
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (4)
Eläintarhan johtokunta

Etj/3
08.09.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4600 Mustikkamaanpolku +358 9 310 161 5 0201256-6 FI9320011800205059
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 12 Faksi Alv.nro
zoo@hel.fi www.korkeasaari.fi +358 9  310 379 02 FI02012566

§ 30
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat päätökset: 

Kaupunginvaltuusto päätti 8.6.2016, § 162 kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen mukaisesti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristöra-
portin vuodelta 2015. Ympäristöraportissa todetaan Korkeasaaren 
eläintarhan osalta muun muassa, että Korkeasaaren eläintarha tähtää 
hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä.

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, § 190 tarkastuslautakunnan eh-
dotuksen mukaisesti

1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 
2015 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta- ja 
johtokuntien lausunnot
2. kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2016 loppuun
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnas-
ta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuk-
sen johdosta
3. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015
4. myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyy-
destä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2015 kaupungin 
hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden 
johtaville viranhaltijoille.

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, § 194 
1. myöntää Martti Fromille eron eläintarhan johtokunnan varajäsenen 
luottamustoimesta ja
2. valita Jari Marjasen Simo Ahosen uudeksi henkilökohtaiseksi varajä-
seneksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, § 196 kaupunginhallituksen eh-
dotuksen mukaisesti

- uudistaa Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän 1.6.2017 lukien 
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- hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää 
koskevat osat liitteen 1 mukaisesti
- että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpitei-
siin
voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa
- että kaupunginhallituksen johtamisen jaosto voi tehdä hallintosäännön
toimeenpanoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston
ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä ennen
hallintosäännön voimaantuloa
- että kansliapäällikkö ja toimialajohtajat voivat tehdä hallintosäännön
toimeenpanoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen hallin-
tosäännön voimaantuloa.

Korkeasaaren eläintarhan osalta päätöksessä todetaan, että ”Korkea-
saaren asema selvitetään erikseen”. 

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016, § 639 panna kaupunginvaltuuston 
päätöksen täytäntöön ja samalla

1. todeta, että kaupunginhallituksen johtamisen jaosto ohjaa ja seuraa 
johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistusta
2. kehottaa kaupunginjohtajaa käynnistämään organisaatiomuutoksen 
jatkovalmistelun siten, että hallintosääntöön nyt auki jääneet määräyk-
set käsitellään kaupunginvaltuustossa syyskaudella 2016
3. kehottaa kaupunginjohtajaa asettamaan muutosprosessin johtoryh-
män, toimialojen yksityiskohtaisen rakenteen valmistelun työryhmät ja 
muut tarvittavat työryhmät
4. kehottaa kaupunginjohtajaa asettamaan työryhmän selvittämään 
Korkeasaaren asemaa
5. todeta, että kaupungin henkilöstötoimikunta toimii uudistuksen yh-
teistoiminnan seurantaryhmänä
6. kehottaa kaupunginkansliaa tarkentamaan täyttömenettelyä ja virka-
järjestelyjä valmistelun edetessä syyskauden 2016 alussa
7. kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan tarvittavan projektiorgani-
saation perustamisesta käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa
8. kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan, että vapautuvia virasto-
päälliköiden ja osastopäälliköiden virkoja ei täytetä toistaiseksi, vaan ne 
hoidetaan määräaikaisjärjestelyin. Myös seuraavien
organisaatiotasojen esimiestehtävien rekrytoinnit on arvioitava erikseen
9. kehottaa kaupunginjohtajaa ilmoittamaan valtuutettujen lukumäärää 
koskevasta valtuuston päätöksestä oikeusministeriölle.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että kaupunginhallitus perustaa kans-
liapäällikön viran erillisenä päätöksenä tämän kokouksen asialistalla ja 
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toimialajohtajien virat kaupunginhallituksen elokuun kokouksessa sekä 
em. päätösten yhteydessä kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan 
kansliapäällikön ja toimialajohtajien virkojen laittamisesta julkiseen ha-
kuun sekä huolehtimaan kansliapäällikön johtajasopimuksen valmiste-
lusta.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä johtuen kaupunginjohtaja asetti joh-
tajistokäsittelyssä 23.6.2016, § 43 työryhmän tekemään selvityksen 
Korkeasaaren eläintarhan asemasta tulevassa organisaatiossa sekä 
laatimaan ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. 

Työryhmään nimitettiin Korkeasaaren eläintarhasta Sanna Hellström 
(pj), Johanna Holkeri-Kauppila sekä Jenni Ahtiainen. Työryhmään kuu-
luvat myös konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström (vpj), erityis-
suunnittelija Tero Niininen, kaupunginsihteeri Leena Mickwitz, johtava 
työmarkkina-asiantuntija Päivi Rissanen, johtava asiantuntija Iina Oilin-
ki, kaupunginasiamies Miia Aho sekä controller Petra Vänskä-Sippel. 
Henkilöstön edustajina työryhmän tapaamisiin osallistuvat Raija Sneck-
Lehto, Kaisa Soininen sekä varalla Raija Cser. 

Kaupunginvaltuusto päätti 31.8.2016 hyväksyä Kruunusillat-hankkeen 
toteuttamisen
Helsingin keskustan ja Laajasalon väliseksi raitiotieyhteydeksi kaupun-
kisuunnittelulautakunnan 3.5.2016, liikennelaitos –liikelaitoksen johto-
kunnan 12.5.2016 ja yleisten töiden lautakunnan 17.5.2016 esitysten
mukaisesti siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään 
259,2 milj. euroa (alv 0 %, MAKU 110,6 (2010=100), huhtikuu 2015).

Hanke sisältää Helsingin keskustan ja Laajasalon välisen raitiotieyhtey-
den siten, että perustetaan kaksi uutta raitiolinjaa: Kolmikulma – Haa-
koninlahti ja Rautatieasema-Yliskylä. Linjaus kulkee Helsingin keskus-
tasta alkaen joko Kolmikulmasta tai Rautatieasemalta Kaisaniemenka-
dun ja Pitkänsillan kautta Hakaniemenrantaan ja sieltä edelleen Nihdin 
ja Korkeasaaren kautta Kruunuvuorensiltaa pitkin Kruunuvuorenran-
taan. Kruunuvuorenrannasta raitiotie jatkaa Haakoninlahdenkatua pit-
kin Kruunuvuorenrannan eteläosiin ja Yliskylään nykyisen Yliskylän 
keskuksen pohjoispuolitse Reposalmentien päätepysäkille. Raitiotien 
yhteysvälillä Hakaniemestä Kruunuvuorenrantaan toteutetaan
pyöräliikenteen baanayhteys sekä jalkakäytävät kaikille siltaosuuksille 
ja Korkeasaaren alueelle radan varrelle.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
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Sanna Hellström

Liitteet

1 Liite 1_hallintosääntö.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Sanna Hellström
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