
Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus

Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut
1 § Toimiala 1 § Toimiala 1 § Toimiala
Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen
alainen Korkeasaaren eläintarha ylläpitävät eläin-
tarhaa ja virkistysaluetta hyväksyttyjen tavoittei-
den mukaisesti.

Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen
alainen Korkeasaaren eläintarha ylläpitävät eläin-
tarhaa ja virkistysaluetta kaupunginvaltuuston ja
kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden
mukaisesti.

Pykälä 1 on muutettu kaupungin johtosääntökäy-
tännön mukaiseksi.

2 § Johtokunta 2 § Johtokunta 2 § Johtokunta
Johtokunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Johtokunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

3 § Esittely 3 § Esittely 3 § Esittely
Johtokunnan kokouksissa eläintarhan johtaja esit-
telee asiat.

Johtokunnan kokouksissa viraston päällikkö esit-
telee asiat.

Pykälä 3 on muutettu kaupungin johtosääntökäy-
tännön mukaiseksi.

4 § Johtosäännön pykälöintiä on myös muutettu si-
ten, että voimassa olevan johtosäännön kumotut
pykälät (4 §, 5 § sekä 13 §) poistetaan. Tällöin
numerointi jatkuu juoksevana johtokunnan tehtä-
vistä (4 §) eteenpäin.

Kumottu. (18.3.2009)
5 §
Kumottu. (18.3.2009)

6 § Johtokunnan tehtävät 4 § Johtokunnan tehtävät 4 § Johtokunnan tehtävät (6 §)
Johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole mää-
rätty,
1 valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousar-
vion puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja kau-
punginhallituksen asettamien tavoitteiden mukai-
sesti,

Johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole mää-
rätty,
1 valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousar-
vion puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja kau-
punginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mu-
kaisesti

Pykälä 4 (6) on muutettu kaupungin johtosääntö-
käytännön mukaiseksi.

2 asettaa osaltaan virastolle tavoitteet ja hyväk-
syä toimintasäännön sekä markkinointi- ja muut
tiedotus-suunnitelmat ja seurata niiden toteutu-
mista,

2 hyväksyä osaltaan virastolle tavoitteet ja seura-
ta niiden toteutumista
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2 a (11.12.2013) vastata viraston sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestä-
misestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan kuvaus,

3 vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväk-
syä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
kuvaus

3 päättää hinnoista ja maksuista sekä hyväksyä
perusteet, joiden mukaan niistä päättää viranhal-
tija,

4 päättää hinnoista ja maksuista, lukuun ottamat-
ta myytävinä olevien tuotteiden hintoja, vuokrista
ja korvauksista sekä hyväksyä perusteet, joiden
mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

4 päättää hallintaoikeutensa puitteissa hallinnas-
saan olevien maa-alueiden, tilojen ja laitteiden
vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luo-
vuttamisesta kerrallaan kauintaan viiden vuoden
ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde
on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden kuukau-
den kuluttua irtisanomisesta sekä hyväksyä pe-
rusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää
vuokralleantamisesta ja muusta käyttöön luo-
vuttamisesta,

5 hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset
sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija
päättää mainituista asioista

5 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa
rajoissa huonetilojen vuokralle ottamisesta sekä
hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija
päättää vuokralle ottamisesta, (9.6.2004)

6 hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa
rajoissa Korkeasaaren eläintarhan tilahankkeita ja
muita kuin tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja
piirustukset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan
viranhaltija päättää mainituista asioista

Korkeasaaren eläintarhan tilahankkeiden hyväk-
syminen kaupunginhallituksen vahvistamissa ra-
joissa on tärkeää sisällyttää johtokunnan tehtä-
viin, sillä Korkeasaaren eläintarha yhä hallinnoi
tilojaan, toisin kuin monet muut virastot.
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6 päättää kokonaan tai osittain vapautuksen
myöntämisestä viraston henkilökuntaan kuuluval-
le hänen velvollisuudestaan korvata virka- tai
työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asian-
omainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeäl-
lä tuottamuksella sekä vahvistaa rajat, joiden
mukaan vapautuksen myöntämisestä päättää
viranhaltija,

7 päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkei-
ta sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija
päättää hankinnoista

7 päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä
silloin, kun kaupunki on virastoa koskevissa asiois-
sa korvausvelvollinen taika vahingon korvaaminen
katsotaan kohtuulliseksi sekä vahvistaa rajat, joi-
den mukaan vahingonkorvauksen myöntämisestä
päättää viranhaltija,

8 päättää hallintaoikeutensa puitteissa hallinnas-
saan olevien maa-alueiden, tilojen ja laitteiden
vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luo-
vuttamisesta kerrallaan kauintaan viiden vuoden
ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde
on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden kuukau-
den kuluttua irtisanomisesta sekä hyväksyä perus-
teet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle
antamisesta ja muusta käyttöön luovuttamisesta

8 hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa
rajoissa hankkeita koskevat suunnitelmat ja
piirustukset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan
viranhaltija päättää mainituista asioista
(9.6.2004) (19.4.2006)

9 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa
rajoissa huonetilojen vuokralle ottamisesta sekä
hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija
päättää vuokralle ottamisesta

9 päättää hankintoja, suunnittelutehtäviä ja
muita palveluja koskevista sopimuksista sekä
vahvistaa se ylin raja, mihin viranhaltijan päät-
tämien sopimusten arvo saa kerrallaan nousta,

10 päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen
omaisuuden käyvästä arvosta luovuttamisesta
lukuun ottamatta osakkeita sekä vahvistaa rajat,
joiden mukaan viranhaltija päättää luovuttamises-
ta
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10 päättää viraston hallinnassa olevan kaupun-
gin irtaimen omaisuuden käyvästä arvosta ta-
pahtuvasta luovuttamisesta lukuun ottamatta
osakkeita sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan
luovuttamisesta päättää viranhaltija,

11 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa
rajoissa viraston hallinnassa olevan irtaimen
omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle
käyvän arvon

11 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa
rajoissa viraston hallinnassa olevan kaupungin
irtaimen omaisuuden vastikkeettomasta tai alle
käypää arvoa tapahtuvasta luovuttamisesta,

12 myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupun-
ki on virastoa koskevissa asioissa korvausvelvolli-
nen taikka vahingon korvaaminen katsotaan koh-
tuulliseksi sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan
viranhaltija myöntää vahingonkorvauksen

12 myöntää vapautus virastolle tulevien maksu-
jen, korvausten ja muiden saatavien suorittami-
sesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan
viranhaltija voi myöntää niistä vapautuksen,

13 myöntää kokonaan tai osittain vapautus viras-
ton henkilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuu-
destaan korvata virka- tai työtehtävissä aiheutta-
mansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheutta-
nut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella
sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija
myöntää vapautuksen

13 (13.12.2000) asettaa, kun asian laatu sitä
erityisesti edellyttää, valmistelemaan määrättyä
asiaa tilapäinen jaosto, josta on soveltuvin osin
voimassa, mitä johtokunnasta on määrätty.

14 myöntää vapautus virastolle tulevan maksun,
korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta
sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhal-
tija myöntää vapautuksen
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15 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa
rajoissa virastolle annettujen lahjoitusten ja tes-
tamenttien vastaanottamisesta sekä vahvistaa
rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää vastaan-
ottamisesta,

Korkeasaaren eläintarhalle tulee säännöllisesti
pyyntöjä ottaa vastaan erilaisia lahjoituksia ja olisi
hyvä, että johtokunta voisi päättää näiden vas-
taanottamisesta. Tällä hetkellä toimivalta asiassa
on kaupunginhallituksen johtosäännön nojalla
kaupunginjohtajalla, joka varmastikaan ei ole
tarkoituksenmukaista, sillä käytännössä on kyse
arvoltaan pienistä lahjoituksista, jotka tulevat
eläimien käyttöön, mm. vanhoista pehmoleluista
ja pyyheliinoista.

16 asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyt-
tää, valmistelemaan määrättyä asiaa tilapäinen
jaosto, josta on soveltuvin osin voimassa, mitä
johtokunnasta on määrätty.

7 § Organisaatio 5 § Organisaatio 5 § Organisaatio (7 §)
Virasto jakautuu yksiköihin sen mukaan kuin
johtokunta päättää.

Virasto jakautuu yksiköihin sen mukaan kuin joh-
tokunta päättää.

Pykälä 5 (7) on muutettu kaupungin johtosääntö-
käytännön mukaisiksi.

Viraston päällikkönä on eläintarhan johtaja.
Virastossa on lisäksi muuta henkilökuntaa.

Viraston päällikkönä on eläintarhan johtaja.  Vi-
rastossa on lisäksi muuta henkilökuntaa.

8 § Johtaminen 6 § Johtaminen 6 § Johtaminen (8 §)
Eläintarhan johtaja johtaa viraston toimintaa ja
vastaa siitä, että asetetut tavoitteet saavute-
taan.

Viraston päällikkö johtaa viraston toimintaa ja
vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavute-
taan.

Pykälä 6 (8) on muutettu kaupungin johtosääntö-
käytännön mukaiseksi.

9 § Virastopäällikön tehtävät 7 § Viraston päällikön tehtävät 7 § Viraston päällikön tehtävät (9 §)
Eläintarhan johtajan tehtävänä on, ellei hän ole
määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,
1 päättää asianomaisia esimiehiä, asianomaista
henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä luottamus-

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole
määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,
1 hyväksyä toimintasääntö

Pykälä 7 (9) on muutettu kaupungin johtosääntö-
käytännön mukaiseksi.

Viraston päällikön tehtäviin kohdaksi 1 on lisätty
toimintasäännön hyväksyminen ja vastaava kohta
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miestä kuultuaan viraston palveluksessa olevan
henkilön ja vastaavan viran tai toimen siirtämi-
sestä viraston yksiköstä toiseen,

on poistettu johtokunnan tehtävistä pykälän 4 (6)
kohdasta 1 kaupungin johtosääntökäytännön
mukaisesti.

1 a (11.12.2013) huolehtia sisäisen valvonnan ja
riskien-hallinnan toimeenpanosta,

2 huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
toimeenpanosta,

2 päättää viraston henkilökuntaa koskevien
virka- ja työehtosopimusten sekä vastaavien
sopimusten täytäntöönpanosta huomioon ot-
taen mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä
on määrätty,

3 siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja
vastaava virka tai tehtävä viraston yksiköstä toi-
seen asianomaisia esimiehiä, asianomaista henki-
löä sekä tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä
kuultuaan

3 kumottu (17.5.2006) 4 panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka-
 ja työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset
ottaen huomioon mitä kaupunginhallituksen joh-
tosäännössä on määrätty,

4 kumottu (17.5.2006) 5 hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta
Euroopan Unionin rahoitusta, viraston toimialaan
kuuluvat valtionosuudet ja avustukset sekä niihin
verrattavat etuudet sekä käyttää näissä asioissa
kaupungin puhevaltaa.

5 hakea kaupungin puolesta viraston toimialaan
kuuluvat valtionosuudet ja avustukset sekä nii-
hin verrattavat etuudet sekä käyttää näissä
asioissa kaupungin puhevaltaa.

6 hakea viraston toimialaan kuuluvat viranomais-
luvat

Vastaava määräys on kaupungin muissa joh-
tosäännöissä viraston päällikön tehtävänä ja Kor-
keasaaren eläintarhan toiminnan kannalta on
tärkeää saada tämä viraston päällikön toimival-
taan kuuluvaksi, sillä eläintarha joutuu hakemaan
paljon erilaisia lupia, mm. silloin kun eläintarhati-
loja uudistetaan, eläimiä hankitaan tai siirretään.

Lisäksi eläintarhan johtaja
1 kumottu, (16.11.2005)

7 päättää viraston hallinnassa olevien tilojen käyt-
tämisestä tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämi-

Lisätään virastopäällikön tehtäviin uudeksi koh-
daksi kohdat 7 ja 8, jonka mukaan viraston pääl-
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seksi likkö päättää viraston hallinnassa olevien tilojen

käyttämisestä tilaisuuksien ja tapahtumien järjes-
tämiseksi sekä aukioloajoista ja myytävinä olevien
tuotteiden hinnoista.
Korkeasaaren eläintarhassa järjestetään erilaisia
tilaisuuksia ja tapahtumia ympäri vuoden. Mark-
kinoinnin ja myynnin kannalta olisi tärkeää, että
näistä voisi päättää eläintarhan johtaja, sillä joh-
tokunta kokoontuu vain kolme kertaa niin syys-
kuin kevätkaudellakin ja pyynnöt tilaisuuden tai
tapahtuman järjestämiseksi voivat tulla lyhyellä
varoitusajalla. Myös aukioloaikoihin on tarpeen
toisinaan tehdä muutoksia mm. poikkeustilanteis-
sa ja erityistapauksissa tai markkinoinnin ja
myynnin kannalta merkittävien tapahtumien jär-
jestämiseksi ja tällöin olisi hyvä, että toimivalta
asiassa olisi eläintarhan johtajalla. Poikkeuksellisia
aukioloaikoja voidaan soveltaa esimerkiksi Kor-
keasaaren järjestämässä, suurelle yleisölle suun-
natussa tapahtumassa tai kun eläintarhan alueen
ainutlaatuisia puitteita hyödynnetään yksityistilai-
suutta varten.
Korkeasaaren eläintarha selvittää parhaillaan
ravintolapalveluiden kilpailuttamisen ohella mat-
kamuistomyymälöiden kohtaloa ja sitä, että olisi-
ko viraston järkevää ottaa myymälät omaan hal-
lintaan sen sijaan, että ne ovat osa ravintolapalve-
luita. Vaikka asia on vasta selvityksen tasolla, niin
on tässä vaiheessa hyvä sisällyttää viraston päälli-
kön tehtäviin myytävinä olevien tuotteiden hin-

2 kumottu (27.8.2003) 8 päättää Korkeasaaren eläintarhan aukioloajoista
sekä myytävinä olevien tuotteiden hinnoista.

3 suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen
apulaiskaupunginjohtajan ja johtokunnan mää-
räämät muut tehtävät.



Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut
noista päättäminen, jotta johtosääntöä ei tältä
osin tarvitse muuttaa, jos matkamuistomyymälät
tulevat viraston omaan hallintaan.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjoh-
tajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ja
johtokunnan määräämät muut tehtävät.

10 § Estyneenä oleminen 8 § Estyneenä oleminen 8 § Estyneenä oleminen (10 §)
Eläintarhan johtajan ollessa estyneenä hänen
tehtäviään hoitaa johtokunnan määräämä vi-
ranhaltija.

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtä-
viään hoitaa johtokunnan määräämä viranhaltija.

Muun viranhaltijan ollessa estyneenä hänen
tehtäviään hoitaa eläintarhan johtajan mää-
räämä viranhaltija.

Muun viranhaltijan ollessa estyneenä hänen teh-
täviään hoitaa viraston päällikön määräämä vi-
ranhaltija.

11 § Pätevyysvaatimukset 9 § Kelpoisuusvaatimukset 9 § Kelpoisuusvaatimukset (11 §)
Eläintarhan johtajan pätevyysvaatimuksena on
virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,
minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta hal-
linto- ja johtamistehtävissä.

Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on
ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta
hallinto- ja johtamistehtävissä.

Pykälä 9 (11) on muutettu kaupungin johto-
sääntökäytännön mukaiseksi.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan pätevyy-
den määrää valinnan suorittaja.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuu-
den määrää valinnan suorittaja.

12 § Henkilökunnan valinta 10 § Henkilökunnan ottaminen 10 § Henkilökunnan ottaminen (12 §)
Eläintarhan johtajan valitsee kaupunginvaltuus-
to johtokunnan annettua hakijoista lausunton-
sa. (8.10.1997)

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto
johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Pykälä 10 (12) on muutettu kaupungin johto-
sääntökäytännön mukaiseksi.

Johtokunnan päättämien yksiköiden johtajat
valitsee johtokunta.

Johtokunnan päättämien yksiköiden johtajat
ottaa johtokunta.



Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut
Muun henkilökunnan valitsee virastopäällikkö
tai hänen määräämänsä.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai
hänen määräämänsä.

12 a § (27.8.2003) Esitykset ja lausunnot ulko-
puolisille

11 § Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

Johtokunnan ja viraston esitykset ja lausunnot
kaupungin ulko-puolisille on toimitettava kau-
punginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian
vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen mer-
kityksen johdosta ole pidettävä tarpeettomana
tai ellei ole toisin määrätty.

Johtokunnan ja viraston esitykset ja lausunnot
kaupungin ulkopuolisille on toimitettava kau-
punginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian
vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen mer-
kityksen johdosta ole pidettävä tarpeettomana
tai ellei ole toisin määrätty.

13 § Päätösluetteloiden pitäminen
Kumottu. (16.11.2005) Johtosäännön pykälöintiä on myös muutettu si-

ten, että voimassa olevan johtosäännön kumotut
pykälät (4 §, 5 § sekä 13 §) poistetaan.


