Helsingin kaupunki
Sääntötoimikunta

Lausunto

1

9.12.2014

Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta

Sääntötoimikunnan lausunto Helsingin kaupungin eläintarhan
johtokunnan ja eläintarhan johtosäännön muuttamisesta

Helsingin kaupungin eläintarha on pyytänyt sääntötoimikunnalta lausunnon valmistelemastaan ehdotuksesta Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan uudeksi johtosäännöksi (johtosääntöehdotus).
Sääntötoimikunta on käsitellyt viraston johtosääntöön ehdottamat muutokset ja toteaa lausuntonaan, että ne ovat pääosin perusteltuja. Lisäksi toimikunta kuitenkin esittää jäljempänä olevat huomautukset ja täsmennysesitykset.
Samalla sääntötoimikunta huomauttaa, että jos johtosääntöehdotusta
myöhemmin muutetaan johtokunnan käsittelyssä siitä, millaisena sääntötoimikunta on asiasta lausunut, on syytä arvioida, onko sääntötoimikunnan aihetta käsitellä ehdotus uudelleen.
Lahjoitusten vastaanottaminen
Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 15 §:n 14 kohdan mukaan kaupunginjohtajan tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää
muulle viranhaltijalle tai ellei toisin ole määrätty, ottaa vastaan kaupungille testamentattu tai lahjoitettu omaisuus.
Johtosääntöehdotuksen 4 §:n 15 kohdassa todetaan, että toimivalta
lahjoitusten vastaanottamiseksi on, jollei toisin ole määrätty, viraston
johtokunnalla. Sääntötoimikunta toteaa, että luottamushenkilöiden toimivallan korostamisen näkökulmasta ehdotettu muotoilu on perusteltu.
Samalla toimikunta kuitenkin huomauttaa, että ehdotettu 4 §:n 15 kohta
on sääntöteknisesti jossain määrin ongelmallinen, sillä sekä kaupunginhallituksen että eläintarhan johtosäännöissä olisi nyt viittausmääräys
”ellei toisin ole määrätty”. Tällainen kehäviittaus saattaa vaikeuttaa sen
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määrittämistä, mikä oikeastaan on toimivaltainen taho vastaanottamaan eläintarhalle tehdyt lahjoitukset. Tämän vuoksi sääntötoimikunta
esittää, että määräystä täydennetään maininnalla siitä, että johtokunnan tehtäviin kuuluu nimenomaan eläintarhalle annettujen lahjoitusten
ja samalla myös viraston hyväksi tehtyjen testamenttien vastaanottaminen.
Useissa muissa Helsingin kaupungin virastoissa, kuten sosiaali- ja terveystoimessa, lahjoitusten ja testamenttien vastaanottaminen on järjestetty siten, että kun toimielimellä on toimivalta päättää lahjoitusten vastaanottamisesta, se voi myös tehdä tätä koskevia delegointipäätöksiä.
Sääntötoimikunta katsoo, että eläintarhankin johtosääntö on tarkoituksenmukaista muotoilla vastaavalla yhdenmukaisella ja kaupungin yleisen käytännön mukaisella tavalla, esimerkiksi seuraavasti:
Johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,
…
15 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa virastolle annettujen lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisesta sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija
päättää vastaanottamisesta…
Tilahankkeet
Eläintarhan tilahankkeita koskevien johtosääntöehdotuksen 4 §:n 5 ja 6
kohtien osalta sääntötoimikunta toteaa, että johtosäännön on syytä olla
selkeä ja vastata todellista tilannetta ja samalla olla johdonmukaisessa
suhteessa kaupungin muihin johtosääntöteksteihin. Nyt ehdotetulla johtosääntömuutoksella ei sääntötoimikunnan käsityksen mukaan olla tekemässä muutoksia tilahankkeita koskevan päätösvaltaan.
Ehdotuksen 4 §:n 5 kohdan mukaan johtokunnan tehtävänä on, ellei
toisin ole määrätty, hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset
sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista
asioista. Ehdotettua määräystä voidaan edellä mainitun puolesta pitää
perusteltuna.
Lopuksi sääntötoimikunta toteaa, että uuden johtosäännön on tarkoituksenmukaista tulla voimaan heti täytäntöönpanopäätöksestä. Johtosääntöä jouduttaneen tarkistamaan uudelleen suhteellisen pian, ottaen
huomioon, että uutta kuntalakia koskevan hallituksen esityksen mukaan lain siirtymäkausi päättyy kesäkuussa 2017.
Muilta osin esitys on sääntöteknisesti ongelmaton.
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