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§ 29
Korkeasaaren eläintarhan johtajan viran täyttäminen

HEL 2014-006836 T 01 01 01 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon eläintarhan johtajan viran hakijoista:

Johtokunta esittää, että eläintarhan johtajan virkaan otettaisiin 
eläinlääketieteen tohtori Sanna Hellström. 

Kaupunginvaltuusto päätti 7.5.2014 (§ 146) myöntää eläintarhan 
johtajalle eron 15.4.2014 lukien. Kaupunginhallitus päätti 19.5.2014 (§ 
589) kehottaa eläintarhaa julistamaan eläintarhan johtajan viran 
haettavaksi eläintarhan johtosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin 
ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kielitaitovaatimuksin sekä viran 
vaativuusluokan mukaan määräytyvän kokonaispalkan mukaisin 
ehdoin.

Virka on ollut julkisesti haettavana 16.5.2014 - 9.6.2014. Hakuilmoitus 
on julkaistu kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi kaupungin 
ilmoituslehdissä.

Eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan johtosäännön 12 §:n mukaan 
eläintarhan johtajan valitsee kaupunginvaltuusto johtokunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa. 

Eläintarhan johtaja johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että 
asetetut tavoitteet saavutetaan. Eläintarhan johtaja esittelee asiat 
johtokunnassa. Eläintarhan johtajan tehtävänä on, ellei hän ole 
määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, päättää asianomaisia 
esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä 
luottamusmiestä kuultuaan viraston palveluksessa olevan henkilön ja 
vastaavan viran tai toimen siirtämisestä viraston yksiköstä toiseen, 
huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta, 
päättää viraston henkilökuntaa koskevien virka- ja työehtosopimusten 
sekä vastaavien sopimusten täytäntöönpanosta huomioon ottaen mitä 
kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty, hakea kaupungin 
puolesta viraston toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja avustukset sekä 
niihin verrattavat etuudet sekä käyttää näissä asioissa kaupungin 
puhevaltaa. Lisäksi eläintarhan johtaja suorittaa kaupunginjohtajan, 
asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ja johtokunnan määräämät 
muut tehtävät.
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Eläintarhan johtosäännön 11 §:n mukaan eläintarhan johtajan viran 
kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta hallinto- 
ja johtamistehtävistä. Eläintarhan johtajalta edellytetään suomen kielen 
erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. 
Kaupunginvaltuusto voi perustellusta syystä myöntää poikkeuksen 
kielitaitovaatimuksista.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, 
että eduksi katsotaan näyttö kyvystä kohtaa 
asiakaspalveluorganisaatiota tuloksellisesti, kehittävä johtamisote, 
hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä hyvä englannin kielen 
suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 86 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen 
jättäneistä on asian liitteenä 1. Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto on 
75 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 7 hakijaa. 
Haastattelun suorittivat ajalla 13.6- 19.6.2014 apulaiskaupunginjohtaja 
Ritva Viljanen, johtokunnan varapuheenjohtaja Vesa Hack, 
johtokunnan jäsen Vesa Saarinen, va. eläintarhan johtaja Eila 
Ratasvuori, kaupunginsihteeri Leena Mickwitz ja Psycon Oy:n 
rekrytointikonsultti **********

Haastatteluun kutsuttiin  **********

Haastattelun perusteella henkilöarviointiin kutsuttiin  **********

Henkilöarvioinnin suoritti Psycon Oy.

********** on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, minkä lisäksi 
hän on suorittanut upseerin tutkinnon. Hän on toiminut upseerin 
tehtävissä opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa 10 v, 
henkilöstöpäällikkönä puolustusvoimien tietotekniikkalaitoksella 11 kk, 
kehittämispäällikkönä Helsingin yliopistossa 2 v ja yliopistollisen 
eläinsairaalan johtajana 7 v.

********** on koulutukseltaan eläinlääketieteen tohtori. Hän on tehnyt 
käytännön praktiikkatyötä sekä toiminut 2 v Suomen Eläinlääkäriliiton 
puheenjohtajana osa-aikaisesti, opetus- ja tutkimustehtävissä 
eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa yli 10 v ja 
Elintarviketurvallisuusvirastossa neuvottelevana virkamiehenä 2 v 
päätehtävänään eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjaus. Lisäksi 
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hän on toiminut yksikön johtajan sijaisena. Hän on ollut useissa 
Helsingin kaupungin luottamustehtävissä mm. valtuutettuna, 
kaupunginhallituksen jäsenenä ja eläintarhan johtokunnan 
puheenjohtajana.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri pääaineenaan 
ekologinen eläintiede. Hän on toiminut Korkeasaaren eläintarhassa 
kuraattorina, intendenttinä ja työnjohtajana yhteensä noin 10 v, maa- ja 
metsätalousministeriössä eläinsuojelulainsäädännön 
valmistelutehtävissä ja yksikön päällikkönä 6 v sekä 
elintarviketurvallisuusvirastossa yksikönjohtajana ja jaostopäällikkönä 
noin 8 v.

********** on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri 
ympäristönhoidon koulutusohjelmasta, minkä lisäksi hän on suorittanut 
johtamisen erikoisammattitutkinnon ammattikorkeakoulussa. Hän on 
toiminut Kotka Maretariumin toimitusjohtajana 13 v sen perustamisesta 
lähtien. Sitä ennen hän on toiminut Päijänne-luontokeskuksen 
johtajana Asikkalan kunnassa yli 5 v ja erilaisissa tutkimustehtävissä.

Kaikilla henkilöarviointiin kutsutuilla hakijoilla on vahva osaaminen 
monella viran toimenkuvaan kuuluvalla osa-alueella.

********** on pitkä kokemus asiakaspalveluorganisaation johtamisesta. 

********** puolestaan on ollut useita vuosia työssä Korkeasaaren 
eläintarhassa ja hänellä on pitkä kokemus 
elintarviketurvallisuusviraston johtamistehtävistä.

********** koulutus ja työkokemus antavat hyvät perusteet eläintarhan 
toiminnan ymmärtämiseen, minkä lisäksi hänellä on pitkällisen ja 
monipuolisen luottamustehtävissä toimimisen perusteella hyvä 
perehtyneisyys Helsingin kaupungin ja eläintarhan toimintaan ja 
hallintoon.

Toimenkuvan vuoksi haastatteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota 
hyviin vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin sekä kehittävään 
johtamisotteeseen.

Johtokunta katsoo haastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella, että 
parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on Sanna 
Hellströmillä. Hänen vahvuutenaan ovat hyvät valmiudet strategiseen 
johtamiseen sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Lisäksi hänen 
pitkällinen kokemuksensa kaupunginvaltuutettuna, 
kaupunginhallituksen jäsenenä ja kaupunginhallitusryhmän 
puheenjohtajana sekä eläintarhan johtokunnan puheenjohtajana ja 
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muiden lautakuntien jäsenenä antavat erityisesti kykyä kehittää 
eläintarhan toimintaa kaupungin strategioihin perustuen.

Esittelijä
va. eläintarhan johtaja
Eila Ratasvuori

Lisätiedot
Eila Ratasvuori, va. eläintarhan johtaja, puhelin: 310 36060

eila.ratasvuori(a)hel.fi

Liitteet

1 ETJ hakijat yhteenveto ilman henkilötietoja ja omaa esittelyä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakemusasiakirjat, henkilöarviot ja muu aineisto ovat 
kokonaisuudessaan nähtävinä kokouksessa ja sitä ennen 
hallintopäälliköllä.

Esittelijä
va. eläintarhan johtaja
Eila Ratasvuori

Lisätiedot
Eila Ratasvuori, va. eläintarhan johtaja, puhelin: 310 36060

eila.ratasvuori(a)hel.fi

Liitteet

1 ETJ hakijat yhteenveto ilman henkilötietoja ja omaa esittelyä


