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Johtokunnan kokous 4/2022  
 
Aika maanantai 20.6.2019 klo 12.00 – 14.30 
 
Paikka Pajasali, Suomenlinna       

       

Läsnä 
Jäsenet Hiitola, Joni  Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja 
 Flink, Selja  Senaatti-kiinteistöt 
 Hiltunen, Tapio Rikosseuraamuslaitos 
 Kurri, Ilari  esittelijä, SLHK 
 Manninen, Rikhard Helsingin kaupunki 

Rasimus, Osmo Helsingin Seurakuntayhtymä  
 Sutela, Jouni  Suomenlinnan asukkaat 

Jylhä, Tarja  sihteeri, SLHK 
Varajäsenet Anttila, Olli  Suomenlinnan asukkaat 
 Lehto, Ilona  Senaatti-kiinteistöt 
 Rihu, Jyrki   Puolustusministeriö 

Rötsä, Kaarina  Helsingin Seurakuntayhtymä  
 Taskinen, Helena Museovirasto 
SLHK Lyytikäinen, Petri kunnossapitopäällikkö 
 Perkkiö, Miia  restaurointipäällikkö 
 Moisander, Kirsi hallintojohtaja 
 Takkula, Petteri kehittämispäällikkö 

 
1 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen laillisesti kokoon kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi.  
 

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 
  
 Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Selja Flink ja Tapio Hiltunen. 
 
3 §                  Kokouksen asialistan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi, sillä 
lisäyksellä, että Ilari Kurri esittelee konsernihankkeen tilannekatsaukset ennen 
muita asioita. 
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4 § Uuden johtokunnan järjestäytyminen 
 

Varapuheenjohtajaksi valittiin Rikhard Manninen ja sihteeriksi Tarja Jylhä 
 
5 § Johtokunnan ja hoitokunnan johdon esittäytyminen 

 
Hoitokunnan edustajat ja johtokunta esittäytyivät  

6 § Tilintarkastuskertomus 2021 
 

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli Valtiontalouden tarkastusviraston 
tilintarkastuskertomuksen 2021 ja tilintarkastajan vuosiyhteenvedon. 
 
Tilintarkastuskertomus 2021 
 
Kertomuksessa todetaan, että talousarviota on noudatettu. 
 
Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot antavat oikeat ja riittävät tiedot (oikean ja 
riittävän kuvan) talousarvion noudattamisesta sekä kirjanpitoyksikön tuotoista ja 
kuluista sekä taloudellisesta asemasta valtion talousarviosta annetun lain 
mukaisesti 
 
Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjen tietojen osalta ei tarkastuksessa ole 
tullut esiin olennaista huomautettavaa. 
 
Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista 
huomautettavaa. 
 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia 
keskeisiä säännöksiä on noudatettu. 
 
Tilintarkastajan vuosiyhteenveto 
 
Talousarvion noudattamista on tarkastettu keskitetysti. Tarkastus on kohdistunut 
erityisesti talousarviotulojen ja -menojen kohdentamiseen varainhoitovuodelle ja 
talousarviotulojen ja menojen talousarvion mukaisen kertymäperusteen ja 
käyttötarkoituksen noudattamiseen.  
 
Vuosiyhteenvedossa todettiin, että talousarviota on noudatettu. 
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Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot antavat oikeat ja riittävät tiedot (oikean ja 
riittävän kuvan) talousarvion noudattamisesta sekä kirjanpitoyksikön tuotoista ja 
kuluista sekä taloudellisesta asemasta valtion talousarviosta annetun lain 
mukaisesti. Laskelmat on oikein johdettu kirjanpidosta ja laadittu 
valtiovarainministeriön vahvistaman määräyksen mukaisesti. Liitetiedot on oikein 
johdettu kirjanpidosta, osakirjanpidosta tai muusta tiedon taustalla olevasta 
seurantatiedosta. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun 
asetuksen mukaisesti. 
 

Tase-erittelyjen summien on täsmättävä taseeseen ja tasetilejä koskevien 
osakirjanpitojärjestelmien vastaaviin summiin. Suomenlinnan hoitokuntaa 
suositellaan jatkossa kehittämään järjestelmien välisiä täsmäytystoimenpiteitä 
Valtiokonttorin määräyksen (VK 482/03/2010, 7.12.2010) edellyttämällä tavalla. 
 
Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjen tietojen osalta ei tarkastuksessa ole 
tullut esiin olennaista huomautettavaa. 
 
Tilinpäätöksessä on esitetty sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma. 
Lausuma ei ole ristiriidassa tarkastushavaintojen kanssa. Tilinpäätöksessä on 
esitetty tiedot takaisinperinnöistä ja väärinkäytöksistä. Tiedot eivät ole 
ristiriidassa tarkastushavaintojen kanssa. 
 
Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, 
valtuusseurannan, tuloksellisuuden laskentatoimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen 
yhteydessä. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tältä osin tullut esiin 
olennaista huomautettavaa 
 
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia 
keskeisiä säännöksiä on noudatettu. 
 

Hallintojohtaja kertoi Visma-vuokrajärjestelmän virheen korjaamisesta ja totesi, 
että KOKI-kiinteistötietojärjestelmä otetaan käyttöön 2023 alusta. 

 
 Päätös: Todettiin ja merkittiin informaatio tiedoksi saaduksi. 
 
7 § Maailmanperintökohteiden kausiraportointi 
 

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula kertoi maailmaanperintökohteiden 
kausiraportoinnin sisällöstä. 
 
Kausiraportointi on 
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▪ tutkimus maailmanperintökohteiden tilasta 
▪ raportti tehdään noin kuuden vuoden välein 
▪ 2022—2023 Eurooppa ja Pohjois-Amerikka 
▪ Osa I: Kansallinen raportti 

▪ Sopimusvaltion vastuutahot (Museovirasto ja Metsähallituksen 
luontopalvelut) 

▪ Osa II: Kohderaportti 
▪ Kunkin kohteen maailmanperintöasioista vastaava yhteyshenkilö 

(Suomenlinnan hoitokunta, kehittämispäällikkö) 
 

Raportoinnin tehtävänä on 
 

▪ saada tieto kohteen säilyneisyydestä 
▪ onko erityinen yleismaailmallinen arvo säilynyt 
▪ ongelmanratkaisu asiantuntijatiedolla 
▪ kokemusten jakaminen 
▪ yhteistyön kannustaminen 
▪ strategisen ajattelun tukeminen 
▪ tietoisuuden lisääminen 
▪ maailmanperintökeskuksen työn tukeminen 
▪ olla työkalu hoito- ja käyttösuunnitelman arviointiin ja päivittämiseen 

 
Kausiraportoinnin tekee johtajan nimeämä työryhmä 

 
▪ työryhmän konsultoimat SLHK asiantuntijat ja sidosryhmät tuovat oman 

panoksensa 
▪ johtoryhmä toimii ohjausryhmänä 
▪ johtaja hyväksyy loppuraportin ja se tuodaan johtokunnalle tiedoksi 

 
Lisätietoa löytyy: 

 
▪ https://whc.unesco.org/en/periodicreporting/ 
▪ https://whc.unesco.org/en/prcycle3/ 

 
Päätös: Todettiin ja merkittiin informaatio tiedoksi saaduksi. 

 
8 § Yhteydenotto Suomenlinnan asuntojen jakamispolitiikkaan liittyen 
 

Johtaja Ilari Kurri ja hallintojohtaja Kirsi Moisander kertoivat yhteydenotosta 
asuntojen jakamispolitiikkaan liittyen.   

https://whc.unesco.org/en/prcycle3/
https://whc.unesco.org/en/prcycle3/
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Yhteydenotossa esitettiin, että asuntojen hintataso on korkeampi kuin Helsingin 
keskustassa. Asia on avattu annetussa vastauksessa.  
 
Perheelle soveltuvia asuntoja tulee vasta 2024, jolloin niitä valmistuu 
peruskorjauksesta. Perheiden mahdollisuutta muuttaa Suomenlinnaan tuetaan. 

 
Moisander kertoi tulevaisuuden suunnittelusta.  2023 käynnistetään 
vuokrausjärjestelmän kehitystoiminta. Helsingin kaupunki vastaa peruspalvelujen 
toteutumisesta. Asuntojen jakaminen hoidetaan jatkossakin arvonnalla. 
 
Käytiin keskustelu asuntojen arvonnasta ja todettiin, että se on reilu tapaa hoitaa 
asuntojen jakaminen. Määräaikaisiin vuokrasopimuksiin voisi laittaa kommentin, 
ettei se oikeuta saamaan myöhemmin vakituista asuntoa. 
 
Päätös: Edetään hoitokunnan luonnoksen mukaan ja hoitokunta laatii vastauksen, 
johon sisältyy maininta, että asia on käsitelty johtokunnan kokouksessa 20.6.2022. 
 

9 §  Kehto–vesihyvinvointikeskus -hanke–ehdotus 
 

 Johtaja Ilari Kurri kertoi otsikon hankkeesta.   

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 
10 § Konsernihankkeen tilannekatsaus 

 
Johtaja Ilari Kurri kertoi konsernihankkeen nykytilanteesta ja 
aikataulusuunnitelmasta. 
 
Käytiin keskustelu. Todettiin, ettei asia ole edennyt hyvän hallintotavan 
mukaisesti. Myöskään tulosohjaajia ei ole haastateltu ja mallissa on ollut vääriä 
tietoja. Ihmeteltiin, mikä synergiaetu esityksellä olisi saatavissa nyt, kun 
Museovirasto ei ole enää kiinteistönhaltijavirasto.  
   
Päätös: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi ja asiaan palataan seuraavan kerran 
lokakuun johtokunnan kokouksessa 12.10. 
 

11 § Tiedoksi ja muut asiat 
 

12 § Loppuvuoden kokousaikataulu 
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- lokakuu 12.10. klo 9 (Teams) 
- joulukuu 1.12. klo 9 

 
13 § Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja kiitti osanottajia, toivotti hyvä kesää ja päätti kokouksen. 
 
 
 

 Joni Hiitola   Tarja Jylhä 
 johtokunnan puheenjohtaja  johtokunnan sihteeri 


