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1. SUOMENLINNAN HOITOKUNTA PITKÄN AIKAVÄLIN STRATEGISET
LINJAUKSET, TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA VISIO
Suomenlinnan hoitokunnan strategiakokonaisuus (29.3.2012)

2. YLEISTÄ
2.1 Toimintaympäristön muutokset
Suomenlinnan hoitokunta toimii itsenäisenä valtion kiinteistönhaltijavirastona.
Maailmanperintökohteen restaurointi ja kunnossapito rahoitetaan pääosin opetus- ja
kulttuuriministeriön kautta budjettivaroin (toimintamenot ja investointirahoitus). Noin 60-65 %
toimintamenoista saadaan vuokratuloina asuntojen, toimitilojen ja liiketilojen vuokrina.
Suomenlinnan vankilan kautta kunnostustöihin ohjautuu varoja myös vankityön muodossa.
Suomenlinnan vankilan toiminta pääsee täyteen mittaansa, kun alueen rakennuskannan
kunnostustyöt valmistuvat ja kaikki tilat ovat käytössä (loppuvuonna 2014). Lisäksi hoitokunta
tekee maksullisena palvelutoimintana kunnostustöitä Helsingin kaupungille. Paineet
energiatehokkuuden parantamiseen ja kiinteistönhoidon kustannusten odotettavissa oleva nousu
tulevat vaikuttamaan hoitokunnan kulurakenteeseen.
Suomenlinnan hoitokunnan toimintaa ohjaava kokonaisstrategia vuodelle 2017 on laadittu 2012.
Tätä täydentävät henkilöstöstrategia (2013), tasa-arvosuunnitelma (2014), johtamisen strategia
(2014), viestintästrategia (2013) ja kokonaisturvallisuuden strategia (2013). Hoitokunnan
kehittämishanketta jatketaan OKM:n kanssa sovittujen periaatteiden ja strategioiden mukaisesti.
Hoitokunnan laatu- ja arviointijärjestelmä uudistetaan (2015).
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat strategiset tavoitteet, samoin kuin valtion vaikuttavuus- ja
tuloksellisuusohjelma (VATU) säätelevät osaltaan hoitokunnan henkilöstö- ja talousresursseja.
Hallitusohjelmaan sisältyvän maailmanperintöstrategian laatimisen (2014) myötä asetetaan myös
Suomenlinnan kehittämiselle tavoitteita ja käytännön toimintasuunnitelmia.
Kasvavassa ja kansainvälistyvässä matkailussa noudatetaan kestävän kehityksen tavoitteita, jotka
määritellään yhteistyössä Unescon maailmanperintökeskuksen kanssa.
Yhteistyön vakiinnuttaminen Metsähallituksen kanssa (sen hallussa olevien, puolustusvoimilta
vapautuneiden Valli- ja Kuninkaansaarten osalta) samoin kuin Kuivasaaren tulevien haltijoiden
kanssa, vaikuttavat hoitokunnan toimintaan, erityisesti Suomenlinnan kävijähallintaan. Helsingin
kaupungin nk. Merellinen Helsinki -hanke tulee sekin osaltaaan vaikuttamaan Suomenlinnan
matkailuprofiiliin.

2.2 Valtionhallinnon yhteiset tavoitteet
Hallitusohjelmatavoitteet
Hallitus lähtee siitä, että kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskuntaa rakennettaessa. Taide ja
kulttuuri ovat perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitus
kehittää kulttuurisen moninaisuuden tunnistavaa kulttuuripolitiikkaa, jossa kulttuuri on kaikkien
kansalaisten tavoitettavissa ja erityistoimilla parannetaan osallisuutta kulttuuriin nyt ulkopuolelle
jäävissä ryhmissä.

Suomenlinnan hoitokunta tukee toiminnallaan hallitusohjelman toteuttamista:
Kulttuuriyrittäjyyttä ja luovien alojen työpaikkojen syntymistä tuetaan.
Luovilla aloilla toimivien asemaa parannetaan.
Kulttuurin merkitystä maahanmuuttajien integroitumisessa korostetaan.
Kaikkien lasten oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin tuetaan vahvistamalla lastenkulttuurin asemaa ja
toimintaedellytyksiä.
Edistetään kirjastojen, museoiden ja julkisten taidelaitosten digitoitujen aineistojen avaamista
kansalaisten vapaaseen käyttöön.
Edistetään julkisen rakentamisen ns. prosentti taiteeseen -periaatetta.
Hallitus laatii maailmanperintö- ja kulttuuriympäristöstrategiat. Vaalitaan kulttuurihistoriallisesti
arvokasta rakennusperintöä. Hallitusohjelman mukaan laadittavissa kulttuuripoliittisissa
asiakirjoissa (erityisesti maailmanperintöstrategia) tullaan asettamaan Suomenlinnan kehittämiselle
tavoitteita ja käytännön toimintasuunnitelmia.
Poikkihallinnolliset tavoitteet
Hoitokunnan hallinnassa Suomenlinnassa on rakennuksia ja linnoituslaitteita yhteensä 141 000
kerrosneliömetriä. Asuntoja on 326 kpl (26 270 huoneistoneliömetriä aputiloineen), muita
hyötykäytössä olevia huoneistoja 151 kpl (42 940 huoneistoneliömetriä) ja yleisölle avoinna
kylminä nähtävyyskäytössä olevia kasematteja ym. 6 100 huoneistoneliömetriä. Suljettuna
työmaan takia tai tilapäiskäytössä oli 3100 m2. Tilojen käyttöaste on 96 prosenttia.
Kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvat ympäristönhoito ja kiinteistönhoito sekä isännöinti.
Suomenlinnan maailmanperintökohteen suojelun valvonta kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriölle,
Museovirastolle ja ympäristöministeriölle. Suomenlinnan hoitosuunnitelmassa ja tulevassa
maailmanperintöstrategiassa määritellään tarkemmin yhteiset tavoitteet.
Suomenlinnan hoitokunnalla on ministeriön nimeämä johtokunta (1.5.2013–30.4.2016), jossa ovat
edustettuina tärkeimmät yhteistyökumppanit: opetus-ja kulttuuriministeriö, Puolustusministeriö,
Valtiovarainministeriö, Rikosseuraamuslaitos, Senaatti-kiinteistöt, Museovirasto, Helsingin
kaupunki, Helsingin Seurakuntayhtymä sekä Suomenlinnan asukkaat. Johtokunnan kautta välittyy
suuri osa poikkihallinnollisista tavoitteista.
Virasto tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin viranomaisten kanssa kaupunginosan
säilyttämiseksi elinvoimaisena. Valtio on vuonna 1976 solminut Helsingin kaupungin kanssa
kustannus- ja vastuujakosopimuksen Suomenlinnan ylläpidosta ja kehittämisestä. Hoitokunta
ylläpitää maksullisena palveluna mm. katuja ja puistoja, josta kaupunki vastaa. Lisäksi Suomen
valtio ja Helsingin kaupunki ovat sopineet Suomenlinnan liittämisestä kaukolämmityksen piiriin (nk.
huoltotunnelisopimus, 1978). Tämän sopimuksen uudistaminen tulee ajankohtaiseksi
huoltotunnelin toimintavarmuuden parantamisen myötä 2014–2016. Suomelinnan hoitokunnan ja
Helsingin kaupungin välinen yhteistyöryhmä tapaa säännöllisesti.
Toinen merkittävä yhteistyökumppani on Suomenlinnan vankila, jonka rahoituksella ja vankien
työpanoksella Suomenlinnan kunnostustyöstä tehdään suuri osa. Suomenlinnan hoitokunta ja

Suomenlinnan vankila ovat sopineet yhteistoiminnasta Suomenlinnassa (yhteistyösopimus
päivitetty 2013). Hoitokunta tilaa teettämiensä suunnitelmien mukaan Suomenlinnan
kunnostustöitä vankilalta, jota rahoittaa oikeusministeriö.
Yhteistyötä Museoviraston ja eri museoiden kanssa tehdään erityisesti restauroinnin
suunnitteluvaiheessa sekä arkisto-, näyttely-, tutkimus- ja dokumentointihankkeissa. Suomen
itsenäisyyden juhlavuotta 2017 ja Suomenlinnan tapahtumien merkkivuotta 2018 varten
valmistellaan erillinen toimintasuunnitelma yhteistyössä valtion juhlavuositoimikunnan ja Helsingin
kaupunginmuseon kanssa.
Viraston toimialaan kuuluu maailmanperintöalueen kehittäminen monumenttina ja
kaupunginosana, asumis-, työpaikka- ja virkistysalueena sekä matkailukohteena. Linnoitussaarten
esittelyn, toiminnan ja palveluiden monipuolisuuden turvaamisessa on keskeistä yhteistyö
Helsingin kaupungin kanssa sekä Suomenlinnassa sijaitsevien museoiden (mm. sotamuseo,
Kansallismuseo, Ehrensvärd-museo, lelumuseo ja Tullimuseo), paikallisten yrittäjien, kolmannen
sektorin (mm. Ehrensvärd-seura ry, Viaporin telakkasäätiö, Suomenlinnaseura ry jne.) samoin kuin
muiden yhteisöjen kanssa (mm. Ryhmäteatteri, Viapori Forum, Viaporin Jazz sekä paikallisten
taiteilijoiden yhteenliittymät), joiden kanssa on sovittu yhteistyöstä kirjallisin sopimuksin.
Suomenlinnan vieressä sijaitsevat Valli- ja Kuninkaansaaret ovat Metsähallituksen hallinnassa,
jonka kanssa solmitaan yhteistyösopimus vuosien 2014–15 aikana.
Suomenlinnan hoitokunta on verkostoitunut tiiviisti myös kansainvälisellä tasolla niin
eurooppalaisten maailmanperintökohteiden kuin pohjoismaisten ja lähialueiden linnoitusalueiden ja
maailmanperintökohteiden kanssa.
Hallinnonalan omat yhteiset tulostavoitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö on hallinonalalleen asettanut yleisinä tavoitteina:
 poikkihallinnolliset kehittämishankkeet
 kestävä kehitys
 perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen
 maahanmuuttajien kotouttaminen
 arkkitehtuuri- ja muotoilupolitiikan edistäminen
 luovuus-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikan edistäminen
 lapsi- ja nuorisopolitiikan edistäminen
 terveys- ja hyvinvointipolitiikan edistäminen
Lisäksi ministeriö on asettanut hallinnonalalleen neljä yhteiskunnallista tavoitetta, joita myös
Suomenlinnnan hoitokunta toteuttaa oman kokonaisastrategiansa (2012) ja teemakohtaisten
strategioittensa ja tulostavoitteittensa mukaisesti (ks. tarkemmin kohta 3.1):
A) Kulttuurin perustan vahvistamista tukevat sekä hoitokunnan ulkoinen tavoite olla
esimerkillisesti hoidettu maailmanperintökohde että hoitokunnan omaan
kehittämishankkeeseen kuuluva tavoite hyvinvoiva henkilöstö.
B) Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantamista edistetään hoitokunnassa
strategisen käytönhallinnan kautta.

C) Kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisäämistä
puolestaan edistetään hoitokunnassa mm. pyrittäessä kansainväliset odotukset täyttäväksi
ympärivuotiseksi kulttuurimatkailukohteeksi.
D) Kulttuurin ja luovan talouden edistämiseksi hoitokunta toteuttaa strategista käytönhallintaa
ja työskentelee tullakseen kansainväliset odotukset täyttäväksi ympärivuotiseksi
kulttuurimatkailukohteeksi.
Muut valtiokonsernin yhteiset tavoitteet
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus
Suomenlinnan hoitokunta on sitoutunut osaltaan kestävän kehityksen tavoitteen toteuttamiseen
sekä oman ympäristöohjelmansa, Green Office -ohjelman että energiatehokkuussuunnitelmansa
kautta. Virasto myös edellyttää vuokraamissaan tiloissa yrityksiltä ja yhteisöiltä omaa
ympäristöohjelmaa. Suomenlinnan maailmanperintökohteen hoitosuunnitelmassa 2014 on otettu
laajasti huomioon kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen. Suomenlinnassa toteutetaan
Unescon maailmanperintökeskuksen 2013–2015 työstämää kestävän matkailun strategiaa
(Suomenlinna toimii hankkeen kehittämisvaiheessa pilottikohteena).
Keväällä 2010 valmistui Suomenlinnan hoitokunnan ympäristösuunnitelma vuosille 2010–2014.
Ympäristösuunnitelmassa on kartoitettu tilanne energian, jätteenlajittelun ja vedenkäytön osalta ja
siinä määritellään ympäristötyön tavoitteet tuleville vuosille.
Suomenlinnan hoitokunnan ympäristöpäämääriksi on valittu seuraavat toimet:
 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
 Sekajätteen määrän minimoiminen
 Suomenlinnan kehittäminen autottomana alueena
 Lämmitys- ja sähköenergian käytön vähentäminen
 Toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen
 Kestävän matkailun edistäminen
 Ympäristötietoisuuden edistäminen
 Ympäristösuunnitelman päivittäminen
Suomenlinnan hoitokunnan omat toimistotilat ovat mukana WWF:n Green Office -ohjelmassa.
Suomenlinnan hoitokunnan ensimmäinen energiantehokkuussuunnitelma valmistui 2014.
Suomenlinnan hoitokunnan ympäristösuunnitelma päivitetään 2014 kattamaan myös vuodet 2015–
16. Siihen kirjataan kaikki kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet, jotka jo nyt
suurelta osin toteutuvat Suomenlinnassa jo nyt voimassa olevien strategioiden ja toimintatapojen
kautta.
 Yhdenvertaiset mahdollisuuden hyvinvointiin
 Vaikuttavien kansalaisten yhteiskunta
 Työtä kestävästi
 Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt
 Hiilineutraali yhteiskunta
 Resurssiviisas talous
 Luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat
 Luontoa kunnioittava päätöksenteko

3. STRATEGISET PAINOPISTEET OSANA KULTTUURIPOLITIIKAN
TOIMIALAN PAINOTUKSIA

3.1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien strategisten tavoitteiden
toteutuminen Suomenlinnan hoitokunnassa 2011–2016

A) Kulttuurin perustan vahvistaminen
Esimerkillisesti hoidettu maailmanperintökohde


Osallistutaan maailmanperintöstrategian laadintaan ja huolehditaan
maailmanperintöstrategian (2014) asettamien tavoitteiden ja velvollisuuksien hoitamisesta.



Varmistetaan Suomenlinnan suojelu erityislainsäädännön ja asemakaavan ja riittävän
toimintaohjeiston avulla. Täsmennetään opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Museoviraston
kanssa suoja-aluetta koskevia määräyksiä ja suosituksia.



Toteutetaan Suomenlinnan maailmanperintökohteen hoitosuunnitelmaa (2013) ja sen
pohjalta laadittavaa toimintasuunnitelmaa (2014): laatujärjestelmän luominen
(monimuotoisuuden säilyttäminen, kestävän kehityksen edistäminen, ennakoivan
ylläpitokulttuurin edistäminen, aluekohtaiset hoitosuunnitelmat, siivoustyön kehittäminen)



Toteutetaan Suomenlinnan nelivuotista kunnostusohjelmaa (liite 2). Merkittävimmät
hankkeet ovat Lonnan saaren käyttöönotto, huoltotunnelin kunnostus, varikon ja telakkaalueen kehittäminen, vankila-alueen valmiiksi saattaminen sekä Länsi-Mustasaaren
uudisrakennukset. Asuntojen ja muiden hyötyrakennusten ylläpito- ja vikakorjaustoiminta
toteutetaan ohjelmallisesti. Painopisteenä ovat energiatehokkuuden parantaminen ja
kosteusvaurioiden korjaaminen. Resurssien käyttöä tarkennetaan ohjelmassa vuosittain.
Kattoja, julkisivuja ja ikkunoita kunnostetaan erillisen ohjelman mukaisesti.



Varmistetaan kokonaisturvallisuus (riskien minimointi, kokonaisturvallisuusstrategia,
turvallisuussuunnittelu, huoltotunnelin parantaminen).



Linnoitusmaiseman hoitoa toteutetaan alueellisten maisemanhoitosuunnitelmien
mukaisesti. Muuri- ja puolustusrakenteiden mittavat korjaustyöt jatkuvat yhteistyössä
avovankilan kanssa.



Kestävän kulttuurimatkailun edistäminen, verkostoyhteistyön kehittäminen, palvelujen
laadun parantaminen ja oppiminen vertaisorganisaatioilta (Matkailukauden pidentäminen,
ympärivuotisuus, erityisesti talvimatkailun edistäminen, osallistutaan vertaiskohteiden EUkehittämishankkeisiin, osallistutaan kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin/ Unescon
maailmanperintökeskuksen pilottihanke, MEK ja Hgin kaupunki)

Hoitokunnan toiminnan kehittäminen, tavoitteena hyvinvoiva henkilöstö


Jatketaan Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan kehittämistä vuonna 2012 laaditun
strategian mukaisesti. Toteutetaan toimintasuunnitelmia ja alastrategiota
(henkilöstöstrategia, johtamisen strategia, viestintästrategia, matkailustrategia,
hoitosuunnitelma jne.). Kokonaistrategian päivittäminen alkaa 2016.



Suomenlinnan hoitokunta liittyy KIEKU-hankkeeseen 2015. Toteutetaan valtionhallinnon
JulkICT-strategiaa.



Arvioidaan hoitokunnan toimintaa vuonna 2015 hyväksyttävän laatu- ja arviointijärjestelmän
mukaisesti, VMBaro-kysely toteutetaan vähintään joka toinen vuosi, lisäksi toteutetaan
erilaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä.

B) Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen
Strateginen käytön ohjaus
Suunnitellaan ja toteutetaan kehitettävän rakennuskannan uudelleenkäyttöä painopisteenä
parantaa taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä:


Tarjotaan tiloja eri taiteenalojen toimijoille (työskentelytilat, esittävän taiteen foorumit).



Edistetään verkostoyhteistyötä eri taidelaitosten välillä (sekä Suomenlinnassa että muualla
toimivat).



Parannetaan tilojen käyttöastetta (mm. esittävä kulttuuritoiminta, työhuoneet,
ateljeeasunnot).



Kehitetään asiakaspalvelua (laadukas, asiakaslähtöinen palvelutarjonta).

C) Kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisääminen
Kansainväliset odotukset täyttävä ympärivuotinen kulttuurimatkailukohde


Suomenlinnassa toteutetaan Unescon maailmanperintökeskuksen 2013–2015 työstämää
kestävän matkailun strategiaa ja hallitusohjelman mukaista maailmanperintöstrategiaa
(2014).



Maailmanperintökohteen isäntänä Suomenlinnan hoitokunta koordinoi
maailmanperintöpalvelujen tarjontaa.



Suomenlinnan esittelyä ja kävijähallintaa edistetään yhteistyössä Helsingin kaupungin
matkailu- ja kongressitoimiston ja Ehrensvärd-seuran kanssa (opastustoiminnan ja
opasteiden kehittäminen, Suomenlinnaa koskevan digitaalisen tietoaineiston saatavuuden
parantaminen, Suomenlinnan kotisivujen uudistaminen, Suomenlinnakeskuksen toiminnan

ja sisältöjen kehittäminen ja Rantakasarmin informaatiokeskuksen kehittäminen, Kokousja juhlatilojen toiminnan kehittäminen, erit. interpretaatio ja kestävä matkailu)


Suomenlinnan kävijämäärän kasvu pyritään kohdistamaan kulttuurimatkailuun ja
sesonkiaikojen ulkopuolelle (nykyään yli 800 000 kävijää vuodessa, josta n. 25 prosenttia
on talvikaudella). Painopisteenä on talvimatkailun tukeminen, kulttuuriperintökasvatus sekä
saavutettavuuden ja kokonaisturvallisuuden lisääminen:



Fyysisen saavutettavuuden ja turvallisuuden parantaminen (luiskat, opasteet, valaistus,
päälaiturin parantaminen jne.).



Tiedollisen ja toiminnallisen saavutettavuuden parantaminen (monikieliset esitteet,
kotisivujen uudistaminen, mobiiliopasteet jne.).



Erityistä huomiota kiinnitetään Rantakasarmin yleisöpalvelujen ja informaatiotoiminnan
sekä Suomenlinnakeskuksen ja muiden yleisöpalvelujen kehittämiseen.

Suomenlinnan toiminnallinen kehittäminen


Kehitetään Suomenlinnan toimintaa osallistuen erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiliin
asiantuntijaverkostoihin ja kehittämishankkeisiin (maailmanperintökohteiden ja linnoitusten
keskinäinen yhteistyö jne).



Jatketaan yhteistyötä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa, painopisteenä kävijähallinta,
viestintä ja restaurointi.



Vastataan maksulliseen palvelutoimintaan kuuluvien kokous- ja juhlatilojen ja ulkoalueiden
vuokraamisesta sekä näiden toimintojen kehittämisestä.



Selvitetään toiminnan vaikutusta säännöllisesti tehtävillä asukas- ja
kävijätyytyväisyystutkimuksilla.

Suomenlinnaan liittyvän aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön säilyvyys ja
saavutettavuus


Parannetaan Suomenlinnaa koskevan digitaalisen tiedon saatavuutta



Rakennusfragmenttikokoelmaa koskeva kartuttamis- ja esittelysuunnitelma



Suomenlinnaa ja sen historiaa koskevan tutkimustoiminnan edistäminen



Valmistautuminen merkkivuosien 2017–2018 viettoon ja toteuttamiseen yhteistyötahojen
kanssa

Syrjäytymisen estäminen


Jatketaan yhteistyötä Suomenlinnan vankilan kanssa (yhteiskuntaan sopeuttaminen).



Kehitetään yhteistyötä Nuorisokeskusten ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen
välillä.



Kehitetään uusia toimintakulttuureja ja verkostoja edistämään nuorten aktivointia ja
vaihtoehtoisen työvoiman käyttöä (vankityövoima, vapaaehtoistoiminnan edistäminen).



Osoitetaan kausi- ja kesätöitä työtä vailla oleville nuorille.



Lisätään nuorisoa kiinnostavaa tietoa kulttuuriperinnöstä.

D) Kulttuurin ja luovan talouden edistäminen
Kansainväliset odotukset täyttävä ympärivuotinen kulttuurimatkailukohde


Edistetään kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä Suomenlinnassa.



Edistetään Suomenlinnaan soveltuvia kulttuuritapahtumia (kehitettävät kiinteistöt ja niiden
restaurointi).



Osallistutaan kansainvälisiin kulttuuritoimintaa edistäviin hankkeisiin.



Selvitetään Suomenlinnan kansataloudellista merkitystä Helsingin seudulle.



Edistetään luovan työn tekijöiden verkostoyhteistyötä.
o Luodaan edellytyksiä uusien kulttuurialan toimijoiden ja verkostojen toiminnalle
Suomenlinnassa ja tuetaan kulttuuriyrittäjyyttä.
o Edistetään monialaisia ja poikkihallinnollisia kulttuurialan verkostoja.



Tuetaan Suomenlinnan kokous- ja juhlatilojen käyttöä kulttuuritoimintaan.



Suomen itsenäistymisen ja siihen liittyvien tapahtumien merkkivuosien (2017–2018)
toteuttaminen Suomenlinnassa.

3.2 Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen Suomenlinnan hoitokunnassa
Toteutetaan valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa. Hoitokunnan toimintaa kehitetään
kokonaisstrategian (2012) sekä vuonna 2013 hyväksytyn henkilöstöstrategian ja johtamisen
strategian mukaisesti. Työtyytyväisyyttä mitataan vähintään joka toinen vuosi toteutettavalla
VMBaro-kyselyllä.
Tietoturvatasojen saavuttamisessa ja toteuttamisessa jatketaan kehittämistyötä (Valtionhallinnosta
annettu asetus 681/2010). Toteutetaan valtion JulkICT-strategiaa ja liitytään KIEKU -järjestelmään
2015. Suomenlinnan hoitokunnan tietohallintostrategia 2014–2018 valmistuu vuonna 2014 (kts
liite).

Suomenlinnan hoitokunnan vahvistetut tulostavoitteet vuodelle 2014 (28.1.2014) ovat:


toteutetaan kunnostusohjelman (2013–2017) ja hoitosuunnitelman mukaisesti linnoitusten
ja kiinteistöjen ylläpito- ja perusparannustöitä sekä alueen kehittämishankkeita,



käynnistetään Lonnan saaren asteittainen käyttöön otto,



korjataan kosteusvaurioituneita asuntoja ja muita tiloja,



osallistutaan hallitusohjelman mukaiseen maailmanperintöstrategian laatimiseen,



hoidetaan huoltotunnelin kiireellisimmät korjaukset.

Valtion talousarviossa vuodelle 2014 on viraston toiminnan arvioimiseksi neljä tulosmittaria.
Tulosmittarit ovat: Tuotokset ja laadunhallinta / matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina
kuukausina (lokakuu-huhtikuu) (v. 2012: 180 000 kävijästä kasvua vuoteen 2014: 183 000
kävijään), Toiminnallinen tehokkuus / hoitokunnan kokous- ja juhlatilojen käyttöaste % (v. 2012: 26
%:sta 28 %:iin vuonna 2014), Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko
linnoitusmuurimäärästä (52 800 m2) v. 2012 50 %:sta 2014: 49 %) sekä Vuokratuotot, kasvu % 2.
Suomenlinnan hoitokunnan laatu- ja arviointijärjestelmä päivitetään vuoteen 2015 mennessä.
henkisten voimavarojen hallinnan osalta seurataan henkilötyövuosien kehitystä, tavoitteena
vuodelle 2014 on 91 htv.
Hoitokunnan tulot muodostuvat pääosin asuntojen, liiketilojen ja työtilojen vuokrista, maksullisena
palvelutoimintana tehtävän ympäristönhoitotyön sekä kokous- ja juhlatilojen tuotoista. Tavoitteena
on säilyttää viraston tulokertymä nykyisellä tasolla eli n. 60–65 prosentissa toimintamenomomentin
määrärahoista.
Suomenlinnan ydinalueella käyttörakennusten osalta toiminta käsittää pääosin vuosi- ja
ylläpitokorjauksia ja jatkuvaa huoltoa. Koska kokonaan uusia asuntoja tai muita käyttötiloja ei juuri
oteta käyttöön, ei vuokratulojen kasvu enää jatku peruskorjaustoiminnasta johtuen menneiden
vuosien tapaan. Vuokratason korotus sitä vastoin vaikuttaa vuokratulojen nousuun vuosina 2013–
2014.
Suomenlinnan vankilan työnä toteutettavat hankkeet ovat pääasiassa linnoituslaitteiden korjauksia
ja talonrakennushankkeita tai niiden erikseen sovittavia osia. Vankilan mahdollisuutta tehdä työtä
myös kunnallisissa hankkeissa hyödynnetään Helsingin kaupungille kuuluvien Suomenlinnan
maisematöiden tekemisessä. Vankilan rakennusten uudistamis- ja peruskorjaushankkeen
valmistuminen kesällä 2014 parantaa vankilan toimintaedellytyksiä.
Monumentin tulosalueella jo kunnostettujen linnoituslaitteiden aktiivisella hoidolla varmistetaan
niiden kunnon säilyminen ja korjataan ilmaston sekä kävijöiden aiheuttamat vauriot. Ulkoalueiden
kunnossapito ja siivous hoidetaan aikaisempien vuosien tasoisesti. Vankien ja vapaaehtoisen
työvoiman osallistumista ylläpitoluontoisiin töihin jatketaan.
Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan vaikutusta selvitetään säännöllisesti tehtävillä asukas- ja
kävijätyytyväisyystutkimuksilla.

4. TULOSTAVOITTEET
4.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Suomenlinnan hoitokunta hoitaa asiantuntemuksella laissa määrätyn tehtävänsä
kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttämiseksi. Toteutetaan Suomenlinnan maailmanperintöalueen
hoitosuunnitelmaa ja maailmanperintöstrategiaa. Selvitetään Suomenlinnan rakennussuojelun
periaatteet yhteistyössä Museoviraston kanssa. Valmistellaan Lonnan, ja mahdollisesti Valli- ja
Kuninkaansaaren liittämistä maailmanperintöalueeseen. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö
sekä verkottuminen jatkuvat alan toimijoiden kanssa. Hankkeiden hyödyllisyyttä arvioidaan
kriittisesti.

Vaikuttavuustavoitteet

2011

2012 2013

2014 2015 2016

Kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen
kansallisten suojelutavoitteiden ja
Maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla.

x

x

x

x

x

x

4.2 Toiminnallinen tehokkuus
Tavoitteena on toteuttaa liitteenä olevan kunnostusohjelman (2014–2018) mukaiset hankkeet.
Lisäksi Suomenlinnan huoltotunnelin parannushankkeen toteuttamiseen esitetään erillistä
määrärahaa 1 000 000 €. (Kunnostusohjelma tulee muuttumaan näiltä osin.)

Toiminnan tuottavuus

2011

2012

2013

2014

2015

2016

98,65

98,65

98,65

96 %

97 %

98 %

28

29

30

28

25

25

Vuokra-asuntojen käyttöaste %

Hoitokunnan vuokraamien kokous- ja juhlatilojen
käyttöaste, %

Toiminnan taloudellisuus
Vuokratulojen kasvu, %

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

1

1

1

1

1

x

x

60–65

60–65

Huoltotoiminnan kustannukset
hyötykäyttöneliöihin, €/m²

x
x

x

Toiminnan tulojen osuus bruttomenoista, %

60–65

60–65

x
60–65

60–65

X = raportoidaan
Suomenlinnan hoitokunnan suoritteet valtion tuottavuusohjelmassa ovat:


vuokrattavien asuntoneliöiden määrä 23160 huoneistoneliömetriä



vuokrattavien liikehuoneistojen määrä 19158 huoneistoneliömetriä



ylläpidettävän ulkoalueen määrä (oma) 421 954 neliömetriä



ylläpidettävän ulkoalueen (myyty palvelu) 220 344 neliömetriä

Asukaspolitiikan ja vuosikorjaustoiminnan tehokkuutta mitataan seuraamalla remontin tai asukkaan
muuton takia tyhjänä olevien asuntojen määrää. Indikaattorina käytetään neliömetriä kuukaudessa
(m2/kk). Tavoitteena on aiemmin ollut, että asuntoja olisi tyhjänä enintään noin 450 m2/kk, joka
tarkoittaa keskimäärin 27 asunnon tyhjillään oloa kolmen kuukauden ajan vuodesta. Asuntojen
käyttöaste olisi tällöin 98 %, mikäli yhtään kokonaista asuinrakennusta ei ole peruskorjauksessa.
Viime vuosien merkittävät sisäilmaongelmat ja vähentyneet määrärahat ovat kuitenkin merkinneet
sitä, että asuntoja on ollut tavoitetta enemmän ja pidempään tyhjänä. Paremman käyttöasteen
saavuttaminen edellyttää määrärahojen kasvua.
Helsingin kaupungin hoitovastuualueeseen kuuluvat hoitotyöt tehdään maksullisena
palvelutoimintana. Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus arvioidaan vuosittain
tilinpäätöksessä.
Tuotokset ja laadunhallinta
Tavoitteena on, että suunnittelun ja rakentamisen taso säilyy hyvänä. Lisäksi tavoitteena on, että
linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa on noin puolet koko linnoitusmuurimäärästä.
Laajempi muurien kuntokartoitus toteutetaan sopimuskaudella. Matkailijamäärää kasvatetaan
sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka-huhtikuussa) 190 000 kävijään. Asiakastyytyväisyyttä
seurataan Suomenlinnakeskuksen kävijöille ja hoitokunnan vuokraamien kokous- ja juhlatilojen
asiakkaille suunnatuilla määrävuosin toteutettavilla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Myös
asukastyytyväisyyttä seurataan kyselyin. Asukastyytyväisyyskysely toteutetaan vuonna 2014.
Vuonna 2013 asukastyytyväisyyttä käsiteltiin asukasedustajien ja Suomenlinnaseuran hallituksen
välisissä, säännöllisesti pidetyissä kokouksissa. Vuoden lopussa asukasedustajat totesivat, että
yhteistyö on sujunut hyvin.

Määrälliset tulostavoitteet

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa
koko linnoitusmuurimäärästä (52 800 jsm²), %

46 %

47 %

48 %

49 %

50 %

51 %

Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina
kuukausina (loka-huhti), kpl

170
000

175 00 180
0
000

185
000

185 00 190
0
000

Laadulliset tulostavoitteet
Suunnittelun ja rakentamisen taso säilyy hyvänä x

x

Asukastyytyväisyyskysely
Asiakastyytyväisyys Suomenlinnan palveluihin

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Linnoitukseen sijoittuvan kulttuuriohjelman laatu
pidetään hoitokunnan hallinnassa olevin keinoin
korkeatasoisena ja monipuolisena.
x

x

x

x

x

x

Hoitokunta tekee tunnetuksi asemaansa
kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna
historiallisten kohteiden uudelleenkäytön ja
restauroinnin asiantuntijana.

x

x

x

x

x

x

x = raportoidaan

4.3 Voimavarojen hallinta
Henkilöresurssit
Suomenlinnan hoitokunnan henkilömäärä säilyy 91 htv:n suuruisena. Suomenlinnan hoitokunta
tarjoaa työnantajana haastavia ja mielekkäitä työtehtäviä ja arvostaa henkilökuntansa
ammattitaitoa. Tavoitteena on henkisesti ja fyysisesti hyvinvoiva, työhönsä motivoitunut,
pätevyydeltään jatkuvasti kehittyvä henkilökunta. Siihen päästään työhyvinvointia ja johtamista
parantamalla, yhteisin koulutustapahtumin, henkilökohtaisella koulutuksella sekä viraston
palkkausjärjestelmää kehittämällä.
Henkilöstön henkilökohtaiset tulos- ja kehityssuunnitelmat ohjaavat arjen toimintaa, ja jokainen
Suomenlinnan hoitokuntalainen ymmärtää oman työnsä merkityksen osana isoa kokonaisuutta.
Tämä edellyttää, että olemme virastona mukana koko valtionhallinnon tulevaisuuskatsaustyössä.

Toiminnan kehittämiseksi seurataan ja arvioidaan toimintaa systemaattisesti. Tätä varten
päivitämme viraston laatu- ja arviointijärjestelmän. Suomenlinnan hoitokunnan
henkilöstötoimintakertomus toimii jatkossa aikaisempaa selkeämmin henkilöstöstrategian
seurantavälineenä. Strategian toteutumista seurataan tunnuslukujen, työtyytyväisyyskyselyn ja
tulos- ja kehityskeskustelujen avulla.
Laadulliset tulostavoitteet

2011

Työhön perehdyttäminen ja lähtöhaastattelut
hoidetaan ja hyödynnetään järjestelmällisesti

x

2012

2013

2014

2015

2016

x

x

(HRD 15/7).
Työhön ja toimintaympäristöön perehdyttäminen ja
hallittu työuran (mm.osaamisen siirto) ovat kaikkien
työntekijöiden työuran huoltoa (HRD 15/7).

x

Kukin henkilö tietää tehtävänsä lisäksi omat osaamisja kehittymisvaatimuksensa ja ymmärtää oman
tehtävänsä merkityksen koko organisaation
suoritukselle (HRD15/11)

x

x

Määrälliset tulostavoitteet
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toteuttaminen x

x

x

Työtyytyväisyysindeksi

3,5

ei mitata 3,7

3,8

3,8

3,8

Työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti

75

ei mitata 75

80

85

85

x = raportoidaan
Rahoitus
Suomenlinnan kunnossapito rahoitetaan pääosin budjettivaroin. Opetus- ja kulttuuriminiteriö
osoittaa hoitokunnalle toimintamäärärahoja (29.80.03) ja perusparannusmomentin
investointimäärärahoja (29.80.75). Hoitokunta esittää kalustomomentille lisättäväksi 40 000 euroa
omien tilojenkäytön tehostamiseksi.
Suomenlinnan kunnostukseen osoitetaan resursseja myös Rikosseuraamusviraston kautta
(Suomenlinnan vankila).
Vuokratuloina (asunnot, työtilat ja muut toimitilat) ja muina tuloina hoitokunta saa noin 60–65 %
toimintamenoistaan. Koska kokonaan uusia asuntoja tai muita käyttötiloja ei juuri oteta käyttöön,
eivät vuokratulot enää kasva peruskorjaustoiminnasta johtuen kuten aiemmin.

Ulkopuolista rahoitusta hoitokunta saa maksullisena palvelutoimintana Helsingin kaupungilta
(katualuee, viheralueet ja puistojen ylläpito).
Vuoden 2014 talousarvioesityksessä on momentille 29.80.03 ehdotettu Suomenlinnan hoitokunnan
toimintamenomäärärahaksi 2 712 000. Määrärahaa saa käyttää myös perusparannushankkeiden
rahoittamiseen sekä kalusto- ja laitehankintoihin. Perusparannushankkeiden rahoittamiseen on
momentille 29.80.75 vuodelle 2014 esitetty 2 800 000 (3 v siirtomääräraha, josta 0,9 milj euroa on
varattu huoltotunnelin parannushankkeisiin). Lisäksi Suomenlinnan vankilan rakennustyön
uusimista rahoitetaan oikeusministeriön (mom. 25.40.74) menoluokasta vuoteen 2014 asti.
Suomenlinnassa pyritään tehostamaan vaihtoehtoisen työvoiman käyttöä (vapaaehtoistyö ym.).
Suomenlinnan kunnossapidon kustannukset ovat nousemassa yleisen kustannustason nousun
johdosta ja siitä syystä, että kunnossapidettävä rakennuskanta on kasvanut, energiavaatimukset
ovat tiukentuneet ja kosteusvaurioiden määrä kasvanut. Näiden vaikutus on yhteensä n. 450 000
€/v tasokorotuksena.
Kokonaisturvallisuuden parantamisesta aiheutuvien kustannusten vaikutus on 100 000 €/v
tasokorotuksena.
Maisemanhoidossa kustannustaso kasvaa pilaantuneiden maiden käsittelymääräysten
tiukentumisen ja käsittelymaksujen kasvamisen myötä. Näiden vaikutus on yhteensä n. 180 000
€/v tasokorotuksena.

SLHK rahavirtalaskelma

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

toteuma

toteuma

toteuma

toteuma

TA

esitys

esitys

Toi mi nta menot (brutto)

7 361

7 827

8 094

8 375

8 177

9 401

9 545

Tul ot (netto)

4 791

4 889

5 189

5 418

5 465

5 574

5 686

Toi mi nta menot 29.80.03 (netto)

2 570

2 938

2 905

2 664

2 712

3 827

3 859

PP-menot 29.80.75 (netto)

2 280

1 900

1 900
0

293

0

0

0

s i i rtynyt edel l i s el tä vuodel ta (toi mi nta )

28

753

498

332

92

0

0

s i i rtynyt edel l i s el tä (perus pa ra nnus )

48

382

77

0

0

0

10 194

10 862

10 569

8 707

8 569

9 401

9 545

käytetty / arvio käytöstä

9 059

10 287

9 689

8 615

s i i rtyy s eur. vuodel l e

1135

575

881

92

0

0

0

s i i rtyneet % kä ytettä vi s s ä ol evi s ta

11 %

6%

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

LTAE:t yhteens ä (toi mi nta )

477

300

tul oa rvi on muutos

käytettävissä

Toimintamenot ja -tulot

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

toteuma

toteuma

toteuma

toteuma

arvio

arvio

arvio

MENOT

9 059

10 287

9 689

8 615

8 569

9 401

9 545

Henkilöstömenot

3 762

3 816

3 947

4 033

4 170

4 220

4 220

3 762

3 816

3 947

4 033

4 170

4 220

4 220

Ostopalvelut

3 096

3 822

3 242

2 267

1 756

2 400

2 400

-

rakennusurakat

1 749

2194

1 732

800

344

664

664

-

suunnittelun konsulttipalvelut

487

562

493

285

112

236

236

-

muut ostopalvelut

860

1 066

1 017

1 182

1 300

1 500

1 500

Henkilöstömenot

Rakentaminen ja tarvikkeet

228

291

473

117

69

100

100

Kiinteistömenot

1 410

1 530

1 616

1 673

1 951

2 046

2 190

-

kaukolämpö, vesi, sähkö

1 054

1 160

1 221

1 277

1 482

1 591

1 725

-

jätehuolto (koko alue)

118

132

155

155

180

190

200

-

kiinteistöverot

238

238

240

241

289

265

265

563

828

411

525

623

635

635

TULOT

4 791

4 889

5 189

5 418

5 465

5 574

5 686

- vuokratulot

4 263

4 322

4 516

4 696

4 743

4 791

4 839

262

244

254

247

250

250

250

Muut menot (aineet, tarvikkeet)

- juhla- ja kokoustilat (+1% kasvu/vv)
- maksullisen palvelutoiminnan tulot

TM ja PP Nettomenot yhteensä

Perusparannnusmenot

266

323

419

475

472

533

597

4 268

5 398

4 499

4 581

5 360

5 190

5 097

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

toteuma

toteuma

toteuma

toteuma

TA

arvio

arvio

PP-menot 29.80.75 (netto)
s i i rtynyt edel l i s el tä (perus pa ra nnus )

1 900

1 900

2 000

2 000

549

39

0

0

900

1 000

6 000

2 449

2 839

3 000

8 000

PP-menot huol totunnel i

käytettävissä

Perusparannnusmenot

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

toteuma

toteuma

toteuma

toteuma

arvio

arvio

arvio

MENOT
Henkilöstömenot
Ostopalvelut
Rakentaminen ja tarvikkeet
Vuoteen 2012 asti perusparannusmenot sisältyvät toimintameno-taulukkoon.

2 410

2 839

3 000

8 000

2 124

2 555

2 700

7 200

248

284

300

800

38

Valtioneuvoston hallitusohjelmassa olevan vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelman mukaisesti
toimintamäärärahat supistuvat vuosina 2012–2016 554 000 eurolla. Suomenlinnan hoitokunnan
kehittämishankkeessa (valm 2012) on laadittu suunnitelma vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden
kehittämiseksi.

5. VOIMASSAOLO, RAPORTOINTI JA ALLEKIRJOITUKSET

Tämä tulossopimus on voimassa vahvistettuna vuoden 2016 loppuun saakka.
Tämän sopimuksen seuranta toteutetaan seurantakokouksissa maalis-huhtikuussa vuodesta 2012
alkaen. Tulossopimuksen toteuttamista voidaan käsitellä muinakin ajankohtina pidettävissä
seurantakokouksissa.
Tulossopimusta voidaan tarkentaa vuosittain ennen kutakin alkavaa toimintavuotta ottaen
huomioon mahdolliset valtion talousarviossa tehdyt muutokset. Sopimuksen voimassaolon
edellytyksenä on, ettei se ole ristiriidassa opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Suomenlinnan
hoitokuntaa sitovien säädösten ja päätösten kanssa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain Suomenlinnan hoitokunnalle tulostavoitteet
tämän tulossopimuksen ja sen tarkistusten pohjalta.
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