
Korkeasaarta koskevat hallintosääntömuutokset

Hallintosääntöön ehdotetaan lisättäväksi:

4 luku 1 a § Korkeasaaren eläintarhan asema

Keskushallintoon kuuluu myös Korkeasaaren eläintarha.

4 luku 3 a § Korkeasaaren eläintarhan toiminta

Korkeasaaren eläintarha ylläpitää eläintarhaa ja virkistysaluetta.

5 luku 4 a § Eläintarhan johtaja

Korkeasaaren eläintarhaa johtaa eläintarhan johtaja. Kansliapäällikkö on eläintarhan johtajan 
esimies

5 luku 10 a § Eläintarhan johtajan sijaisuudesta

Eläintarhan johtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa kansliapäällikön määräämä 
viranhaltija.

8 luku 1 § 1 mom. 8 a kohta

päättää eläintarhan organisaation ylimmästä tasosta

12 luku 1 § 1 mom. 8 a kohta 

päättää eläintarhan johtajan palkasta ja palkan määräytymisperusteesta, palkan 
harkinnanvaraisesta tarkistamisesta ja muusta palkitsemisesta sekä tehtävän 
vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta

päättää muista eläintarhan johtajan virkasuhteeseen liittyvistä asioista

ottaa palvelukseen eläintarhan johtajan suorat alaiset

12 luku 5 § 1 mom. 11 a kohta

päättää Korkeasaaren eläintarhan käteisvarojen enimmäismäärästä..

18 a luku Erityinen toimivalta Korkeasaareneläintarhassa 

18 a luku 1 § Eläintarhan johtajan erityinen toimivalta 

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty eläintarhan johtaja päättää,

1 eläintarhalle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät 
talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit 
sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot

2 kaupungin tilinpäätökseen yhdisteltävistä eläintarhan tilinpäätöstiedoista
3 hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaisista poistoajoista kaupunginvaltuuston 

hyväksymän poistosuunnitelman rajoissa
4 eläintarhan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksymisestä 

ja toimeenpanosta
5 kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa eläintarhan irtaimen omaisuuden 

luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita
6 tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä



7 kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muun kuin tilahanketta koskevan 
suunnitelman ja piirustuksen hyväksymisestä

8 hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle 
antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään 5 
vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokra-suhde on sovittu 
päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta

9 kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle 
ottamisesta

10 kokonaisesta tai osittaisesta vapautuksesta eläintarhan henkilöstöön 
kuuluvalle hänen velvollisuudestaan korvata virka- tai työtehtävissä 
aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai 
törkeällä tuottamuksella

11 toimintasäännön hyväksymisestä
12 eläintarhan toimialaan kuuluvan viranomaisluvan hakemisesta
13 ottaa vastaan kaupungille lahjoitetun tai testamentatun ja eläintarhalle 

osoitetun omaisuuden, kun sen arvo on enintään 100.000 euroa
14 vahingonkorvauksesta silloin, kun kaupunki on eläintarhaa koskevissa 

asioissa korvausvelvollinen, taikka vahingon korvaaminen katsotaan 
kohtuulliseksi

15 eläintarhan aukioloajoista
16 hakea kaupungin puolesta eläintarhan toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja -

avustukset sekä niihin verrattavat etuudet, lukuun ottamatta Euroopan 
Unionin rahoitusta, ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa.

Henkilöstöasiat

17 kansliapäällikön tekemän ehdollisen virkasuhteeseen ottamisen 
vahvistamisesta

18 alaisensa viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä väliaikaisesti
19 eläintarhan viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen
20 muista eläintarhan viranhaltijoiden virkasuhteisiin liittyvistä asioista

Talousasiat

21 laskujen, maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymiseen oikeutetuista 
henkilöistä ja hyväksymismenettelyn järjestämisestä 

22 pankkitilien käyttöoikeudesta ja käytön valvonnan järjestämisestä
23 käteiskassojen jaosta tehtäväalueellaan.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, eläintarhan johtaja päättää, tai hyväksyy 
perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää, 

1 kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa hankinnoista lukuun ottamatta 
osakkeita

2 hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta eläintarhalle 
kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta

3 eläintarhan työntekijöiden palvelukseen ottamisesta
4 muista eläintarhan henkilöstöasioista.

23 luku 1 a § Eläintarhan johtajan kelpoisuusvaatimukset 

Eläintarhan johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta 
johtamistehtävistä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja 
kirjallinen taito.


