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SELONTEKO RISKIENHALLINNAN JA SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ 
ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ VUODELTA 2013  
 
 
Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestäminen 
 
Eläintarhan johtokunta on valvonut, että Korkeasaaren eläintarha on toiminut vahvistetun talo-
usarvion sekä kaupungin valtuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukai-
sesti ja ohjannut sen toimintaa. Korkeasaaren eläintarhan johtaja on huolehtinut riskienhallinnan 
ja sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä kaupungin ohjeiden mukaisesti. 
 
Korkeasaaren eläintarhan riskienhallinta ja sisäinen valvonta on järjestetty vuonna 2012 perus-
tetun uuden turvallisuusasiantuntijan tehtäväksi. Turvallisuusasiantuntijan vastuulla on Korkea-
saaren eläintarhan riskikartoitus ja riskienhallinnan kehittäminen. Liiketoimintariskien hallinnasta 
vastaa eläintarhan johtaja apunaan hallintopäällikkö. Sisäisen tarkastuksen raporteissa havaitut 
epäkohdat on vuoden 2013 aikana korjattu. Lisäksi Korkeasaaren eläintarhasta laadittiin yleisö-
turvallisuustarkastus kesällä 2012. 
 
Korkeasaaren eläintarha on arvioinut riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämistä ja toi-
mivuutta säännöllisesti järjestetyissä palavereissa, joissa on käsitelty sekä liiketoimintariskejä 
että muita toimintaan liittyviä riskejä. Laajempi riskikartoitus eläintarhan toiminnasta valmistuu 
vuoden 2014 kuluessa. 
 
Arvio riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytilasta 
 
Tekemänsä itsearvioinnin perusteella Korkeasaaren eläintarha esittää, että riskienhallinnan ja 
sisäisen valvonnan tila on hyvä. 
 
Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämiskohteet ja kehittäminen 
 
Arvioinnissa on todettu kuluneella tilikaudella parantamista ja kehittämistä vaativat seuraavat 
riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan epäkohdat / puutteet / kehittämiskohteet: kirjallisten do-
kumenttien puutteellisuus ja riskienhallinnan kokonaisvaltainen järjestäminen. 
 
Edellä mainittujen poikkeamien korjaamiseksi on jo ryhdytty toimeen perustamalla hankintaryh-
mä ja laatimalla hankintasuunnitelma jonka toteutumista valvoo hallinnon suunnittelija, päivittä-
mällä delegointipäätökset sekä tarkistamalla hankintavaltuudet. 
 
Vuoden 2014 aikana kehitetään riskienhallinnan kokonaisvaltaista dokumentaatiota ja toiminta-
tapoja. 
 
Merkittävimmät riskit ja niiden hallinta 
 
Korkeasaaren eläintarha on arvioinut merkittävimpiä riskejä (strategiset, taloudelliset ja operatii-
viset). Merkittävimpiä riskejä ovat vanhentuneesta rakennuskannasta johtuvat vahinkotilanteet, 
riskienhallinnan dokumentoinnin puutteellisuus ja toiminnan kausiluontoisuudesta johtuen talou-
dellisten tavoitteiden ennustamisen haasteellisuus.  


