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HELSINGIN KAUPUNGIN TUKKUTORIN JOHTOSÄÄNTÖ
Kaupunginvaltuuston hyväksymä lokakuun 21 p:nä 1998

1 §
Toimiala Tukkutori huolehtii tukkukaupan edellytyksistä tukkutorialueella ja 

kaupungin vähittäismyyntitorien sekä kauppahallien 
toimintaedellytyksistä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. 
(20.10.2010)

2 §
Organisaatio Laitoksen päällikkönä on toimitusjohtaja. Laitoksessa on lisäksi 

muuta henkilökuntaa.

3 §
Johtaminen Toimitusjohtaja johtaa laitoksen toimintaa ja vastaa siitä, että 

asetetut tavoitteet saavutetaan.

4 §
Laitoksen päällikön tehtävät

Laitoksen päällikön tehtävänä on

1 hyväksyä toimintasäännöt,

1 a (11.12.2013) huolehtia sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan toimeenpanosta,

2 päättää asianomaisia esimiehiä, asianomaista henki-
löä sekä tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä 
kuultuaan laitoksen palveluksessa olevan henkilön ja 
vastaavan viran tai toimen siirtämisestä laitoksen 
yksiköstä toiseen,

3 päättää laitoksen henkilökuntaa koskevien virka- ja 
työehtosopimusten sekä vastaavien sopimusten 
täytäntöönpanosta huomioon ottaen, mitä 
kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty,

4 (20.10.2010) antaa vuokralle tukkutorin hallintaan 
kuuluvia vähittäismyyntitorien ja kauppahallien 
myyntipaikkoja, lukuun ottamatta maa-alueiden 
vuokraamista.

5 kumottu (17.5.2006)
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6 kumottu (17.5.2006)

7 kumottu. (17.5.2006)

Lisäksi laitoksen päällikkö

1 kumottu, (16.11.2005)

2 kumottu (27.8.2003)

3 suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät 
muut tehtävät.

5 §
Estyneenä oleminen Laitoksen päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 

lautakunnan määräämä viranhaltija.

6 §
Pätevyysvaatimukset Toimitusjohtajan pätevyysvaatimuksena on virkaan soveltuva 

ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla ko-
kemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan pätevyyden määrää valinnan 
suorittaja.

7 §
Henkilökunnan valinta Toimitusjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto lautakunnan annet-

tua hakijoista lausuntonsa.

Muun henkilökunnan valitsee toimitusjohtaja.

(27.8.2003) 7 a §
Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille sekä puhevallan käyttö

Laitoksen esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille on 
toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian 
vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta 
ole pidettävä tarpeettomana tai ellei ole toisin määrätty.

8 §
Päätösluetteloiden pitäminen

Kumottu. (16.11.2005)

Johtosääntö tulee voimaan 1.1.1999 lukien.
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Samalla kaupunginvaltuusto päätti kumota 16.6.1982 hyväksytyn 
Helsingin kaupungin elintarviketukkukaupan keskuksen johto-
säännön siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen 1.1.1999 
lukien.


