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Johtokunnan kokous 5/2022  
 
Aika Keskiviikko, 12.10.2022 klo 9.00 – 11.00 
 
Paikka Teams-kokous       

       

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

Raidén, Jaakko SLHK:n henkilöstön edustaja 
 Salmi, Merja   Valtiovarainministeriö 
 Sutela, Jouni  Suomenlinnan asukkaat 

Jylhä, Tarja  sihteeri, SLHK 
 

Varajäsenet Rihu, Jyrki   Puolustusministeriö 
Rötsä, Kaarina  Helsingin Seurakuntayhtymä  

  
SLHK Moisander, Kirsi hallintojohtaja 

Leppiniemi, Harri Advisory Partner, KPMG 
 Sundberg, Jenni turvallisuusasiantuntija 
 

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

päätösvaltaiseksi.  
 
2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 
  
 Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jyrki Rihu ja Rikhard Manninen. 
 
3 §                  Kokouksen asialistan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.  
 

4 § Sisäisen tarkastuksen raportti 
 

Advisory Partner Harri Leppiniemi, KPMG kertoi sisäisäisen tarkastuksen raportin 
sisällöstä. 
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Toimeksiannon taustalla on sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen 
riskienhallinnan tarkastus on osa Suomenlinnan hoitokunnan sisäisen tarkastuksen 
suunnitelmaa vuodelle 2022. Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista 
arviointi- ja konsultointitoimintaa, joka on suunniteltu tuottamaan lisäarvoa 
organisaatiolle ja kehittämään sen toimintaa.  
 
Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa 
tarjoamalla systemaattisen lähestymistavan organisaation riskienhallinnan, 
sisäisen valvonnan ja hallinnon prosessien tehokkuuden arviointiin ja 
kehittämiseen.  
 
Toimeksiannon tavoitteena oli kartoittaa ja arvioida Suomenlinnan hoitokunnan 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta suhteessa sisäisiin 
ohjeistuksiin ja periaatteisiin sekä johtaviin käytäntöihin sekä arvioida 
Suomenlinnan hoitokunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta, 
tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä sekä antaa suosituksia sisäiseen valvontaan ja 
riskienhallintaan liittyvien keskeisten prosessien ja toimintatapojen edelleen 
kehittämiseksi. 
 

Johdon yhteenveto 
 

Positiivisia havaintoja 
 
- Osaamisen kehittäminen hoitokunnassa: Suomenlinnan hoitokunnan 

strategian yhdeksi painopisteeksi on asetettu henkilöstön osaamisen 
kehittäminen.   

- Turvallisuuskoulutuksien tiedot: Suomenlinnan hoitokunnassa ylläpidetään 
listaa henkilöstön turvallisuuskoulutusten tiedoista, josta voidaan nähdä mitä 
koulutuksia kukin on suorittanut ja milloin koulutukset tulisi tarvittaessa 
uusia. Turvallisuusriskien tunnistaminen ja käsittely: Hoitokunnassa on 
toteutettu vuonna 2021 riskienarviointi, jossa koko henkilöstö on voinut 
arvioida omassa työssään tunnistamia riskejä. 

- Prosessikuvaukset: Suomenlinnan hoitokunnassa on toteutettu projekti, jonka 
tuotoksena on tarkoitus tunnistaa ja kuvata kaikki hoitokunnan eri yksiköissä 
toteutettavat prosessit sekä prosesseihin liittyvät henkilöt. Prosessikuvausten 
avulla hoitokunnassa voidaan saavuttaa tarkempi ymmärrys hoitokunnassa 
toteutettavista tehtävistä sekä niiden vastuista ja roolituksista. 
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Merkittävimmät tarkastushavainnot ja kehittämiskohteet 
 

- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi- ja vahvistuslausuma vuodelta 
2021 ei täysin vastaa tarkastuksen aikana saavutettua kokonaiskuvaa 
Suomenlinnan hoitokunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanteesta.  

- Työtehtävien eriyttäminen: Taloushallinnon työtehtävissä on havaittavissa 
tarpeettoman laajoja käyttöoikeuksia taloushallinnon järjestelmiin. 

Yksityiskohtaiset tarkastushavainnot 
 
Suositus 
 
4.1.1 Suositellaan, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointija 
vahvistuslausumassa vuodelle 2022 (sekä tuleville vuosille) arvioidaan 
johdonmukaisesti hoitokunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
nykytilaa.  
 
4.2.1 Suositellaan, että sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa käsittelevät 
dokumentit päivitetään, ja että dokumentteihin lisätään muutoshallintaloki. 
Lisäksi dokumenttien päivityksen yhteydessä suositellaan poistettavan 
mahdolliset samaa aihetta käsittelevät päällekkäiset ohjeistukset ja 
materiaalit.  
 
4.2.2 Suositellaan että strategian päivitysprosessin yhteydessä tunnistetaan 
strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaiset riskit ja 
yhdistetään riskienhallinta tiiviimmin osaksi strategiaa.  
 
4.2.3 Suositellaan, että hoitokunnan johto omalla esimerkillään pyrkii 
edistämään sisäisen valvonnan Suomenlinnan ja kontrollitietoisuuden 
kehittämistä. 
 
4.3.1 Suositellaan, että Suomenlinnan hoitokunnan taloussääntö ja 
työjärjestys päivitetään. Lisäksi suositellaan, että päivitysten yhteydessä 
työjärjestykseen määritellään tarkemmat käytännöt siitä, mitä johtokuntaan 
tulisi viedä käsiteltäväksi tai päätettäväksi.  
 
4.3.2 Suositellaan, että työntekijöiden tehtävänkuvat käydään läpi, jotta 
taloussäännössä mainitut omat vastuut ovat kaikille selkeitä. 
 
4.4.1 Suositellaan, että riskienhallintaan osallistuvien henkilöiden vastuita 
tarkennetaan prosessikuvauksiin, riskienhallintapolitiikkaan ja sisäisen 
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valvonnan ja riskienhallinnan ohjeeseen, ja muutoksista ja vastuuhenkilöistä 
viestitään henkilöstölle.  
 
4.4.2 Suositellaan, että riskienhallintapolitiikkaan ja sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan ohjeeseen lisätään dokumenttien voimaanastumispäivämäärä 
sekä muutoshistorialoki. 
 
4.5.1 Suositellaan, että tunnistetut riskit käsitellään säännöllisesti ja 
keskitetysti läpi esim. johtoryhmässä tai yksiköittäin ja arvioidaan riskien 
asianmukaisuus sekä riskiluku.  
 
4.5.2 Suositellaan, että merkittäväksi tai kriittiseksi tunnistetuille riskeille 
määritellään kirjalliset toimenpiteet, jotka päivitetään riskien 
koontitaulukkoon. Lisäksi riskeille tulisi kirjallisesti määrittää riskin omistaja, 
jolle vastuutetaan määriteltyjen toimenpiteiden toteuttaminen.  
 
4.5.3 Suositellaan kohdan 4.5.2 suositukseen pohjautuen, että riskeille 
määriteltyjen toimenpiteiden kehittymistä sekä riskin merkittävyyttä 
seurataan keskitetysti säännöllisin väliajoin sekä aina tarvittaessa. 
 
Johdon toimenpidesuunnitelma ja ajankohta 
 
4.1.1 Vuoden 2022 tilinpäätöksen yhteydessä otetaan paremmin huomioon 
sisäisen valvonnan arviointikehikko. Aikataulu: 2023 Vastuuhenkilöt: Johtaja ja 
johtoryhmä. 
 
4.2.1 Dokumentit päivitetään. Päivityksen yhteydessä päivitystä seurataan 
virastovahvan kautta. Aikataulu: 2023 Vastuuhenkilöt: Hallintojohtaja, 
turvallisuusasiantuntija ja johdon koordinaattori.  
 
4.2.2 Riskien tunnistaminen on mukana uuden strategian laadinnassa. 
Aikataulu: 2022–2023 Vastuuhenkilöt: Johtaja, johtoryhmä ja 
turvallisuusasiantuntija.  
 
4.2.3 Edistetään. Aikataulu: Käynnissä 
 
4.3.1 Taloussääntö on uusittu vuonna 2022. Työjärjestyksen päivityksestä 
käydään keskustelu OKM:n tulosohjaajan kanssa. Aikataulu: Käynnissä. 
Vastuuhenkilöt: Johtaja ja hallintojohtaja  
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4.3.2 Tehtävänkuvia on käyty läpi prosessikuvausten yhteydessä vuonna 2022. 
Aikataulu: Käynnissä, valmis vuonna 2023 Vastuuhenkilöt: Johtoryhmä 
Vastuuhenkilöt: Johtoryhmä 
 
4.4.1 Prosessikuvausten yhteydessä vastuita on tarkennettu. Ohjeiden 
muutokset ovat käynnissä. Aikataulu: Käynnissä 2022 Vastuuhenkilöt: 
Johtoryhmä  
 
4.4.2 Toteutetaan. Aikataulu: 2023 Vastuuhenkilö: Turvallisuusasiantuntija 
 
4.5.1 Otetaan vuosikelloon. Aikataulu: 2022 Vastuuhenkilöt: Johtaja ja johdon 
koordinaattori  
 
4.5.2 Otetaan käyttöön. Aikataulu: 2023 Vastuuhenkilö: 
Turvallisuusasiantuntija  
 
4.5.3 Otetaan vuosikelloon. Aikataulu: 2023 Vastuuhenkilöt: Johtoryhmä ja 
turvallisuusasiantuntija 
 
Käytiin keskustelu. Hallintojohtaja korosti, että korona-aikana on saattanut 
Teamsilla rekrytoitaessa jäädä aukkoja. Nyt on laadittu voimassa olevat 
prosessikuvaukset. Sisäisen valvonnan lomakkeen käyttö on vielä 
kehitysvaiheessa. 
 
Tiedusteltiin, onko johdon kanssa käyty läpi yksityiskohtaisemmin 
vahvistuslauselmaa johdon kanssa, minkä tyyppinen lauselman pitäisi olla ja 
mihin työtä pitäisi konkreettisella tasolla pitäisi viedä.  
 
Hallintojohtaja totesi, että on pohdittu, missä muodossa lauselma pitäisi olla. 
Hän totesi, että lauselmaa ei ole tarkastettu riittävällä tarkkuudella. Osa tulee 
esiin myös tilintarkastuksessa. Kannustetaan asiakkaita hyödyntämään VM:n 
arviointikehikkoa ja mahdollistamaan johdolle systemaattisen tarkastelun. 
Tässä voi hyödyntää erilaiset huomiot, joita on tehty tilikaudella ja mihin 
toimenpiteisiin ryhdytään seuraavalla tilikaudella. 
 
Tiedusteltiin, miten toimien etenemisen seuranta toteutetaan. Todettiin, että 
Sisäinen tarkastus toteutetaan säännöllisesti ja sovittavalla laajuudella ja 
johdon työnä toteutettuna. Käytännön toimenpiteiden dokumentoinnissa on 
vielä kehitettävää. Asian etenemisestä raportoidaan myös johtokunnalle. 
 

 Päätös: Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi. 
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5 §  Suomenlinnan turvallisuuskartoitus, tilannekatsaus 

 
Turvallisuusasiantuntija Jenni Sundberg kertoi  
kävijäturvallisuuden parantamisen tilannekatsauksen. 
 
Laajempaa suunnittelua ja aikaa vievät kohteet 
 

▪ Kustaanmiekan eteläosan alue 
▪ A11 / Suunnittelu jatkuu 

▪ Huonokuntoiset portaat poistettu, uudet suunnitteilla kävijäohjauksen 
kannalta parempaan paikkaan. 

▪ Telakka-alueen laite-, työ-, työmaa-, asukas- ja kävijäturvallisuusriskit 
▪ Suunnittelu jatkuu, toteutus käynnissä. 

▪ Mm. portti sisäaltaan kulkuaukkoon tilattu, piipun korjaus aloitettu. 
▪ Telakan toimijat toteuttaneet osaltaan toimenpiteitä, kuten työmaa-

aluekyltitystä. 
▪ Suunnitteluun hankitaan avuksi konsultti, jotta saadaan myös muut aikaa vievät 

kokonaisuudet käyntiin. 
▪ Lausuntopyyntöjä Museovirastolle marraskuun aikana. 

 
Kyltit ja opasteet 

 
▪ Väliaikaisia kylttejä asennettu maastoon kesän aikana 
▪ Paikat valittu mm. putoamisriskin ja eroosiopolkujen mukaan. 

▪ Paikkoihin myöhemmin tulossa muita toimenpiteitä, kuten maisemanhoitotöitä 
tai rakenteita, jolloin kyltti voidaan poistaa tai opasteen tyyppi muuttaa. 

▪ Tarvittaessa helppo muuttaa paikkaa. 
▪ Kesävalvojien palaute positiivista 

▪ Kylttejä noudatetaan paremmin kuin aiempia opasteita/ohjeita (?). 
▪ Helpompi perustella, miksi jonnekin ei saa mennä. 

▪ Pysyvien kylttien ja opasteiden paikat lausuntopyyntöihin 
 

Ampuma-aukot ja valliportaat 
 

▪ A7 / Toteutus käynnissä 
▪ Turvakivet ja –tangot asennettu ampuma-aukkoihin → hyväksi todettu, voidaan 

käyttää myös muualla. 
▪ Muurityömaan valmistuttua työt jatkuvat eteenpäin. 
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Valliportaat 
 

▪ Poistettu 2 kpl huonokuntoisia portaita / ei uusia samoihin paikkoihin 
▪ 2022 aikana uusittu 4 kpl / Kustaanmiekka + Susisaari 
▪ Välijohteita lisätty 
▪ Uusimistyö jatkuu 

 
Muuta 

 
▪ Viestintä / Koko vierailun kattava polku turvallisuusviestinnässä 

▪ Vierailun suunnittelu: verkkosivut, some, digiopas. 
▪ Matkalla saareen: julisteet, esitteet.  
▪ Saaressa: julisteet, esitteet, ulkokartat, neuvonta, digiopas, kyltit, rakenteet. 

▪ Valtiotoimijoiden yhteistyö jatkuu 
▪ Museoviraston, Senaatti-kiinteistöjen, Metsähallituksen Luontopalveluiden sekä 

Tukesin kanssa tutustumiskäynti tuleviin sekä jo toteutettuihin ratkaisuihin 
Suomenlinnassa 15.9.2022. 

▪ Myös muiden linnoitus- ja maailmanperintökohteiden yhteistyössä turvallisuus 
on ollut vahva teema. 

▪ Yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa 
▪ Kaupungin vastuulla olevat rakenteet, esim. sillat ja leikkipuistot 

▪ Vastuujako tarkennettu tai tullaan tarkentamaan säännöllisten 
tarkastusten ja kunnossapidon osalta. 

▪ Koirapuisto laitettu käyttökieltoon 
▪ Tikas- /kiipeilysuojat hankinnassa 

▪ Noin 70 kpl mitoitukseltaan toisistaan poikkeavia tikkaita eri puolilla 
Suomenlinnaa. 

▪ Turvallisuuskartoituksen ulkopuolelta ilmenee toimenpidetarpeita ja –kohteita 
säännöllisesti mm. kesävalvojien raporteista ja kävijäturvallisuusauditoinneista 

▪ Otetaan mukaan suunnitteluun ja toteutukseen. 
 

Tiedusteltiin yleiskuvaa seuraavista isommista askeleista. Turvallisuusasiantuntija 
kertoi, että lausuntopyynnöt pyritään samaan Museovirastolle syksyn aikana. 
Talvikausi menee suunnitteluun ja mahdolliset työt menevät sulan kauden aikaan. 

 
Tiedusteltiin, onko koottu tiedot sattuneista vahingoista. Turvallisuusasiantuntija 
kertoi, ettei kaikesta ei tule tietoa, mikäli paikalla ei ole hoitokunnan työntekijöitä. 
Pelastuslaitoksen kanssa käydään keskusteluja ja poliisin ja pelastuslaitoksen 
kokoamista tapahtumista saadaan tiedot. Koronavuosina ei ole tapahtunut 
putoamistapahtumia. Matkailuneuvonnasta ja kesävalvojilta saadaan tarkat tiedot 
pienemmistä tapahtumista. 
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Keskusteltiin kaupungin koirapuiston tilanteesta. 

  
Päätös: Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi. 

 

6 § Johdon katsaus 
 

 Johtaja Ilari Kurri kertoi hoitokunnan ajankohtaisista asioista eri yksiköissä. 
 

Hankkeet 

▪ Varuskuntakortteli II vaiheen aloituksen viivästymisestä huolimatta aikataulua on 
saatu kirittyä. 

▪ Pääraitin kunnostushanke etenee suunnitellusti. 
▪ PTR-hanke valmistumassa sopimukset voimaan 2022 alussa. 
▪ Valhallan työt ajoitettu 2023–2024 kevääseen. 
▪ Turvallisuusselvityksen toimenpiteitä toteutetaan. 

 
Esittely 

▪ WHV toteutui pitkän tauon jälkeen kesällä. 
▪ Sustainable Travel sertifikaatti uusittiin. 
▪ Kävijämäärä palautuu odotettua nopeammin. 
▪ Suomenlinnan Digiopas esimerkkitapaukseksi Julkisen sektorin 

innovaatiobarometriin. 
 

Kokous- ja juhlatilojen käyttö palautuu 
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Hallinnointi 

▪ Toimitilojen vuokrasopimusten päivityskierros käynnistyy. 
▪ Uusi vuokrausjärjestelmä valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Otetaan 

tuotantoon 1.1.2023. Samassa yhteydessä laskutus siirtyy Palkeisiin. 
▪ Tulospalkkausjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden alussa, tukee hyvin uutta 

palkkausjärjestelmää. 
▪ Juhlavuosijulkaisu työn alla. 
▪ Kestävien virastojen Kaiku palkinto kiertää virastoja. Palkintorahalla  
▪ (10 000 euroa) järjestetään marraskuussa kaikille neljälle virastolle kestävyyden ja           

vastuullisuuden päivä. 
 

Energian säästö ja kustannusten nousu 

▪ Kaukolämmön osalta huonelämpötilojen lasku. 
▪ Kokous- ja juhlatilojen lämmön pudottaminen. 
▪ Porrashuoneiden lämpötilan pudottaminen. 
▪ Keskusten lämpökäyrien optimointi. 
▪ Kustannusten nousu 

▪ Vaikuttaa muuttokorjauksiin ja uusiin sopimuksiin. 
▪ Energian hinnan nousu pystytään kompensoimaan noin puolet 

kustannuksista eri toimenpiteillä. 
 

Päätös: Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi. 

 

7 § Talouskatsaus  

 
  Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli hoitokunnan taloustilanteen.  

·  
SLHK:n budjetissa olevat määrärahat vuodelle 2022 ovat: 
Yhteensä    21 456 814,69 € 

Arvioidut tulot     6 900 000,00 € 

 

Toimintamenot (pl. palkat) 
▪ Tammi-maaliskuun suunnitelma 1,254 M€, toteuma 1,233 M€ 
▪ Suunnitelma vs. toteuma +0,021 €, eli +1,7 % 

 
Palkat 

▪ Sisältää 100 000 € perusparannusrahaa 
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▪ Suunnitelmassa huomioitu kesäkuulle lomarahat 
▪ Tammi-maaliskuun suunnitelma 1,124 M€, toteuma 1,045 € 
▪ Palkkabudjetti vs. toteuma +0,078 M€ (+7,0 %) 

 
Tulot 

▪ Suunnitelma 1,725 M€, järjestelmässä toteuma 1,359 M€ 
▪ Toteuma vs. suunnitelma -0,37 M€ (-21,2 %) 

 
 Päätös: Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi. 

 
 
8 §   Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernihanke 

 
Johtaja Ilari Kurri kertoi sivistyshallinnon konsernihankkeen tilanteesta. 

Muutosohjelma sivistyshallinnon kehittämiseksi merkitsee, että 

- sivistyshallinnolle luodaan selkeät rakenteet 
- digitalisaatiolla parannetaan palveluja 
- saavutetaan yhtenäinen ohjaus ja vahva vaikuttavuus 
- yhteiset palvelut ovat muutoksen tukena 

Työpaikat eivät vähene muutosohjelman takia. 
Muutosohjelma ajoittuu vuosille 2023–2026 

 
Tiedusteltiin hankkeen tarkoituksesta ja etenemisestä. Johtaja Ilari Kurri totesi, 
että rakenteellisella muutoksella haetaan sitä, että toimintamenomomentteja olisi 
vähemmän. Muita syitä olisi palvelujen parantaminen ja tehostaminen 
digitalisaatiolla. Vuoden 2023 aikana on tarkoitus käynnistää digitalisaatiota, 
hallintoa ja tulosohjauksen yhdistämistä koskevat muutokset. Asiaa varten 
perustetaan ohjausryhmä. 

 
Käytiin keskustelu, jossa todettiin, että tarkoitus on, että Suomenlinnan 
hoitokunta pysyisi itsenäisenä. Todettiin, että asiaan vaikuttavia toimintoja ei ole 
ehdotuksessa tarkasteltu lainkaan. Pohjatyönä on tarkasteltava myös 
kansainväliset sopimukset. Työ edellyttää poliittista päätöstä ja asia menee 
seuraavalle hallituskaudelle. Hallinnon osalta saatetaan toimenpiteitä tehdä jo 
aikaisemmin.  

 

Päätös: Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi. 
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9 § Muut mahdolliset asiat 
 

JTS 2024–2027, katsaus 
 

- toimintamenomäärärahaan ehdotetaan vuosille 2024–2027   2 400 000 € 
lisäystä 

- kone- ja laitehankintoihin esitetään vuosille 2024–2027   1,5 M€ suuruista 
lisäystä 

- perus- ja kunnossapitomäärärahaan ehdotetaan korotusta vuosille 2024–2027 
1 840 000 € sekä oikeus sisällyttää määrärahaan 4 htv:n mukainen 
henkilöstökulujen lisäys ja suunnittelukauden jälkeen korotuksen 
huomioiminen pysyvänä määrärahana 

- Suomenlinnamuseon perusnäyttelyn suunnitteluun ja toteutukseen 
ehdotetaan vuosille 2024–2027 1,3 M€. 

- Asia käsitellään tulosohjauksen kanssa.  
 
Todettiin, että seuraava JTS on ns. tekninen JTS. 
 
Suomenlinnan kirkon hallinnan siirtyminen Helsingin seurakuntayhtymälle 

Kaarina Rötsä kertoi johtokunnalle, että asia on ollut esillä, mutta mitään 
päätöstä ei ole vielä tehty.  
 

10 § Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen. Seuraava kokous on torstaina 1.12.2022. 

  
 
 

Joni Hiitola   Tarja Jylhä 
 johtokunnan puheenjohtaja  johtokunnan sihteeri 
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