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§ 22
Korkeasaaren eläintarhan toimintasäännön tarkistaminen eräiltä 
osin

HEL 2014-006918 T 00 01 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti muuttaa eläintarhan toimintasäännön 
eräitä kohtia kuulumaan seuraavasti: 

Kohta 2. Eläintarhan organisaatio, kolmas kappale:

"Eläintarha on toiminnallisesti jaettu neljään yksikköön: hallintoyksikkö, 
ympäristönhoito- ja kiinteistöyksikkö, eläintenhoitoyksikkö ja 
markkinointi- ja asiakaspalveluyksikkö."

Kohta 2.1 Eläintarhan johdon tehtävät, kolmas kappale

"Eläintarhan johtoryhmän puheenjohtajana toimii eläintarhan johtaja. 
Johtoryhmään kuuluvat lisäksi yksiköiden päälliköt ja eläintarhan 
johtajan nimeämät muut asiantuntijat sekä henkilöstön edustaja. 
Johtoryhmän tehtävänä on avustaa eläintarhan johtajaa suunnitteluun 
ja päätöksentekoon liittyvissä tehtävissä."

Kohta 2.2.2 "Ympäristönhoito- ja kiinteistöyksikkö (KYY)"

Kohta 2.4. Yksiköiden päälliköiden erityistehtävät

"Hallintopäällikkö 

- toimii eläintarhan johtajan sijaisena.

Ympäristönhoito- ja kiinteistöyksikön päällikkö

- toimii hallintopäällikön estyneenä olleessa eläintarhan johtajan 
sijaisena.

Eläintenhoitoyksikön päällikkö

- toimii ympäristönhoito- ja kiinteistöyksikön päällikön estyneenä 
ollessa eläintarhan johtajan sijaisena."

Samalla eläintarhan johtokunta päättää, että yksiköiden päälliköiden 
erityistehtäviä koskevat muutokset tulevat voimaan 
kaupunginhallituksen hyväksyttyä kyseessä oleviin toimiin liittyvät virka- 
ja nimikemuutokset. 
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Esittelijä
va. eläintarhan johtaja
Eila Ratasvuori

Liitteet

1 Eläintarhan toimintasääntö 2013.pdf
2 Kirje kaupunginhallitukselle uusien virkojen perustamiseen liittyen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Korkeasaaren eläintarhan toimintasääntöön jääneet yksiköiden vanhat 
nimet kohdissa 2., 2.2.2 ja 2.4 korjataan oikeiksi samalla kun 
eläintarhan johtajan sijaisuusjärjestelyt järjestetään uudelleen 
muuttuneen organisaatiorakenteen vuoksi. Nykyisen toimintasäännön 
2.4. -kohdan mukaisesti eläintarhan johtajan sijaisena toimii ensi 
sijassa hallintopäällikkö ja hallintopäällikön estyneenä ollessa 
intendentti. Toimintasääntöä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
ensisijainen eläintarhan johtajan sijainen on hallintopäällikkö, jonka 
estyneenä ollessa kiinteistö- ja ympäristönhoitoyksikön päällikkö ja 
tämän estyneen ollessa eläintenhoitoyksikön päällikkö toimivat 
eläintarhan johtajan sijaisina. Sijaisuusjärjestelyä on tarpeen muuttaa 
sekä turvallisuusnäkökohtien että henkilöstö- ja organisaatiomuutosten 
vuoksi. 

Eläintarhan johtajan sijaistamiseen liittyvien muutoksien johdosta 
toimintasäännön kohdan 2.1. kolmannesta kappaleesta poistetaan 
maininta johtoryhmän toimintaan liittyvästä sijaisuusjärjestelystä, sillä 
eläintarhan johtajan estyneenä ollessa myös johtoryhmän 
puheenjohtajana toimii kohdan 2.4 mukaisesti määräytyvä eläintarhan 
johtajan sijainen. 

Yksiköiden päälliköiden erityistehtävien osalta päätös on mainitulla 
tavalla ehdollinen, sillä asiaan liittyen on kaupunginhallitukselle esitetty 
yksiköiden päälliköiden toimien muuttamista viroiksi. Eläintarhan 
johtokunnan päätös tulee siten voimaan, kun kaupunginhallitus on 
päättänyt asiasta. 

Esittelijä
va. eläintarhan johtaja
Eila Ratasvuori

Liitteet
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Tiedoksi

Yksiköiden päälliköt


