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§ 24
Eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan johtosäännön 6 §:n 
päätösvallan delegointi viranhaltijalle 

HEL 2012-007539 T 00 01 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti delegoida päätösvaltaansa eläintarhan 
johtajalle johtokunnan ja eläintarhan johtosäännön 6 §:n momenttien 5-
7 sekä 10 osalta seuraavasti:

5 Eläintarhan johtaja päättää Helsingin kaupungin omistamien tilojen 
vuokralle ottamisesta, kun vuokrakustannukset ovat alle 20 000 euroa 
vuodessa.

6 Eläintarhan johtaja päättää kokonaan tai osittain vapautuksen 
myöntämisestä viraston henkilökuntaan kuuluvalle hänen 
velvollisuudestaan korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa 
vahinko,  ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä 
tuottamuksella, kun vahingon suuruus on alle 500 euroa. 

7 Eläintarhan johtaja päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä 
silloin, kun kaupunki on virastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen 
taikka vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi, kun 
vahingonkorvaus on alle 500 euroa. 

10 Eläintarhan johtaja päättää viraston hallinnassa olevan kaupungin 
irtaimen omaisuuden käyvästä arvosta tapahtuvasta luovuttamisesta 
lukuun ottamatta osakkeita, kun irtaimen omaisuuden arvo on alle 500 
euroa. 

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422

irmeli.lind(a)hel.fi
Jenni Ahtiainen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan johtosääntö.pdf

Päätösehdotus
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Eläintarhan johtokunta päättänee delegoida päätösvaltaansa 
eläintarhan johtajalle johtokunnan ja eläintarhan johtosäännön 6 §:n 
momenttien 5-7 sekä 10 osalta seuraavasti:

5 Eläintarhan johtaja päättää Helsingin kaupungin omistamien tilojen 
vuokralle ottamisesta, kun vuokrakustannukset ovat alle 20 000 euroa 
vuodessa.

6 Eläintarhan johtaja päättää kokonaan tai osittain vapautuksen 
myöntämisestä viraston henkilökuntaan kuuluvalle hänen 
velvollisuudestaan korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa 
vahinko,  ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä 
tuottamuksella, kun vahingon suuruus on alle 500 euroa. 

7 Eläintarhan johtaja päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä 
silloin, kun kaupunki on virastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen 
taikka vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi, kun 
vahingonkorvaus on alle 500 euroa. 

10 Eläintarhan johtaja päättää viraston hallinnassa olevan kaupungin 
irtaimen omaisuuden käyvästä arvosta tapahtuvasta luovuttamisesta 
lukuun ottamatta osakkeita, kun irtaimen omaisuuden arvo on alle 500 
euroa. 

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunnan ja 
eläintarhan johtosäännön 6 §:ssä on lueteltu johtokunnan tehtävät. 
Pykälän momentit 5-7 sekä 10 kuuluvat seuraavasti:

5  päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen 
vuokralle ottamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan 
viranhaltija päättää vuokralle ottamisesta, (9.6.2004)

6  päättää kokonaan tai osittain vapautuksen myöntämisestä viraston 
henkilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan korvata virka- tai 
työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole 
aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella sekä vahvistaa 
rajat, joiden mukaan vapautuksen myöntämisestä päättää viranhaltija,

7  päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä silloin, kun kaupunki on 
virastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen taika vahingon 
korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi sekä vahvistaa rajat, joiden 
mukaan vahingonkorvauksen myöntämisestä päättää viranhaltija,

10 päättää viraston hallinnassa olevan kaupungin irtaimen omaisuuden 
käyvästä arvosta tapahtuvasta luovuttamisesta lukuun ottamatta 
osakkeita sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan luovuttamisesta päättää 
viranhaltija,
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Johtokunnalle esitetään päätösvallan delegoimista viranhaltijalle 
johtosäännön 6 §:n 5-7 sekä 10 momenttien osalta päätösehdotuksen 
mukaisesti. 

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422

irmeli.lind(a)hel.fi
Jenni Ahtiainen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan johtosääntö.pdf


