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Kaupunginhallitukselle

Korkeasaaren eläintarhan uudet virat ja nimikemuutos

HEL 2014-006923 T 01 01 01 01

Korkeasaaren eläintarha esittää, että kaupunginhallitus päättäisi 
perustaa seuraa-vat uudet virat entisten toimien tilalle1.7.2014 lukien 
tehtäväkohtaisen palkan pysyessä ennallaan lukuun ottamatta yksikön 
päällikön viraksi muutettavaa kuraattorin tointa:

1.

vakanssi 048125  

nykyinen toimen tehtävänimike kuraattori  

uusi virka yksikön päällikkö, tehtäväkohtainen palkka 3400 

2.

vakanssi 048118

nykyinen toimen tehtävänimike yksikön päällikkö 

uusi virka yksikön päällikkö, tehtäväkohtainen palkka 3652,56  

3.

vakanssi 048919

nykyinen toimen tehtävänimike markkinointipäällikkö

uusi virka markkinointipäällikkö, tehtäväkohtainen palkka 3119,96  

Korkeasaaren eläintarha esittää, että eläintarhan kolmen toimen, 
kuraattori, yksikön päällikkö ja markkinointipäällikkö, tilalle perustetaan 
kaksi yksikön päällikön virkaa ja yksi markkinointipäällikön virka. 
Muutoksen taustalla on eläintarhan hallinnon uudelleenorganisointi ja 
siihen liittyvät tehtävämuutokset, mistä eläintarhan johtokunta on 
päättänyt 3.10.2013 § 26 ja 12.12.2013 § 45. 
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Korkeasaaren eläintarhan organisaatio koostuu neljästä yksiköstä; 
hallintoyksikkö, kiinteistö- ja ympäristöyksikkö, eläintenhoitoyksikkö 
sekä markkinointi- ja asiakas-palveluyksikkö. Hallintoyksikköä johtaa 
hallintopäällikkö, kiinteistö- ja ympäristöyksikköä johtaa yksikön 
päällikkö, markkinointi- ja asiakaspalveluyksikön päällikkönä toimii 
johtokunnan 3.10.2013 päätöksen nojalla markkinointipäällikkö ja 
eläintenhoitoyksikön johtoon on johtokunta 12.12.2013 valinnut 
kuraattorin.  

Yksiköiden päälliköiden tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska 
kaikkien yksiköiden päälliköiden on tarkoitus voida jatkossa toimia 
eläintarhan johtajan sijaisina ja heille on tarkoitus eläintarhan toiminnan 
sujuvuuden turvaamiseksi myöntää hankintavaltuudet yksikkönsä 
kynnysarvot alittaviin hankintoihin. Nykyisellään johtajan sijaisena on 
hallintopäällikkö, joka on yksiköitä johtavista henkilöistä ainoa 
virkasuhteessa oleva henkilö. Vain eläintarhan johtajalla on 
johtokunnan päätöksen nojalla hankintavaltuus kynnysarvon ylittäviin 
hankintoihin. 

Samalla on tarkoituksenmukaista yhtenäistää eläintarhan 
päällikkötasoista nimikkeistöä. Muutoksiin ei liity tehtäväkohtaisen 
palkan tarkistuksia. Uusiin virkoihin liittyvät hankintavaltuudet ja 
toimiminen eläintarhan johtajan sijaisena viedään johtokunnan 
päätettäväksi. Kuraattorin toimen nimikkeen muutoksesta yksikön 
päällikön viraksi on 20.5.2014 lähetetty lausuntopyyntö 
kaupunginkanslian henkilöstöosastolle. Kaikkia niitä henkilöitä, joita 
muutos koskee, on kuultu ja he ovat antaneet suostumuksensa. 
Kaupunginhallitus päättää muiden kuin kaupunginjohtajan, 
apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai laitoksen päällikön viran 
perustamisesta ja lakkauttamisesta.  Esityksen kustannusvaikutus ei 
lisäänny ja muutokset toteutetaan eläintarhan vuoden 2014 
talousarvion määrärahojen puitteissa.
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