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§ 36
Esitys Helsingin kaupungin liittymisestä kansainvälisen 
luonnonsuojeluliiton (IUCN) jäseneksi 

HEL 2015-008909 T 04 03 00

Esitys

Eläintarhan johtokunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin 
kaupunki/Korkeasaaren eläintarha liittyy kansainvälisen 
luonnonsuojeluliiton (The International Union for Conservation of 
Nature, IUCN) jäseneksi sekä Suomen IUCN-komitean jäseneksi. 
IUCN:n Affiliate- jäsenyyden jäsenmaksu on noin 2175 (alv 0 %) euroa. 
IUCN:n Suomen komitean jäsenyys on maksuton. 

Samalla eläintarhan johtokunta esitti, että Helsingin kaupunkia liiton 
sekä Suomen komitean kokouksissa edustaa virkansa puolesta 
eläintarhan johtaja ja että kaupunginhallitus oikeuttaa hänet 
allekirjoittamaan mahdolliset asiakirjat.

Korkeasaaren eläintarha varaa jäsenmaksua varten määrärahat 
talousarvioonsa.

Esittelijä
eläintarhan johtaja 
Sanna Hellström

Lisätiedot
Jenni Ahtiainen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

IUCN on kansainvälinen luonnonvarojen suojelemista edistävä 
ympäristöjärjestö. Järjestön tavoitteena on etsiä ratkaisuja maailman 
ympäristöongelmiin, edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua ja 
varmistaa luonnonvarojen käyttö ekologisella tavalla. IUCN on 
maailman laajin ja vanhin ympäristöalan toimijoiden verkosto. IUCN 
edistää luonnonsuojelututkimusta, toteuttaa erilaisia käytännön 
luonnonsuojeluhankkeita eri puolilla maailmaa ja edistää alan 
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toimijoiden yhteisiä pyrkimyksiä kehittää ja toteuttaa luonnonsuojelua 
edistäviä toimintaohjelmia, lainsäädäntöä ja parhaita käytäntöjä.

Järjestön toimikenttään kuuluvat kaikki maailman eläin- ja kasvilajit, 
maailman erilaiset luontokohteet eli ekosysteemit ja suuri määrä 
merkittäviä, ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevia asioita. Järjestö 
pitää yllä lajien uhanalaisuusluokitusta ja maailman 
luonnonsuojelualueiden luokitusta.

Järjestön jäsenkokoukselle esitetyistä jäsenaloitteista on syntynyt 
merkittäviä kansainvälisiä sopimuksia, kuten uhanalaisten lajien 
kauppaa säätelevä Villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien 
kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus eli CITES-sopimus.

IUCN:llä on 1100 jäsenorganisaatiota, joista 89 on valtiota, 124 valtion 
organisaatiota, 976 kansalaisjärjestöä ja 42 muuta organisaatiota. 
Lisäksi IUCN:llä on 11 000 vapaaehtoista asiantuntijaa komissioissa ja 
1000 henkilöä sihteeristössä. 

IUCN:n suomalaiset jäsenet ovat Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen 
valtio, WWF Suomi, Natur och Miljö, Suomen riistakeskus, BirdLife 
Suomi. Nämä jäsenorganisaatiot muodostavat Suomen IUCN-
komitean. Suomen valtio on myös IUCN:n puitesopimuskumppani.

Korkeasaaren eläintarhan toiminnan perustana on luonnon 
monimuotoisuuden suojelu, ympäristötietoisuuden lisääminen, 
elämyksellisyys, asiakaslähtöisyys ja eläinten hyvinvointi. IUCN:n 
jäsenenä pääsee osaksi kansainvälistä verkostoa, vaikuttamaan ja 
oppimaan näistä teemoista. IUCN ylläpitää listaa uhanalaisista 
eläimistä (Red List), jota hyödynnetään Korkeasaaren 
lajiensuojelutyössä ja tiedotuksessa. Lajien suojelun kannalta 
eläintarhoissa ja luonnossa tapahtuvan suojelutyön (ex situ ja in situ 
–suojelu)yhteistyö on tärkeää ja IUCN yhdistää eri tavoin suojelutyössä 
mukana olevia tahoja.  

Vuoden 2016 talousarvion laatimisohjeiden 8.3.2.5 mukaisesti 
kaupunginhallitus päättää liittymisestä järjestöihin viraston esityksestä. 
Tämän vuoksi eläintarhan johtokunta esittää liittymistä liittoon 
kaupunginhallitukselle. Ohjeissa todetaan lisäksi, että ”mikäli 
hallintokunta ehdottaa liittymistä järjestöön, tulee samassa yhteydessä 
pyrkiä tarkastelemaan hallintokunnan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja 
mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä”. 

Korkeasaaren eläintarha on kriittisesti tarkastellut kaikkia 
jäsenyyksiään, mutta eläintarhatoiminnan luonteen vuoksi on tärkeää 
jatkaa jäsenyyksiä jokaisessa järjestössä. Eläintarhojen kansallinen ja 
kansainvälinen yhteistyö on erittäin tärkeää, koska lajien suojelu, villien 
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eläinten hoito ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun liittyvä 
kasvatustyö vaativat erityisosaamista, jollaista ei ole saatavilla muualla 
kuin eläintarhoissa ja niiden tehtäviin liittyvissä organisaatioissa. 
Kansainvälisiin järjestöihin kuuluminen luo verkoston, joka on oleellinen 
eläintarhatoiminnassa ja järjestöistä saa osaamista, jota ei muualla 
saatavilla. 

Virasto on varannut yhdistysten jäsenmaksuihin vuoden 2015 
budjetissa 16 000 euroa. 

Seuraava DL hakemusten jättämiselle liittoon liittymiseksi on 
30.9.2015. Jäsenyyttä on mahdollista hakea neljä kertaa vuodessa. 

Korkeasaaren eläintarha on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:

- Euroopan eläintarha- ja akvaarioyhdistys EAZA. Jäsenyys on 
välttämätön mm. uhanalaisten lajien kasvatuksen kannalta. 
Jäsenmaksu määräytyy vuositasolla kävijämäärän mukaan. Vuonna 
2015 jäsenmaksu on 3541 €.

- WAZA (World Association of Zoos and Aquaria). Järjestö on 
maailmanlaajuinen eläintarhayhteisöjen foorumi. Korkeasaaren 
eläintarha pääsee vain jäsenyyden kautta osalliseksi järjestön 
tuottamista palveluista ja kansainvälisestä vuorovaikutuksesta ja 
edunvalvonnasta. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2015 on 2 813 €.

- Euroopan eläintarha- ja villieläinlääkärijärjestö (EAZWV) on yli 650 
jäsentä käsittävä yhteisö. Se järjestää vuosittain jossain 
jäsentarhassaan vuositapaamisen sekä lukuisia erilaisia 
koulutustilaisuuksia. EAZWV on EAZAN ja WAZAN jäsen ja näiden 
järjestöjen eläinlääkintäkomiteat koostuvat valtaosin 
eläinlääkärijärjestön jäsenistä. Korkeasaaren eläintarhan eläinlääkäri 
on EAZWVn ainoa aktiivijäsen Suomesta. Vuonna 2015 järjestön 
jäsenmaksu on 80 euroa.  

- Kansainvälinen villieläinten kuntoutusneuvosto (IWRC) on 35 vuotta 
toiminut järjestö, joka maailmanlaajuisesti tukee villieläinten kanssa 
työskenteleviä. Järjestö julkaisee oppaita, tekee tutkimusta ja pyrkii 
turvaamaan villieläinten tulevaisuutta luonnossa jäseniensä osaamisen 
kautta. Järjestön jäsenmaksu on 300 € vuodessa. Korkeasaaren 
eläintarha on järjestön ainoa suomalaisjäsen.

- IZE (International Association of Zoo Educators) on 
maailmanlaajuinen eläintarhojen valistustyötä edistävä järjestö. Se 
järjestää konferensseja ja tiedonvälitystä opetus- ja valistustyötä 
tekevien kesken. Jäsenmaksu vuonna 2015 on n 300 €.  
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- Mainostajien liitto ry on Suomen suurin alan yhdistys, jonka 
jäsenetuina on alan keskeinen kirjallisuus ja tieto- ja oikeuspalvelut. 
Korkeasaari on kehittämässä markkinointia ja sitä tukee jäsenyys 
kyseisessä yhdistyksessä. Jäsenmaksu vuonna 2015 on 630 €.

- ISIS (the International Species Information System) maksun saajana 
OFAC (Office of Foreign Assests Control) on kansainvälinen 
eläintietokanta tähtäimenään avustaa pitkän tähtäimen 
luonnonsuojelutavoitteiden saavuttamisessa. Vuonna 1974 perustetulla 
järjestöllä on yli 800 jäsentä noin 80 maassa, ja tietokannassa löytyy 
2.6 miljoonan eläimen – 10 000 lajin tiedot elinympäristölistauksineen. 
Vuoden 2015 jäsenmaksu on 10 000 €.

- Jäsenyys Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitossa (LYKE) 
mahdollistaa ympäristökasvattajan osallistumisen vuositapaamiseen 
sekä yhdistyksen verkkomateriaalin käytön opetuksessa. Liiton 
jäsenmaksu on 100 euroa vuodessa.  

Jos kaupunginhallitus hyväksyy Korkeasaaren eläintarhan liittymisen 
IUCN-liittoon, niin jäsenmaksuja kertyy vuodelta 2016 noin 20 000 €.

Esittelijä
eläintarhan johtaja 
Sanna Hellström

Lisätiedot
Jenni Ahtiainen, suunnittelija, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Tiedoksi

Kaupunginhallitus 


