncernkontosystem 

11 beslutar om maximibelopp för stadskansliets, revisionskontorets, 
sektorernas, affärsverkens och räddningsverkets kontanta medel. 

 
9.3 Enhetscheferna och teamcheferna och deras uppgifter 

 
Enhetscheferna leder enheternas verksamhet och ansvarar för att målen uppnås. 
De utför de uppgifter som kanslichefen och avdelningschefen föreskriver. 
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Om organisationsnivåer under enheter har godkänts för en avdelning enligt 
denna verksamhetsstadga, kallas de följande underordnade nivåerna för team 
och de därpåföljande nivåerna för underteam. 
 
För varje team och underteam utnämns en chef som leder teamets eller under-
teamets verksamhet och ansvarar för att målen uppnås. De utför de uppgifter 
som avdelningschefen och enhetschefen föreskriver. 
 

9.4  Ställföreträdare 
 
Bestämmelser om ställföreträdarna för de ledande tjänsteinnehavarna ingår i 5 
kap. 10 § i förvaltningsstadgan. 
 

Då kanslichefen eller en annan ledande tjänsteinnehavare vid stads-
kansliet är förhindrad sköts hans eller hennes uppgifter av en tjänste-
innehavare förordnad av kanslichefen.  

 
Kanslichefens ställföreträdare i inträdesordning är: 

− finansdirektören 
− förvaltningsdirektören 
− stadskansliets övriga ledande tjänsteinnehavare i enlighet med förvalt-

ningsstadgan i inträdesordning enligt tjänsteålder 
 
Näringslivsdirektörens ställföreträdare i inträdesordning är: 

− enhetschefen, innovationer och nya försök 
− chefen för immigrations- och sysselsättningstjänster  
− chefen för internationella ärenden 

 
Förvaltningsdirektörens ställföreträdare i inträdesordning är: 

− förvaltningschefen 
− stadsjuristen 
− informationshanteringschefen 
− chefen för säkerhets- och beredskapsenheten 
− expeditionstjänstchefen 

 
Personaldirektörens ställföreträdare är chefen för personalpolitik. 

 
Finansdirektörens ställföreträdare i inträdesordning är: 

− strategichefen 
− budgetchefen 
− dataförvaltningschefen 

 
Kommunikationsdirektörens ställföreträdare i inträdesordning är: 

− kommunikationschefen, extern kommunikation 
− kommunikationschefen, intern kommunikation 
− marknadsföringschefen 
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Ställföreträdare för chefen för den interna revisionen är den som tjänstgör som 
intern revisor. 
 
Avdelningschefen beslutar om arrangemangen kring ställföreträdarskapet för 
enhetscheferna och vid behov för de övriga cheferna. 
 
Om alla angivna ställföreträdande är förhindrade övergår ställföreträdarskapet 
till den närmaste överordnade chefen. 

 
10 Behörighetsvillkor  

 
Bestämmelser om behörighetsvillkoren för kanslichefen ingår i 23 kap. 1 § i för-
valtningsstadgan. 

 
Behörighetsvillkoren för kanslichefen och sektorcheferna är högre 
högskoleexamen och erfarenhet av ledarskap samt utmärkta munt-
liga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skrift-
liga kunskaper i svenska. 

 
Enligt 8 kap. 1 § i förvaltningsstadgan beslutar stadsstyrelsen om anställning i 
tjänsterna som ledande tjänsteinnehavare på organisationsnivån direkt under 
kanslichefen.  Enligt 23 kap. 1 § i förvaltningsstadgan bestäms behörighetsvill-
koren av den som gör anställningen. 
 
Behörighetsvillkor för enhetscheferna på näringslivsavdelningen, förvaltnings-
avdelningen, personalavdelningen, ekonomi- och planeringsavdelningen och 
kommunikationsavdelningen är högre högskoleexamen, med undantag av stads-
juristen, för vilken behörighetsvillkor är juris magisterexamen eller motsvarande 
tidigare examen, och chefen för förvaltningsavdelningens expeditionstjänsten-
het, för vilken behörighetsvillkor är högskoleexamen.  
 
Behörighetsvillkor för chefen för den interna revisionen är högre högskoleexa-
men. 
 
Behörighetsvillkor för cheferna för kansliets HR och ekonomiförvaltning är 
högre högskoleexamen. 
 

11 Beslutsfattande i ekonomifrågor 
 
Beslut om beslutsfattandet i stadskansliets upphandlings- och ekonomifrågor 
fattas separat. 
 

12 Beslutsfattande i personalärenden 
 

Beslut om beslutsfattandet i stadskansliets personalfrågor fattas separat. 
 

13 Ledningsgrupper 
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Stadskansliet har en ledningsgrupp som är rådgivande organ för kanslichefen. 
Till ledningsgruppen hör kanslichefen, avdelningscheferna, övriga personer som 
kanslichefen förordnat och företrädare för personalen. Vid företrädarskapet för 
personalen följs stadens riktlinjer för samarbete. 
 
Kanslichefen är ledningsgruppens ordförande och en person som kanslichefen 
förordnat är ledningsgruppens sekreterare. 
 
Ledningsgruppen behandlar viktiga frågor som hänför sig till stadens budget, 
verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, utveckling, personalpolitik, utbild-
ning, upphandlingar, kommunikation och arbetarskydd och andra ärenden som 
ordföranden tar upp för behandling samt de ärenden som hänvisats till lednings-
gruppen i samarbetsprotokollet. 
 
Personalen informeras om de ärenden som ledningsgruppen behandlar. 
 
Varje avdelning vid stadskansliet har en ledningsgrupp för avdelningen som är 
avdelningschefens rådgivande organ. Till avdelningens ledningsgrupp hör avdel-
ningschefen, enhetscheferna och övriga personer som avdelningschefen förord-
nat samt företrädare för personalen. Vid företrädarskapet för personalen följs 
stadens riktlinjer för samarbete. 
 
Avdelningschefen är ordförande för avdelningens ledningsgrupp och en person 
som ordföranden förordnat är ledningsgruppens sekreterare. 
 
Avdelningens ledningsgrupp behandlar viktiga frågor som hänför sig till avdel-
ningens budget, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, utveckling, personal, 
utbildning, upphandlingar, kommunikation och arbetarskydd och andra ärenden 
som ordföranden tar upp för behandling samt de ärenden som med tanke på 
samarbetet hör till avdelningens ledningsgrupp. 
 
Personalen informeras om de ärenden som avdelningens ledningsgrupp behand-
lar. 
 

14 Samarbete 
 

Högsta samarbetsorganet för stadskansliets ledning och personal är personal-
kommittén. 
 
Kanslichefen är ordförande för personalkommittén och en person som ordföran-
den kallat är personalkommitténs sekreterare. 
 
Personalkommitténs sammansättning och verksamhet följer stadens riktlinjer för 
samarbete. 

 
15 Intern kontroll och riskhantering 
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Enligt 12 kap. 1 § i förvaltningsstadgan godkänner kanslichefen en beskrivning 
av stadskansliets interna kontroll och riskhantering. I beskrivningen anges de 
viktigaste målen, tillvägagångssätten och förfarandena för den interna kontrol-
len och riskhanteringen. I beskrivningen anges på vilka sätt den interna kontrol-
len och riskhanteringen förverkligas med beaktande av verksamhetens särdrag 
och omfattning samt hur den interna kontrollen och riskhanteringen ingår i eller 
kopplas till funktioner, processer, projekt och datasystem. 
 

16 Allmänna bestämmelser om förvaltningen 
 

16.1 Undertecknande av handlingar 
 

Stadskansliets handlingar som avses i 24 kap. 1 § 4 mom. i förvaltningsstadgan 
undertecknas av kanslichefen. 
 
Avdelningarnas handlingar som avses i 24 kap. 1 § 4 mom. i förvaltningsstadgan 
undertecknas av avdelningschefen. 
 
Avtal som baserar sig på upphandlingsbeslut undertecknas dock av den som fat-
tat beslutet eller av en person eller anställd som den som fattat beslutet har för-
ordnat och som har rätt att genomföra upphandlingar. 
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