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§ 5
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Nybergin (varalla Luoto) ja Jäntin 
(varalla Koskela) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Nybergin (varalla Luoto) ja Jäntin 
(varalla Koskela) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo
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§ 6
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan 
panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset 
voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo
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§ 7
Eläintarhan johtokunnan lausunto Johanna Sumuvuoren ym. 
aloitteesta järjestöportaalin perustamisesta

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon Johanna 
Sumuvuoren ym. aloitteesta järjestöportaalin perustamisesta:

Korkeasaaren eläintarhalla ei ole tällä hetkellä erikseen järjestöille 
suunnattuja palveluja. Eläintarhan palvelutuotteet, pääsyliput, julkaisut, 
opastukset ja kokoustilavaraukset ovat järjestöille samoin tavoin ja 
hinnoin tarjolla kuin muillekin eläintarhan kävijöille.

Korkeasaaren eläintarhan yleissuunnitelman mukaan tulevassa 
näyttelyrakennuksessa olisi mm. erilaisia kokous- ja harrastetiloja. 
Palvelujen esittely, tila- ja opastusvaraukset tai -hakemukset voisivat 
olla portaalin kautta järjestöjen haettavissa.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
Taru Vuori, eläintarhalehtori, puhelin: 310 37891

taru.vuori(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2011-005299 Johanna Sumuvuoren valtuustoaloite Kvsto 
28.9.2011 asia 17

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee antaa seuraavan lausunnon Johanna 
Sumuvuoren ym. aloitteesta järjestöportaalin perustamisesta:

Korkeasaaren eläintarhalla ei ole tällä hetkellä erikseen järjestöille 
suunnattuja palveluja. Eläintarhan palvelutuotteet, pääsyliput, julkaisut, 
opastukset ja kokoustilavaraukset ovat järjestöille samoin tavoin ja 
hinnoin tarjolla kuin muillekin eläintarhan kävijöille.

Korkeasaaren eläintarhan yleissuunnitelman mukaan tulevassa 
näyttelyrakennuksessa olisi mm. erilaisia kokous- ja harrastetiloja. 
Palvelujen esittely, tila- ja opastusvaraukset tai -hakemukset voisivat 
olla portaalin kautta järjestöjen haettavissa.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo
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Lisätiedot
Taru Vuori, eläintarhalehtori, puhelin: 310 37891

taru.vuori(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2011-005299 Johanna Sumuvuoren valtuustoaloite Kvsto 
28.9.2011 asia 17
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§ 8
Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2012 tulosbudjetin vahvistaminen 

HEL 2012-001672 T 02 02 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä esityslistan liitteenä 1 olevan 
vuoden 2012 käyttötalousosan tulosbudjetin. 

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
Päivi Hinkkanen, taloussihteeri, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi
Jukka Salo, eläintarhan johtaja, puhelin: 310 37870

jukka.salo(a)hel.fi
Jenni Ahtiainen, va. hallintopäällikkö, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 ZOOJK_Tulosbudjetti 2012.pdf

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee hyväksyä esityslistan liitteenä 1 
olevan vuoden 2012 käyttötalousosan tulosbudjetin. 

Esittelijä

Kaupunginhallitus on antanut 28.11.2012 lauta- ja johtokunnille vuoden 
2012 talousarvion noudattamisohjeet. Ohjeissa todetaan mm. 
seuraavaa:

”Toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan 
talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Tulosbudjetti 
sisältää viraston tai laitoksen tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi 
tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä 
kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Suunnitelmia tarkistettaessa 
on varmistettava, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet 
saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Tulosbudjetit hyväksyy 
lauta- tai johtokunta. Tulosbudjetit on lähetettävä tiedoksi talous- ja 
suunnittelukeskukselle.

Kaikkien virastojen ja liikelaitosten on laadittava vähintään 
talousarviokohtatasoinen budjetti. Talousarvion sitovuustasoja ei saa 
ylittää tulosbudjetissa. Tulosbudjeteissa on esitettävä määrärahoihin ja 
tuloarvioihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat 
tavoitteet. Tulosbudjetit laaditaan viraston tai laitoksen yksikköjaon 
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mukaisesti siten, että yksikön päällikkö vastaa tulostavoitteiden 
saavuttamisesta ja tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä 
toimenpiteistä.

Tulosbudjetteja tarkistaessaan nettobudjetoidut yksiköt voivat ylittää 
talousarviossa hyväksytyt menot vain jos vastaava tuloylitys kertyy 
ulkoisista tuloista, jolloin yksikön toimintakate vastaa talousarvion 
sitovaa toimintakatetta.”

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
Päivi Hinkkanen, taloussihteeri, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi
Jukka Salo, eläintarhan johtaja, puhelin: 310 37870

jukka.salo(a)hel.fi
Jenni Ahtiainen, va. hallintopäällikkö, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 ZOOJK_Tulosbudjetti 2012.pdf

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus 
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§ 9
Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2011 tilinpäätös 

HEL 2012-001670 T 02 06 01 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti osaltaan hyväksyä Korkeasaaren 
eläintarhan tilinpäätöksen vuodelta 2011. 

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
Jenni Ahtiainen, va. hallintopäällikkö, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi
Päivi Hinkkanen, taloussihteeri, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi
Jukka Salo, eläintarhan johtaja, puhelin: 310 37870

jukka.salo(a)hel.fi

Liitteet

1 Zoo_toimintakertomus 100212.pdf
2 ZOO_tuottavuuden toteutuminen ja siiheen viittaavat tekijät 100212.pdf
3 Korkeasaari Tp 2011 Selontekoasiakirjan ilmoituslomake.pdf
4 Sitovien tavoitteiden toteutumisen dokumentointi 12.pdf

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee osaltaan hyväksyä Korkeasaaren 
eläintarhan tilinpäätöksen vuodelta 2011. 

Esittelijä

Eläintarhan vuoden 2011 määrärahojen ja tavoitteiden toteutumista 
koskevat raportit ja tunnusluvut ovat esityslistan liitteinä. Eläintarhan 
vuoden 2011 toimintaa raportoidaan liitteissä tulojen, menojen, 
toimintakatteen sekä irtaimen omaisuuden hankinnan toteutumisen 
osalta. 

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
Jenni Ahtiainen, va. hallintopäällikkö, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi
Päivi Hinkkanen, taloussihteeri, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi
Jukka Salo, eläintarhan johtaja, puhelin: 310 37870

jukka.salo(a)hel.fi
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Liitteet

1 Zoo_toimintakertomus 100212.pdf
2 ZOO_tuottavuuden toteutuminen ja siiheen viittaavat tekijät 100212.pdf
3 Korkeasaari Tp 2011 Selontekoasiakirjan ilmoituslomake.pdf
4 Sitovien tavoitteiden toteutumisen dokumentointi 12.pdf

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus 
Tarkastusvirasto 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 9 (23)
Eläintarhan johtokunta

Etj/6
16.02.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4600 Mustikkamaanpolku 12 +358 9 3101615 0201256-6 200118-205059
00099 Helsingin kaupunki Helsinki  00570 Faksi Alvnro
zoo@hel.fi www.korkeasaari.fi +358 9 31037902 FI02012566

§ 10
Korkeasaaren eläintarhan hallintopäällikön viran täyttäminen 

HEL 2012-002131 T 01 01 01 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti ottaa Korkeasaaren eläintarhan 
hallintopäällikön virkaan ********** 1.3.2012 lukien toistaiseksi 
voimassa olevaan palvelussuhteeseen 4166,70 euron 
tehtäväkohtaisella palkalla sillä ehdolla, että johtajistokäsittelyssä 
15.2.2012 on myönnetty hallintopäällikön viran täyttölupa.

Samalla eläintarhan johtokunta päätti, että ********** on esitettävä 
työterveyshuollon antama tai hyväksymä selvitys, jonka mukaan 
hänellä on terveydelliset edellytykset hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. 
Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan 
päätöksen tiedoksi saannista lukien. 

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot

Leena Mattheiszen, johtava työmarkkinalakimies, puhelin: 310 37963
leena.mattheiszen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen
Henkilöstökeskus
Hallintokeskus

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee ottaa Korkeasaaren eläintarhan 
hallintopäällikön virkaan ********** 1.3.2012 lukien toistaiseksi 
voimassa olevaan palvelussuhteeseen 4166,70 euron 
tehtäväkohtaisella palkalla sillä ehdolla, että johtajistokäsittelyssä 
15.2.2012 on myönnetty hallintopäällikön viran täyttölupa.

Samalla eläintarhan johtokunta päättänee, että ********** on 
esitettävä työterveyshuollon antama tai hyväksymä selvitys, jonka 
mukaan hänellä on terveydelliset edellytykset hoitaa virkaan 
kuuluvia tehtäviä. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan 
ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien. 

Esittelijä
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Korkeasaaren eläintarhan hallintopäällikkö vastaa eläintarhan yleis-, 
talous- ja henkilöstöhallinnosta. Hallintopäällikkö vastaa yleis-, talous- 
ja henkilöstöhallinnon toimivuudesta ja kehittämisestä. Hallinto-
päällikkö huolehtii myös eläintarhan oheispalveluista.  Hallintopäällikkö 
toimii hallintoyksikön esimiehenä, johtokunnan sihteerinä, johtoryhmän 
jäsenenä ja sijaistaa eläintarhan johtajaa intendentin estyneenä 
ollessa.

Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan 
johtosäännön 12 § mukaan johtokunnan päättämien yksiköiden johtajat 
valitsee johtokunta.

Virkojen ja tehtävien täyttämiseen tarvitaan kaupunginjohtajan 
täyttölupa, ellei virkaa tai tehtävää ole erikseen kaupunginjohtajan 
päätöksellä vapautettu täyttölupamenettelystä.  Hallintopäällikön viran 
täyttölupahakemusmenettelyn yhteydessä henkilöstökeskuksesta 
ilmoitettiin, että hallintopäällikön virkaa ei laiteta julkiseen hakuun, 
koska kaupunki on kunnallisen viranhaltijalain mukaan velvollinen 
tarjoamaan virkaa taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla kaupungin 
palveluksesta irtisanotulle viranhaltijalle.  

Virkojen täyttämisessä noudatetaan julkista hakumenettelyä. 
Viranhaltijalain 4 § 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan 
kuitenkin ottaa ilman julkista hakumenettelyä muun ohella silloin, kun 
kysymyksessä on taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotun 
viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen. 

Palmian talous- ja hallintoyksikön organisaatiota muutettiin 1.4.2011 
alkaen, jolloin ********** virka lakkautettiin ja ********** tehtävät jaettiin 
eri yksiköihin. Palmia tarjosi ********** muita tehtäviä talon sisältä, joita 
********** ei kuitenkaan suostunut ottamaan vastaan. Myöskään 
uudelleensijoitusperiaatteiden mukainen uudelleensijoittaminen 
kaupungin muihin virastoihin ja liikelaitoksiin ei onnistunut. ********** 
irtisanottiin Palmian ********** virasta kunnallisen viranhaltijalain 37 §:n 
perusteella tehtävien uudelleenjärjestelyjen vuoksi 6.11.2011 lukien.

Kunnallisen viranhaltijalain 46 §:n mukaan, jos työnantaja on 
irtisanonut toistaiseksi otetun viranhaltijan 37 §:n mukaisilla 
taloudellisilla ja tuotannollisille perusteilla ja työnantaja tarvitsee 
yhdeksän kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä 
viranhaltijaa tehtäviltään samankaltaiseen toistaiseksi voimassa 
olevaan tai yli kuusi kuukautta kestävään virkasuhteeseen, työnantajan 
on tiedusteltava paikalliselta työvoimaviranomaiselta, onko irtisanottuja 
viranhaltijoita etsimässä tämän viranomaisen välityksellä työtä, ja 
myönteisessä tapauksessa tarjottava työtä ensisijaisesti irtisanotulle 
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kelpoisuusvaatimukset täyttäville viranhaltijoille. ********** 
irtisanomisaika päättyi 5.11.2011 ja hän oli tämän jälkeen työttömänä 
työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa.

Edellä mainittuun viitaten kaupunki on velvollinen tarjoamaan 
kunnallisen viranhaltijalain 46 §:n mukaisesti ********** avoinna olevaa 
Korkeasaaren hallintopäällikön vakinaista virkaa, jonka ********** on 
ilmoittanut olevansa valmis ottamaan vastaan 1.3.2012 lukien. 

Eläintarhan johtokunta on 26.10.2006, 42 § vahvistanut viran 
pätevyysvaatimukset seuraavasti: virkaan soveltuva 
korkeakoulututkinto sekä hyvä kokemus hallinto- ja taloustehtävissä. 
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Viran menestyksellinen 
hoitaminen edellyttää vankkaa kokemusta julkishallinnosta ja 
henkilöstöasioiden hoitamisesta, pitkäjänteisyyttä ja hyviä 
yhteistyötaitoja.

Esittelijä toteaa, että virassa on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävään 
valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Päätös 
on ehdollinen kunnes selvitys on saatu. Selvitys on esitettävä 30 
päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien. 

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot

Leena Mattheiszen, johtava työmarkkinalakimies, puhelin: 310 37963
leena.mattheiszen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen
Henkilöstökeskus
Hallintokeskus
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§ 11
Eläintarhan johtokunnan lausunto demokratiaryhmän 
loppuraportista

HEL 2011-002909 T 00 00 02

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
demokratiaryhmän loppuraportista:

Eläintarhan johtokunta toteaa, että on hyvä, että suunnitelma ja selvitys 
alueellisen demokratian kehittämiseksi, suoran demokratian 
edistämiseksi ja valmistelun avoimuuden lisäämiseksi on vihdoin tehty 
kaupungin hallinnossa. 

Raportissa esitetyt toimenpiteet ovat hyviä ja kannatettavia. Eläintarhan 
johtokunta haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota ja lausua oman 
näkökantansa erityisesti seuraavien toimenpiteiden osalta: 

Raportin kohta 4 Valmistelun avoimuuden lisääminen 

Toimenpide 4:
Kehitetään verkkopalveluja ja lisätään vuorovaikutusta sekä 
valmistelun avoimuutta, jotta kaupungin tuottama asiakirja- ja muu 
tietoaineisto on helposti ja esteettömästi kaupunkilaisten avoimesti 
käytettävissä ja hyödynnettävissä.

Toimenpiteen 4 kohdalla raportissa todetaan, että ”Kaupungin 
tarjoamia osallistumis-, vuorovaikutus- ja palautepalveluja kehitetään ja 
helppokäyttöisyyttä lisätään (henkilöstön palautekanava esimerkkinä) 
sekä tehostetaan osallistumisviestintää. Kootaan läpileikkaus kaikista 
verkkopalveluhankkeista ja suunnitelmista, joita hallintokunnat 
kehittävät tällä hetkellä. Selvityksen pohjalta laaditaan 
toimintasuunnitelma kansalaisten voimaannuttamisesta verkossa ja 
valitaan kärkihankkeet 31.3.2012 mennessä.”

Korkeasaaren eläintarha on mielellään mukana  osallistumis-, 
vuorovaikutus- ja palautepalvelujen kehittämistyössä. Korkeasaari 
näkee hyvin kannatettavana, että helsinkiläiset osallistetaan ”meidän 
Korkeasaaren” rakentamiseen osana Korkeasaaren kehittämistä ja 
yleissuunnitelmatyötä. 

Korkeasaaren ensimmäinen osallistamispilotti voisi olla Kalasataman 
metroasemalle sijoittuva Korkeasaaritila, jonka yksi tärkeä kohderyhmä 
ovat nuoret. Korkeasaari voisi osallistaa nuoria ja muutoinkin 
helsinkiläisiä tilan ja siellä tarjolla olevien sisältöjen suunnittelussa. 
Samalla Korkeasaari voisi sitouttaa nuoria lajiensuojelun tematiikkaan. 
Korkeasaari tekisi tämän mielellään yhteistyössä Ruudin kanssa.
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Korkeasaaren yleissuunnitelmatyön yhteydessä osallistamista voitaisiin 
harjoittaa laajemminkin  esim. sosiaalisen median (mm. twitter ja 
Facebook) kautta. Samalla Korkeasaari saisi rakennettua Korkeasaari-
brändiä kansainvälisestikin. Korkeasaari haluaisi olla tällä yksi 
"kansalaisten voimaannuttaminen verkossa" kärkihankkeista sillä 
edellytyksellä, että virastolle myönnetään lisärahoitus hankkeen 
toteuttamiseksi. 

Raportissa todetaan myös toimenpiteen 4 kohdalla, että ”Laaditaan 
suunnitelma siitä, miten digitaalisessa muodossa oleva kaupungin 
tuottama asiakirja- ja muu tietoaineisto on kaupunkilaisille 
mahdollisimman saavutettavaa ja kaupungin ulkopuolisessa 
toiminnassa jatkohyödyntämisen mahdollistavaa.”

Korkeasaari on tässäkin mielellään mukana siten, että Korkeasaaren 
kehittämiseen liittyvä yleissuunnitelmatyö tehdään läpinäkyväksi ja 
siihen liittyvät dokumentit viedään julkisesti esille. Tiedotuskanavina  
hyödynnetään jo olemassa olevia foorumeita eli mennään sinne, missä 
ihmiset ovat jo tottuneet vaikuttamaan omilla nimillään ja jotka ovat 
tiloja, joita he seuraavat päivittäin. 

Raportin toimenpide-esitys 7: Laaditaan selvitys ns. demokratiatiloista 
ja niiden käytön kustannuksista.

Korkeasaaren eläintarha pohtii, että onko sillä tulevaisuudessa 
mahdollisuus tarjota tiloja lajien/luonnon/ympäristösuojelun eteen 
tekeville kansalaisjärjestöille ja mahdollisuutta olla rakentamassa 
heidän kanssaan yhteistyössä kansalaisfoorumia. 

Lopuksi eläintarhan johtokunta toteaa, että alueellisen demokratian 
kehittämis- ja edistämistyössä kaupungin hallinnossa on syytä seurata 
tarkasti kuntarakenneuudistusta, jotta päällekkäiseltä hallinnolliselta 
työltä vältytään. Kuntalain ja kuntien rakenneuudistuksen yhteydessä 
on hyvä mahdollisuus kehittää myös kuntien itsehallintoa ja pohtia 
keinoja paikallisen demokratian vahvistamiseen. 

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
Jenni Ahtiainen, va. hallintopäällikkö, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi
Jannika Joutsenniemi, Markkinointipäällikkö, puhelin: 310 64047

jannika.joutsenniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Khs 09012012 18§ tarkastamaton.pdf
2 Demokratia-ryhmän loppuraportti 1.11.2011.pdf
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Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee antaa seuraavan lausunnon 
demokratiaryhmän loppuraportista:

Eläintarhan johtokunta toteaa, että on hyvä, että suunnitelma ja selvitys 
alueellisen demokratian kehittämiseksi, suoran demokratian 
edistämiseksi ja valmistelun avoimuuden lisäämiseksi on vihdoin tehty 
kaupungin hallinnossa. 

Raportissa esitetyt toimenpiteet ovat hyviä ja kannatettavia. Eläintarhan 
johtokunta haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota ja lausua oman 
näkökantansa erityisesti seuraavien toimenpiteiden osalta: 

Raportin kohta 4 Valmistelun avoimuuden lisääminen 

Toimenpide 4:
Kehitetään verkkopalveluja ja lisätään vuorovaikutusta sekä 
valmistelun avoimuutta, jotta kaupungin tuottama asiakirja- ja muu 
tietoaineisto on helposti ja esteettömästi kaupunkilaisten avoimesti 
käytettävissä ja hyödynnettävissä.

Toimenpiteen 4 kohdalla raportissa todetaan, että ”Kaupungin 
tarjoamia osallistumis-, vuorovaikutus- ja palautepalveluja kehitetään ja 
helppokäyttöisyyttä lisätään (henkilöstön palautekanava esimerkkinä) 
sekä tehostetaan osallistumisviestintää. Kootaan läpileikkaus kaikista 
verkkopalveluhankkeista ja suunnitelmista, joita hallintokunnat 
kehittävät tällä hetkellä. Selvityksen pohjalta laaditaan 
toimintasuunnitelma kansalaisten voimaannuttamisesta verkossa ja 
valitaan kärkihankkeet 31.3.2012 mennessä.”

Korkeasaaren eläintarha on mielellään mukana  osallistumis-, 
vuorovaikutus- ja palautepalvelujen kehittämistyössä. Korkeasaari 
näkee hyvin kannatettavana, että helsinkiläiset osallistetaan ”meidän 
Korkeasaaren” rakentamiseen osana Korkeasaaren kehittämistä ja 
yleissuunnitelmatyötä. 

Korkeasaaren ensimmäinen osallistamispilotti voisi olla Kalasataman 
metroasemalle sijoittuva Korkeasaaritila, jonka yksi tärkeä kohderyhmä 
ovat nuoret. Korkeasaari voisi osallistaa nuoria ja muutoinkin 
helsinkiläisiä tilan ja siellä tarjolla olevien sisältöjen suunnittelussa. 
Samalla Korkeasaari voisi sitouttaa nuoria lajiensuojelun tematiikkaan. 
Korkeasaari tekisi tämän mielellään yhteistyössä Ruudin kanssa.

Korkeasaaren yleissuunnitelmatyön yhteydessä osallistamista voitaisiin 
harjoittaa laajemminkin  esim. sosiaalisen median (mm. twitter ja 
Facebook) kautta. Samalla Korkeasaari saisi rakennettua Korkeasaari-
brändiä kansainvälisestikin. Korkeasaari haluaisi olla tällä yksi 
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"kansalaisten voimaannuttaminen verkossa" kärkihankkeista sillä 
edellytyksellä, että virastolle myönnetään lisärahoitus hankkeen 
toteuttamiseksi. 

Raportissa todetaan myös toimenpiteen 4 kohdalla, että ”Laaditaan 
suunnitelma siitä, miten digitaalisessa muodossa oleva kaupungin 
tuottama asiakirja- ja muu tietoaineisto on kaupunkilaisille 
mahdollisimman saavutettavaa ja kaupungin ulkopuolisessa 
toiminnassa jatkohyödyntämisen mahdollistavaa.”

Korkeasaari on tässäkin mielellään mukana siten, että Korkeasaaren 
kehittämiseen liittyvä yleissuunnitelmatyö tehdään läpinäkyväksi ja 
siihen liittyvät dokumentit viedään julkisesti esille. Tiedotuskanavina  
hyödynnetään jo olemassa olevia foorumeita eli mennään sinne, missä 
ihmiset ovat jo tottuneet vaikuttamaan omilla nimillään ja jotka ovat 
tiloja, joita he seuraavat päivittäin. 

Raportin toimenpide-esitys 7: Laaditaan selvitys ns. demokratiatiloista 
ja niiden käytön kustannuksista.

Korkeasaaren eläintarha pohtii, että onko sillä tulevaisuudessa 
mahdollisuus tarjota tiloja lajien/luonnon/ympäristösuojelun eteen 
tekeville kansalaisjärjestöille ja mahdollisuutta olla rakentamassa 
heidän kanssaan yhteistyössä kansalaisfoorumia. 

Lopuksi eläintarhan johtokunta toteaa, että alueellisen demokratian 
kehittämis- ja edistämistyössä kaupungin hallinnossa on syytä seurata 
tarkasti kuntarakenneuudistusta, jotta päällekkäiseltä hallinnolliselta 
työltä vältytään. Kuntalain ja kuntien rakenneuudistuksen yhteydessä 
on hyvä mahdollisuus kehittää myös kuntien itsehallintoa ja pohtia 
keinoja paikallisen demokratian vahvistamiseen. 

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
Jenni Ahtiainen, va. hallintopäällikkö, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi
Jannika Joutsenniemi, Markkinointipäällikkö, puhelin: 310 64047

jannika.joutsenniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Khs 09012012 18§ tarkastamaton.pdf
2 Demokratia-ryhmän loppuraportti 1.11.2011.pdf
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§ 12
Eläintarhan johtokunnan virkamatka Ranskaan 

HEL 2012-001867 T 01 02 02 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se 
oikeuttaisi eläintarhan johtokunnan varsinaiset jäsenet sekä 
kaupunginhallituksen varaedustajan johtokunnassa tekemään 
virkamatkan Ranskaan 3.-6.5.2012.   

Virkamatkan tarkoituksena on tutustua Beauvalin ja Douén 
eläintarhoihin. 

Korkeasaaren eläintarha on aloittanut Yleissuunnitelma 2012-2022 :n 
mukaisen suunnittelutyön ja hankesuunnitelmien laadinnan. Vuoden 
2012 ohjelmassa on hankesuunnitelmien laadinta (1) Australian 
alueesta, (2) Suomen ja Pohjois-Euroopan alueesta, (3) 
informaatiojärjestelmistä, (4) puisto- ja viheraluesuunnittelusta ja (5) 
Etelä-Amerikkatalon perusparannuksesta. 

Ranskalaiset Beauvalin ja Douén eläintarhat ovat Korkeasaaren 
eurooppalaisista yhteistyökumppaneista tärkeimmät ja tulevat 
osallistumaan Korkeasaaren hankesuunnitteluun kautena 2012-2014 
(tarhasuunnittelun asiantuntijapalvelut, eläinohjelma, uhanalaisten 
lajien suojeluohjelmat, markkinointistrategia ja eläintarhojen uuden 
teknologian informaatiojärjestelmät).

Korkeasaaren ja ranskalaisten tarhojen yhteistyö toteutuu myös 
Euroopan eläintarha- ja akvaarioliiton (EAZA) neuvoston jäsenyyksien 
kautta, jossa kaikilla kolmella eläintarhalla on edustus. Johtokunnan ja 
Korkeasaaren yleissuunnittelussa mukana olevien avainhenkilöiden 
vierailu kevään 2012 aikana Ranskan tarhoissa auttaa asettamaan 
mainittujen Helsingin hankesuunnitelmien tavoitetason rakenteiden, 
rakennusten, eläintarhatilojen ja markkinoinnin osalta. Erityisesti 
Beauvalin laitos on panostanut puistojen ja viheralueiden toteutukseen, 
jonka käytännön ratkaisut ovat tärkeitä referenssejä Korkeasaaren 
puisto- ja vihersuunnitelman osalta.

Matkan yhteydessä Beauvalin ja Douén johtoryhmät ovat lupautuneet 
antamaan Helsingin delegaatiolle katsauksen molempien laitosten 
muutosprosessista perinteisestä eläintarhasta monipuoliseksi 
biopuistoksi. Sama päämäärä on kirjattu ohjaamaan myös 
Korkeasaaren kehittämistä kaudella 2012-2022. Johtokunnan jäsenten 
vierailu edesauttaa Korkeasaaren muutosprosessin strategian ja 
talouden perusteiden hallintaa Helsingin hallinnossa. Matkalle 
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osallistuu myös Korkeasaaren henkilökuntaa sekä HKR:n 
Korkeasaaren suunnittelutyössä mukana olevat avainhenkilöt.

Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus 
ja päivärahakustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen 
korvaukset maksetaan Korkeasaaren eläintarhan käyttövaroista.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen ensimmäisen 
kappaleen sanat "kaupunginhallituksen edustajan johtokunnassa" 
muutetaan kuulumaan "kaupunginhallituksen varaedustajan 
johtokunnassa". Esittelijä perusteli muutosta seuraavasti:
"Johtokunnan toiveena on, että kaupunginhallitus voisi oikeuttaa 
kaupunginhallituksen varaedustajan johtokunnassa tekemään 
virkamatkan johtokunnan kanssa. Kaupunginhallituksen varaedustaja 
nimittäin toimii käytännössä kaupunginhallituksen edustajana 
johtokunnassa. "

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
Jenni Ahtiainen, va. hallintopäällikkö, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi
Jukka Salo, eläintarhan johtaja, puhelin: 310 37870

jukka.salo(a)hel.fi

Liitteet

1 ZooJKVirkamatkan ohjelma.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että se 
oikeuttaisi eläintarhan johtokunnan varsinaiset jäsenet sekä 
kaupunginhallituksen edustajan johtokunnassa tekemään virkamatkan 
Ranskaan 3.-6.5.2012.   

Virkamatkan tarkoituksena on tutustua Beauvalin ja Douén 
eläintarhoihin. 

Korkeasaaren eläintarha on aloittanut Yleissuunnitelma 2012-2022 :n 
mukaisen suunnittelutyön ja hankesuunnitelmien laadinnan. Vuoden 
2012 ohjelmassa on hankesuunnitelmien laadinta (1) Australian 
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alueesta, (2) Suomen ja Pohjois-Euroopan alueesta, (3) 
informaatiojärjestelmistä, (4) puisto- ja viheraluesuunnittelusta ja (5) 
Etelä-Amerikkatalon perusparannuksesta. 

Ranskalaiset Beauvalin ja Douén eläintarhat ovat Korkeasaaren 
eurooppalaisista yhteistyökumppaneista tärkeimmät ja tulevat 
osallistumaan Korkeasaaren hankesuunnitteluun kautena 2012-2014 
(tarhasuunnittelun asiantuntijapalvelut, eläinohjelma, uhanalaisten 
lajien suojeluohjelmat, markkinointistrategia ja eläintarhojen uuden 
teknologian informaatiojärjestelmät).

Korkeasaaren ja ranskalaisten tarhojen yhteistyö toteutuu myös 
Euroopan eläintarha- ja akvaarioliiton (EAZA) neuvoston jäsenyyksien 
kautta, jossa kaikilla kolmella eläintarhalla on edustus. Johtokunnan ja 
Korkeasaaren yleissuunnittelussa mukana olevien avainhenkilöiden 
vierailu kevään 2012 aikana Ranskan tarhoissa auttaa asettamaan 
mainittujen Helsingin hankesuunnitelmien tavoitetason rakenteiden, 
rakennusten, eläintarhatilojen ja markkinoinnin osalta. Erityisesti 
Beauvalin laitos on panostanut puistojen ja viheralueiden toteutukseen, 
jonka käytännön ratkaisut ovat tärkeitä referenssejä Korkeasaaren 
puisto- ja vihersuunnitelman osalta.

Matkan yhteydessä Beauvalin ja Douén johtoryhmät ovat lupautuneet 
antamaan Helsingin delegaatiolle katsauksen molempien laitosten 
muutosprosessista perinteisestä eläintarhasta monipuoliseksi 
biopuistoksi. Sama päämäärä on kirjattu ohjaamaan myös 
Korkeasaaren kehittämistä kaudella 2012-2022. Johtokunnan jäsenten 
vierailu edesauttaa Korkeasaaren muutosprosessin strategian ja 
talouden perusteiden hallintaa Helsingin hallinnossa. Matkalle 
osallistuu myös Korkeasaaren henkilökuntaa sekä HKR:n 
Korkeasaaren suunnittelutyössä mukana olevat avainhenkilöt.

Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus 
ja päivärahakustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen 
korvaukset maksetaan Korkeasaaren eläintarhan käyttövaroista.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
Jenni Ahtiainen, va. hallintopäällikkö, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi
Jukka Salo, eläintarhan johtaja, puhelin: 310 37870

jukka.salo(a)hel.fi

Liitteet

1 ZooJKVirkamatkan ohjelma.pdf



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 19 (23)
Eläintarhan johtokunta

Etj/8
16.02.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4600 Mustikkamaanpolku 12 +358 9 3101615 0201256-6 200118-205059
00099 Helsingin kaupunki Helsinki  00570 Faksi Alvnro
zoo@hel.fi www.korkeasaari.fi +358 9 31037902 FI02012566

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 20 (23)
Eläintarhan johtokunta

Etj/9
16.02.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4600 Mustikkamaanpolku 12 +358 9 3101615 0201256-6 200118-205059
00099 Helsingin kaupunki Helsinki  00570 Faksi Alvnro
zoo@hel.fi www.korkeasaari.fi +358 9 31037902 FI02012566

§ 13
Ilmoitusasiat

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi saamansa 
tilannekatsauksen.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee merkitä tiedoksi saamansa 
tilannekatsauksen.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo
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Eläintarhan johtokunta

Sanna Hellström
puheenjohtaja

Jenni Ahtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tarja Nyberg Sonja Jäntti 

Jani Luoto Vesa Koskela

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 24.02.2012 ja asianosaista 
koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana 
arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 22 (23)
Eläintarhan johtokunta

16.02.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4600 Mustikkamaanpolku 12 +358 9 3101615 0201256-6 200118-205059
00099 Helsingin kaupunki Helsinki  00570 Faksi Alvnro
zoo@hel.fi www.korkeasaari.fi +358 9 31037902 FI02012566

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 5, 7-9 ja 11-13 §:t

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 6 § 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 10 § 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin 
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu 

tekemään vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.


