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1 Säädösperusta 

Suomenlinnan hoitokunnan toimintaa säätelevät laki Suomenlinnan hoitokunnasta (1145/1988, 
jäljempänä laki) ja valtioneuvoston asetus Suomenlinnan hoitokunnasta (294/2013, jäljempänä asetus).  

Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta (hyväksytty UNESCOssa 
16.11.1972 ja Suomen hallitus ratifioinut 13.2.1987, jäljempänä MP-sopimus) velvoittaa Suomen valtiota 
vuonna 1991 maailmanperintökohteeksi hyväksytyn Suomenlinnan kulttuuriperinnön määrittämisestä, 
suojelemisesta, säilyttämisestä, esittelemisestä sekä tuleville sukupolville välittämisestä. 

Lisäksi Suomenlinnan hoitokunnan toimintaa ohjaa työjärjestys, jonka johtokunta vahvistaa. Johtaja 
vahvistaa tämän lisäksi muita sisäisiä sääntöjä ja ohjeita, kuten taloussäännön, hankintaohjeen, 
matkustussäännön sekä yhteistoimintasopimuksen, joita on noudatettava voimassaolevan lainsäädännön 
ja sitovien määräysten ja ohjeiden lisäksi. Viranomaisten on kaikessa toiminnassaan lisäksi noudatettava 
hyvän hallinnon periaatteita. 

2 Toiminta-ajatus  

Suomenlinnan hoitokunta on valtion kiinteistönhaltijavirasto, joka vastaa maailmanperintökohteen 
säilyttämisestä, ylläpidosta, esittelystä ja alueen käytön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä (laki, asetus 1 
§ ja MP-sopimus) 

Suomenlinnan hoitokunnan toiminta perustuu 1.1.2016 voimaan tulevaan organisaatioon.  
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3 Organisaation tehtävät ja sisäinen organisointi 

 

3.1 Organisaatio ja toiminnan ohjaus  

Suomenlinnan hoitokunnan johtokunnan ja viraston tehtävistä ja työnjaosta on sen lisäksi, mitä laissa 
(1145/1988) ja asetuksessa (294/2013) ja niiden muutoksissa Suomenlinnan hoitokunnasta on säädetty, 
voimassa tämän työjärjestyksen määräykset. 

3.1.1 Johtokunta 

Johtokunnan tehtävät on määritelty asetuksen 7 §:ssä. Sen mukaan johtokunta johtaa ja valvoo 
hoitokunnan toimintaa; tekee esityksiä ja aloitteita Suomenlinnan alueen hallinnon, hoidon ja 
kunnostuksen kehittämisestä. 
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Johtokunta voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja, joiden kokoonpanosta ja tehtävistä se 
päättää kokouksessaan.  

Johtokunnan kokouksiin osallistuvalla henkilöstön edustajalla tai hänen varahenkilöllään on puhe- ja 
läsnäolo-oikeus mahdollisissa jaostojen kokouksissa. 

Johtokunnan kokouksen voi kutsua koolle myös johtaja, joka toimii kokouksissa esittelijänä.  

Johtokunta tai mahdollinen jaosto voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Johtokunnalle nimetään sihteeri. 

3.1.2 Organisaatio 

Suomenlinnan hoitokunnassa on johtaja sekä johtoryhmä, esimiestapaaminen, kunnossapitopalvelut, 
restaurointipalvelut, maailmanperintöpalvelut ja hallinto- ja lakipalvelut, jotka toimivat johtajan 
välittömässä alaisuudessa.  

Yksikön johdossa on johtajan määräämä virkamies tai toimihenkilö.  

Tehtäviä käsitellessään toimintayksiköt toimivat yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa muiden 
toimintayksikköjen kanssa ja huolehtivat tehtäväalaansa liittyvästä kansallisesta ja kansainvälisestä 
yhteistyöstä.  

3.1.3 Johtaja ja hallintojohtaja 

Johtajan tehtävänä on Suomenlinnan hoitokunnan strateginen johtaminen ja strategisten linjausten 
valmistelu. Johtaja vastaa Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan vaikuttavuudesta, taloudellisuudesta ja 
tuloksellisuudesta. Johtaja huolehtii strategian toteutumisesta laatimalla tulossopimuksen opetus- ja 
kulttuuriministeriön kanssa. 

Johtajan sijaisen määrää opetus- ja kulttuuriministeriö (asetus 13 §).  

Hallintojohtajan tehtävänä on vastata hoitokunnan talouden ja toiminnan suunnitteluasiakirjojen 
kokoamisesta ja sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta, henkilöstöhallinnosta, henkilöstön osaamisen 
kehittämisestä, tietohallinnosta, viestintäpalveluista, oikeudellisista palveluista sekä edistää ja seurata 
viraston kehittämistä. 

3.1.4 Johtoryhmä  

Johtoryhmän tehtävänä on toimia Suomenlinnan hoitokunnan päätöksentekoa tukevana ja toimintaa 
ohjaavana toimielimenä. Johtoryhmä toimii strategisena suunnitteluryhmänä, joka kokoontuu viikoittain 
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Johtoryhmässä käsitellään muun muassa: 
· Suomenlinnan hoitokunnan toimintaan ja talouteen vaikuttavat merkittävät hankkeet,   
· Suomenlinnan hoitokunnan kokonaisstrategia,  
· talous- ja toimintasuunnitelma,  
· tulossopimus sekä  
· tilinpäätös ja toimintakertomus 

Lisäksi johtoryhmässä käsitellään yleisiä toiminnallisia asioita ja lausuntoja. Johtoryhmä ohjaa 
tarvittaessa asioita toimintayksiköille ja virkamiehille tai toimihenkilöille valmisteltavaksi. 

Johtoryhmän jäseniä ovat johtaja ja yksiköiden päälliköt. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii johtaja. 
Johtoryhmälle nimetään erikseen sihteeri. Johtoryhmään voi kuulua yksiköiden päälliköiden lisäksi muita 
johtajan määräämiä virkamiehiä tai toimihenkilöitä. 

3.1.5 Esimiestapaaminen 

Esimiestapaamisen tehtävänä on tukea toimintayksiköissä harjoitettavaa esimiestoimintaa. 
Esimiestapaamisissa käsitellään toimintayksikköjen toimintatapoja ja niiden yhdenmukaistamista sekä 
Suomenlinnan hoitokunnan strategian ja operatiivisten toimintojen toteuttamisen kannalta tarpeellisia 
kysymyksiä. Tavoitteena on myös informoida esimiehiä Suomenlinnan hoitokunnan toimintaan tai 
toimintaympäristöön liittyvistä asioista ja henkilöstöjohtamiseen ja -hallintoon liittyvistä asioista. 
Esimiestapaamisia järjestetään noin neljä kertaa vuodessa.  

Esimiestapaamiseen kutsutaan johtajan lisäksi yksiköiden päälliköt, muut toimintayksiköiden esimiehet, 
projektipäälliköt sekä muun muassa muita asiantuntijatehtäviä tekeviä virkamiehiä ja toimihenkilöitä sekä 
luottamusmies. Esimiestapaamisen puheenjohtajana ja kokoonkutsujana toimii johtaja tai hallintojohtaja. 

3.2 Yksiköt 

3.2.1 Yleistä 

Suomenlinnan hoitokunnan toiminta jakaantuu kolmeen ydinprosessiin: kunnossapitopalveluihin, 
restaurointipalveluihin ja maailmanperintöpalveluihin sekä tukipalveluja tuottavaan hallinto- ja lakipalvelut 
-prosessiin. Kukin pääprosessi muodostaa oman yksikkönsä. 

Työjärjestyksessä mainittujen tehtävien lisäksi kukin hoitokunnan yksikkö ja työntekijä on velvollinen 
suorittamaan johtajan tai muun esimiehen määräämät työhön liittyvät tehtävät. 

Pöytäkirjaa tai muistiota on pidettävä yksikkökokouksista ja asetettujen työryhmien kokouksista. 
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3.2.2 Ydinprosesseista vastaavat yksiköt 

3.2.2.1 Kunnossapitopalvelut 

Kunnossapitopalveluiden tehtävänä on kiinteistöjen kunnossapito, kiinteistönhuolto ja ympäristönhoito 
sekä yksikön alaan kuuluvien lausuntojen valmistelu. 

Kiinteistöjen kunnossapidon tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat kiinteistöjen vikakorjaukset sekä 
vuosikorjaukset, jotka eivät kuulu restaurointipalveluiden piiriin. 

Kiinteistönhuollon tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat ennakoiva kiinteistönhuolto, vikakorjaukset sekä 
tekninen isännöinti. 

Ympäristönhoidon tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat ympäristönhoidon koordinointi, maiseman 
vyöhykkeiden hoito ja kunnostus sekä infrastruktuurin ylläpito. 

3.2.2.2 Restaurointipalvelut 

Restaurointipalveluiden tehtävänä on perusparannus ja täydennysrakentaminen, vuosikorjaukset ja 
kulttuuriympäristön kehittäminen sekä yksikön alaan kuuluvien lausuntojen valmistelu. 

Perusparannus ja täydennysrakentamisen tehtäväkokonaisuus käsittää viraston omat rakennushankkeet, 
niiden suunnittelun ja rakennuttamisen sekä Suomenlinnan vankilan rakennushankkeiden suunnittelun ja 
rakennuttamisen. 

Vuosikorjausten tehtäväkokonaisuus käsittää säännöllisesti tehtävät vuosikorjaukset, jotka eivät kuulu 
kiinteistöjen kunnossapidon piiriin. 

Kulttuuriympäristön kehittämisen tehtäväkokonaisuus käsittää Suomenlinnan maankäytön suunnitteluun 
liittyvän asiantuntijatyön, Suomenlinnan maisemasuunnittelun ja linnoitusmaiseman kunnostamisen sekä 
hoitotyön linjaamisen. 

3.2.2.3 Maailmanperintöpalvelut 

Maailmanperintöpalveluiden tehtävänä on Suomenlinnan esittely ja myyntipalvelut, 
maailmanperintötoiminta ja Suomenlinnan käyntikohteen kehittäminen sekä yksikön alaan kuuluvien 
lausuntojen valmistelu.  

Suomenlinnan esittely ja myyntipalveluiden tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat matkailuneuvonta sekä 
kokous- ja juhlatilojen myyntipalvelu. 
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Maailmanperintötoiminnan tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat maailmanperintökasvatus, 
maailmanperintöverkostoyhteistyö sekä Suomenlinnan hoitosuunnitelman toteutuksen koordinointi. 

Suomenlinnan käyntikohteen kehittämisen tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat maailmanperintöviestintä, 
laadunvalvonta, käyntikohteen verkostoyhteistyö sekä tutkimus ja kehittäminen. 

3.2.3 Tukipalveluja tuottava hallinto- ja lakipalvelut 

Hallinto- ja lakipalvelut tukee Suomenlinnan hoitokunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista 
tuottamalla henkilöstö- ja talouspalveluita, tieto- ja viestintäpalveluita, oikeudellisia palveluita sekä 
isännöintipalveluita. Hyvää hallintoa edistetään tuottamalla suunnittelu- ja seuranta-asiakirjoja sekä 
ohjeita ja valvontaa. 

Henkilöstö- ja talouspalvelut koostuvat henkilöstöpalveluista ja talouspalveluista. Henkilöstöpalvelut 
sisältävät seuraavat tehtäväkokonaisuudet: henkilöstöhallinnon strateginen suunnittelu, rekrytointi ja 
perehdyttäminen, palvelussuhteen hallinta, palkkaus ja palkitseminen, osaamisen kehittäminen, 
työhyvinvointi, matkustus sekä kehittämishankkeet. Talouspalvelut sisältävät seuraavat 
tehtäväkokonaisuudet: tulojen ja menojen käsittely, kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus, sisäinen 
laskenta, suunnitteluprosessi, kehittämishankkeet sekä yleistaloushallinto. 

Tieto- ja viestintäpalvelut koostuvat arkisto- ja tietopalveluista, tietohallintopalveluista sekä 
viestintäpalveluista. Arkisto- ja tietopalvelut sisältävät seuraavat tehtäväkokonaisuudet: arkistopalvelut, 
kokoelmapalvelut, kirjaamopalvelut, kirjastopalvelut sekä asiahallinnan kehittäminen. Tietohallintopalvelut 
sisältävät seuraavat tehtäväkokonaisuudet: toiminnan suunnittelu ja organisointi, hankinnat ja toteutus, 
palvelut ja tukitoimet sekä seuranta ja valvonta. Viestintäpalvelut sisältävät seuraavat 
tehtäväkokonaisuudet: suunnittelu ja kehittäminen, työyhteisöviestintä, suhdetoiminta, 
ajankohtaisviestintä, julkaisutoiminta, muutosviestintä sekä kriisiviestintä. 

Oikeudelliset palvelut koostuvat lakipalveluista, turvallisuus ja riskien hallinnasta sekä 
yleishallintopalveluista. Lakipalvelut sisältävät seuraavat tehtäväkokonaisuudet: oikeudellinen tuki, 
sopimusten koordinointi ja oikeellisuus sekä hankintojen koordinointi ja oikeellisuus. Turvallisuus ja 
riskien hallinta sisältää seuraavat tehtäväkokonaisuudet: turvallisuuden hallinta, tietoturva sekä 
työsuojelu. Yleishallintopalvelut sisältävät mm. seuraavat tehtäväkokonaisuudet: tasa-arvosuunnittelu ja 
yksikön alaan kuuluvien lausuntojen valmistelu. 

Isännöintipalvelut koostuvat kiinteistö- ja asukasturvallisuudesta, vuokraustoiminnasta ja 
toimitilahallinnasta sekä asukashallinnosta. 
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4 Asioiden ratkaiseminen ja johtaminen 

4.1 Johtokunta (asetus 5, 6, 7 §) 

Laissa ja asetuksessa Suomenlinnan hoitokunnalle määrätyt asiat ratkaisee johtokunta istunnossaan. 
Johtokunnan istunnoissa asiat ratkaistaan esittelystä. Istunnossa ratkaistavan asian esittelee johtaja, ao. 
yksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies. 

Suomenlinnan hoitokunnan johtokunnan tehtävänä on: 
· johtaa ja valvoa Suomenlinnan hoitokunnan toimintaa; 
· vahvistaa hoitokunnan työjärjestys; 
· tehdä vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle esitys hoitokunnan talousarvioksi sekä toiminta- ja 

taloussuunnitelmaksi; 
· tehdä esityksiä ja aloitteita Suomenlinnan alueen hallinnon, hoidon ja kunnostuksen kehittämisestä; 
· käsitellä ja ratkaista muut laajakantoiset ja tärkeät asiat sekä muut työjärjestyksessä mainitut asiat. 

Johtokunta käsittelee ja ratkaisee asetuksen 294/2013 pykälissä 5, 6, 7 ja 12 mainittujen lisäksi 
seuraavat asiat: 
· maa-alueen pitkäaikainen vuokraaminen tai sitä koskevan esityksen tekeminen;  
· yleisten asunnonjakoperusteiden vahvistaminen 

4.2 Johtaja 

Johtaja johtaa Suomenlinnan hoitokuntaa ja vastaa siitä, että Suomenlinnan hoitokunnalle kuuluvat 
tehtävät hoidetaan taloudellisesti, tuloksellisesti ja vaikuttavasti.   

Johtaja ratkaisee Suomenlinnan hoitokunnassa ratkaistavat asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksellä 
määrätty Suomenlinnan hoitokunnan muun virkamiehen ratkaistaviksi (asetus 8 §). Johtajalla on 
nimenkirjoitusoikeus hänen ratkaisuvaltaansa kuuluvissa asioissa.  Asiat, joiden ratkaisemista on 
valtioneuvoston asetuksella määrätty, on ratkaistava asetuksen määrittämässä järjestyksessä. 

Asetuksen mukaan johtajan tehtävänä on: 
· johtaa, valvoa ja kehittää Suomenlinnan hoitokunnan toimintaa; 
· huolehtia johtokunnalle esiteltävien asioiden valmistelusta ja johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta; 
· ratkaista hoitokunnalle kuuluvat asiat, jotka eivät kuulu johtokunnan ratkaistavaksi ja joita ei 

työjärjestyksessä ole määrätty muun virkamiehen ratkaistavaksi; 
· nimittää tai ottaa henkilöstön 

Johtajan tehtävänä on asetuksessa mainittujen tehtävien lisäksi: 
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· valmistella hoitokunnan tulossopimus ja vastata viraston yksiköiden toiminnan taloudellisuudesta, 
tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta; 

· johtaa viraston kehittämistä; 
· valmistella merkittävät, yhteiskunnallisesti vaikuttavat, koko Suomenlinnan hoitokunnan toimintaa 

koskevat kannanotot; 
· esittää Suomenlinnan hoitokunnan edustajan nimeämistä muun viranomaisen tai yhteisön asettamaan 

toimielimeen; 
· päättää Suomenlinnan hoitokunnan virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta; 
· päättää viroista ja toiminimikkeistä ja niiden kohdentamisesta vastuualueille; 
· päättää Suomenlinnan palkkausjärjestelmään kuuluvasta henkilökohtaisesta palkanosasta; 
· päättää henkilöstöön kohdistuvista irtisanomisista ja lomauttamisista; 
· päättää kaikkien tilojen vuokrasopimuksista; 
· toimia esittelijänä johtokunnassa; 
· vahvistaa varainkäyttösuunnitelma sekä sen mukaisten 300 000 euroa (ALV 0%) suurempien 

rakennushankkeiden hankesuunnitelmat ja muut yli 50 000 euroa (ALV 0%) sisältävät hankinnat; 
· päättää yksikön päälliköiden virkamatkoista. 

Asetuksen 9 § mukaan johtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin 
kuuluisi muun virkamiehen ratkaistavaksi. Johtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan johtajan 
sijaiseksi määrätty virkamies.  

4.3 Hallintojohtaja 

Hallintojohtajan tehtävänä on toimia hallinto- ja lakipalveluiden päällikkönä ja ratkaista yksikön 
tehtäväalaan kuuluvat asiat, joita ei työjärjestyksessä ole määritelty muiden ratkaistavaksi. 
Hallintojohtajalla on nimenkirjoitusoikeus hänen ratkaisuvaltaan kuuluvissa asioissa. 

Hallintojohtaja ratkaisee yksikön päällikkönä asiat, jotka koskevat: 
· yksikön sisäisten työryhmien asettamista; 
· yksikön esitystä seuraavaksi talous- ja toimintasuunnitelmaksi; 
· yksikön esitystä talousarvioksi; 
· yksikön henkilökunnan työnjakoa, sijoittelua ja siirtoa yksikön sisällä; 
· virkamatkamääräyksiä yksikön henkilökunnalle sekä 
· yksikön henkilökunnan lomia. 

Hallintojohtajan tehtävänä on vastata hoitokunnan talouden ja toiminnan suunnitteluasiakirjojen 
kokoamisesta ja sisäisestä valvonnasta, riskien hallinnasta, tietoturvasta, henkilöstöhallinnosta, 
henkilöstön osaamisen kehittämisestä, tietohallinnosta, tieto- ja viestintäpalveluista, oikeudellisista 
palveluista, isännöintipalveluista sekä edistää ja seurata viraston kehittämistä. 
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Hallintojohtajan tehtävänä on: 
· valmistella virkamiesten ja toimihenkilöiden nimittämisasiat yhteistyössä yksiköiden esimiesten kanssa; 
· päättää henkilöstöön kohdistuvista kurinpitotoimista sekä hoitaa em. toimenpiteiden neuvottelut; 
· ratkaista maksuliikenteeseen liittyvät asiat 
· päättää varainkäyttösuunnitelman mukaisesta yksikön tehtäväalaan liittyvästä, rahalliselta arvoltaan alle 

50 000 euron (ALV 0%)  tilauksesta; 
· päättää asuinhuoneistojen vuokrien määrittämisestä sekä korotusten toimeenpanemisesta isännöitsijän 

esityksestä; 
· toimia esittelijänä johtokunnassa oman toimialueen asioissa; 
· ratkaista asiat, jotka koskevat koko henkilöstöä koskevia yhteisiä kehittämis-, osaamis- ja 

työhyvinvointihankkeita; 
· ratkaista asiat, jotka koskevat lakien, asetusten, ohjeiden, määräysten ja muiden säännösten, kuten työ- 

ja virkaehtosopimusten soveltamista ja tulkintaa; 
· ratkaista asiat, jotka koskevat Suomenlinnan hoitokunnan henkilökunnalle myönnettäviä 

vuosilomakorvauksia sekä erilliskorvauksia; 
· ratkaista asiat, jotka koskevat todistusten antamista irtisanoutumisten ja virkasuhteen päättymisten 

osalta; 
· ratkaista asiat, jotka koskevat harjoittelijoiden ja siviilipalvelusvelvollisten ottamista; 
· ratkaista asiat, jotka koskevat sisäisen viestinnän ja verkkoviestinnän strategista suunnittelua, ylläpitoa 

ja kehitystä; 
· ratkaista asiat, jotka koskevat mediaviestinnän suunnittelua, tuotantoa ja kehitystä. 

Lisäksi hallintojohtaja esittelee johtajalle seuraavat asiat: 
· henkilökohtaiset palkan osuudet; 
· virkamiesten ja työsuhteisten nimittämistä ja palvelussuhteiden päättämistä koskevat asiat; 
· virkojen perustamiset ja lakkauttamiset; 
· sivutoimilupia koskevat asiat. 

4.4 Muut yksiköiden päälliköt ja esimiehet 

Yksiköiden johtajat ja päälliköt avustavat johtajaa viraston johtamisessa. Yksiköiden esimiehet vastaavat 
siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle toimintayksikölle ja toiminnalle asetetut tavoitteet 
saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti sekä huolehtivat sisäisestä valvonnasta. Yksiköiden esimiehet 
seuraavat johdettavanaan olevan toiminnan yleistä kehitystä ja tekevät aloitteita tarpeellisten uudistusten 
tekemiseksi. 

Yksikön johdossa on johtajan määräämä virkamies tai toimihenkilö. Työjärjestyksessä mainittu yksikön 
johtoon määrätty ratkaisee asiat ilman esittelyä. 
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4.4.1 Kunnossapitopäällikkö  

Kunnossapitopäällikön tehtävänä on toimia kunnossapitopalveluiden päällikkönä ja ratkaista yksikön 
tehtäväalaan kuuluvat asiat, joita ei työjärjestyksessä ole määritelty muiden ratkaistavaksi. 
Kunnossapitopäälliköllä on nimenkirjoitusoikeus hänen ratkaisuvaltaan kuuluvissa asioissa. 

Kunnossapitopäällikkö ratkaisee yksikön päällikkönä asiat, jotka koskevat: 
· yksikön sisäisten työryhmien asettamista; 
· yksikön esitystä seuraavaksi talous- ja toimintasuunnitelmaksi; 
· yksikön esitystä talousarvioksi ja varainkäyttösuunnitelmaksi; 
· yksikön henkilökunnan työnjakoa, sijoittelua ja siirtoa yksikön sisällä; 
· virkamatkamääräyksiä yksikön henkilökunnalle sekä 
· yksikön henkilökunnan lomia. 

Lisäksi kunnossapitopäällikön tehtävänä on: 
· lausunnon antaminen yksikön tehtäväalaan kuuluvassa yksittäisessä asiassa 
· päättää yksikön töiden järjestelystä vahvistetun varainkäyttösuunnitelman puitteissa 
· päättää yksikön tehtäväalaan liittyvän, rahalliselta arvoltaan alle 50 000 euron (ALV 0%) tilauksen ja 

työsuorituksen tilaamisesta. 

4.4.2 Rakennuttajapäällikkö 

Rakennuttajapäällikön tehtävänä on toimia restaurointipalveluiden päällikkönä ja ratkaista yksikön 
tehtäväalaan kuuluvat asiat, joita ei työjärjestyksessä ole määritelty muiden ratkaistavaksi. 
Rakennuttajapäälliköllä on nimenkirjoitusoikeus hänen ratkaisuvaltaan kuuluvissa asioissa. 

Rakennuttajapäällikkö ratkaisee yksikön päällikkönä asiat, jotka koskevat: 
· yksikön sisäisten työryhmien asettamista; 
· yksikön esitystä seuraavaksi talous- ja toimintasuunnitelmaksi; 
· yksikön esitystä talousarvioksi ja varainkäyttösuunnitelmaksi; 
· yksikön henkilökunnan työnjakoa, sijoittelua ja siirtoa yksikön sisällä; 
· virkamatkamääräyksiä yksikön henkilökunnalle sekä 

yksikön henkilökunnan lomia. 

Lisäksi rakennuttajapäällikön tehtävänä on: 
· sellaisten yksikön tehtäväalaan kuuluvien tilausten tekeminen, joiden rahallinen arvo ei ylitä 300 000 

euroa (ALV 0%). 
· suunnittelijavalinnat sekä suunnitelmien hyväksyminen hankkeessa 
· lausunnon antaminen yksikön tehtäväalaan kuuluvassa yksittäisessä asiassa 
· päättää yksikön töiden järjestely vahvistetun varainkäyttösuunnitelman puitteissa 
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· päättää vahvistetun varainkäyttösuunnitelman puitteissa viraston rakennushankkeiden toteuttamisesta 

4.4.3 Kehittämispäällikkö 

Kehittämispäällikön tehtävänä on toimia maailmanperintöpalveluiden päällikkönä ja ratkaista yksikön 
tehtäväalaan kuuluvat asiat, joita ei työjärjestyksessä ole määritelty muiden ratkaistavaksi. 
Kehittämispäälliköllä on nimenkirjoitusoikeus hänen ratkaisuvaltaan kuuluvissa asioissa. 

Kehittämispäällikkö ratkaisee yksikön päällikkönä asiat, jotka koskevat: 
· yksikön sisäisten työryhmien asettamista; 
· yksikön esitystä seuraavaksi talous- ja toimintasuunnitelmaksi; 
· yksikön esitystä talousarvioksi ja varainkäyttösuunnitelmaksi; 
· yksikön henkilökunnan työnjakoa, sijoittelua ja siirtoa yksikön sisällä; 
· virkamatkamääräyksiä yksikön henkilökunnalle sekä 
· yksikön henkilökunnan lomia. 

Lisäksi kehittämispäällikön tehtävänä on: 
· vastata Suomenlinnan osalta maailmanperintötoiminnan koordinoinnista, verkostoyhteistyöstä sekä 

yksikön tehtäväalaan kuuluvista kehittämishankkeista kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 
· lausunnon antaminen yksikön tehtäväalaan kuuluvassa yksittäisessä asiassa 
· päättää yksikön töiden järjestelystä vahvistetun varainkäyttösuunnitelman puitteissa 
· päättää varainkäyttösuunnitelman mukaisesta yksikön tehtäväalaan liittyvän, rahalliselta arvoltaan alle 50 

000 euron (ALV 0%) tilauksen ja työsuorituksen tilaamisesta 
· valmistella johtajalle muiden kuin asuinhuoneistojen vuokrasopimukset yhteistyössä isännöitsijän 

kanssa 

4.4.4 Isännöitsijä 

Isännöitsijän tehtävänä on vastata isännöintipalveluista. Tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat henkilöstö-, 
kiinteistö- ja asukasturvallisuus, vuokraustoiminta ja toimitilahallinta, asukashallinta, siivous ja jätehuolto. 

Lisäksi isännöitsijän tehtävänä on: 
· esitellä hallintojohtajalle asuinhuoneistojen vuokrien määrittämisestä sekä yleiskorotusten 

toimeenpanemisesta 
· päättää tilapäisten (enintään 6 kk) asuinhuoneistojen vuokrasopimusten tekemisestä 
· valmistella johtajalle asuinhuoneistojen vuokrasopimukset sekä valmistella työhuoneiden 

vuokrasopimukset yhteistyössä kehittämispäällikön kanssa  
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4.5 Yksiköiden välinen yhteistyö 

Suomenlinnan hoitokunnan yksiköiden tulee toimia niiden käsiteltäviksi kuuluvissa asioissa yhteistyössä 
keskenään siten, että yksiköiden tehtäväalan tai tehtävien määrittelyjen estämättä tehtävät hoidetaan 
tehokkaasti, laadukkaasti ja vaikuttavasti. 

4.6 Vuorovaikutteinen johtaminen 

Suomenlinnan hoitokunnassa noudatetaan avointa, vuorovaikutteista ja keskustelevaa johtamista. 

Johtaja tekee opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa Suomenlinnan hoitokunnan toimintaa ohjaavan 
tulossopimuksen.  

Johtaja käy yksiköiden päälliköiden ja johdon koordinaattorin kanssa vuosittain tulos- ja 
kehityskeskustelut tavoitteista ja niiden toteutumisesta. 

Yksiköiden päälliköt ja esimiehet käyvät oman henkilöstönsä kanssa vuosittain tulos- ja 
kehityskeskustelut toiminnan ja työn tavoitteista ja niiden toteutumisesta. 

5 Muut määräykset 

5.1 Valtion edunvalvonta 

Suomenlinnan hoitokunta kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, 
välimiesmenettelyssä ja muissa viranomaisissa valtion etua ja oikeutta virastoa koskevissa asioissa. 
Johtajalla ja hänen määräämällään virkamiehellä on oikeus ilman eri valtuutusta valvoa tai valtuuttaa 
asiamies valvomaan valtion etua ja oikeutta edellä mainituissa asioissa sekä ottaa viraston puolesta 
vastaan haasteen tiedoksianto.  

5.2 Virkamiesten ja työsuhteisten muut tehtävät 

Virkamiehen ja työsuhteisen on sen lisäksi, mitä hänen tehtävistään on muualla säädetty tai määrätty, 
suoritettava ne työhön ja viraston tehtäväalaan liittyvät tehtävät, jotka johtaja, hallintojohtaja ja yksiköiden 
päällikkö määrää. 

5.3 Yhteistoiminta 

Suomenlinnan hoitokunnan sisäiset asiat valmistellaan yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. 
Suomenlinnan hoitokunnassa toimii yhteistyötoimikunta, joka käsittelee yhteistoimintamenettelyn piiriin 
kuuluvat asiat. Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita ovat mm. Suomenlinnan hoitokunnan 
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organisaatioon ja tehtäviin sekä keskeisiin säännöksiin ja määräyksiin kohdistuvat muutokset, toimintaa 
ja taloutta koskevat suunnitelmat ja muutokset, henkilöstösuunnitelmat ja henkilöstöhallintoa koskevat 
periaatteet, henkilöstön työhön ja työoloihin kohdistuvat olennaiset muutokset, lomautukset ja 
irtisanomiset taloudellisista ja tuotannollisista syistä, työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistoimintaan 
kuuluvat asiat sekä tiedotustoiminnan periaatteet. 

Päätöksenteossa, asioiden esittelyssä ja työ- ja virkatehtäviä suoritettaessa muutoinkin tulee 
Suomenlinnan hoitokunnan henkilökunnan noudattaa yhteistoiminnasta annettuja säännöksiä ja 
määräyksiä. 

5.4 Johtajan informointi 

Johtajaa on informoitava periaatteellisesti merkittävistä esille tulevista ja vireillä olevista asioista.  

6 Voimaantulo 

Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta on hyväksynyt tämän työjärjestyksen 16.12.2015 ja se tulee 
voimaan 1.1.2016.   

Tällä työjärjestyksellä kumotaan johtokunnan 30.10.2012 vahvistama työjärjestys, jota on muutettu 
10.9.2013.  
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