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Johtokunnan kokous 3/2021   
 
Aika Keskiviikko, 16.6.2021 klo 9.00 – 10.30 
 
Paikka Teams-kokous        

       

Läsnä 
Jäsenet Hiitola, Joni  Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja 
 Flink, Selja  Senaatti-kiinteistöt 

Harvikka, Pauliina SLHK:n henkilöstön edustaja 
 Jetsonen, Sirkkaliisa Museovirasto 
 Kurri, Ilari  esittelijä, SLHK 
 Leinonen, Merja  Valtiovarainministeriö 
 Manninen, Rikhard Helsingin kaupunki 
 Kajander, Sara  Puolustusministeriö 

Jylhä, Tarja  sihteeri, SLHK 
 

Varajäsenet Kajala, Helena  Helsingin Seurakuntayhtymä 
   
SLHK Moisander, Kirsi hallintojohtaja 
Muut Ihatsu, Sanna  arkkitehti, CasaCo Studio Oy (kohta 7) 
 

 
1 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 
  
 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkkaliisa Jetsonen ja Helena Kajala. 
 
3 §                  Kokouksen asialistan hyväksyminen 
 

Aiemmin toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 

4 § Johdon katsaus 
 

 Johtaja Ilari Kurri kertoi hoitokunnan ajankohtaisista asioista eri yksiköissä. 
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 Restaurointipalvelut 

- Varuskuntakorttelin työmaa käynnissä 
o tulevaisuus epävarma 

- pääraitin kunnostushanke etenee suunnitellusti  
- PTR-hanke jatkuu suunnitellusti 

 
 Hallintopalvelut 

- uusi palkkausjärjestelmä tuli voimaan 1.6. 
- VirastoVahvan käyttöönotto kesän aikana 
- talousseurannan parantaminen 

 
 Kunnossapitopalvelut 

- vihertyöt täydessä käynnissä 
- tekniikan uusimista 
- valokuituverkon ensimmäiset koevedot tehty 

 
 Maailmanperintöpalvelut 

- matkailuneuvonta auki 1.6. 
- museot auki 
- kokous- ja juhlatilojen palveluja käytössä 
- Suomenlinnan mobiiliesittely edennyt aikataulussa 
- verkkokauppa avattu 

 
 

Tiedoksi lauttamatkustajien määrä Suomenlinnaan: 

 

 

 Päätös: Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi. 
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LAUTTAmatkustajat Suomenlinnaan 13.3.2020--12.3.2021 (sin), vuosi sen 
jälkeen (vihr) ja vuotta sitä aikaisemmin (oranssi) viikonpäivän mukaan 

kohdistettuna

pe 12.3.2021--> pe 13.3.2020--> pe 15.3.2019--> Asukas- & työmatkaliikennearvio
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5 § Tilintarkastus 2020  
  

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli vuoden 2020 tilintarkastuksen. 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on lausunnossaan todennut, että 
tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot antavat oikeat ja riittävät tiedot ja 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. Tarkastuksen perusteella talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä 
säännöksiä on noudatettu.   
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö totesi tilinpäätöskannanotossaan, että 
Suomenlinnan hoitokunnan toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittu 
asianmukaisesti, selkeästi ja perustellen. Valtiontalouden tarkastusviraston 
antaman tilintarkastuskertomuksen mukaan Suomenlinnan hoitokunnan 
tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien 
liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen 
edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta 
annetun asetuksen mukaisesti. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö painottaa hoito- ja käyttösuunnitelman 
toimeenpanosuunnitelman hyödyntämistä viraston toiminnan suuntaamisessa ja 
sen tuloksellisuuden parantamisessa. Ministeriö korostaa henkisten voimavarojen 
hallinnan ja kehittämisen tärkeyttä hoitokunnassa mm. tiedonkulkua 
yksikkötasolla lisäämällä ja sähköisiä välineitä käyttämällä. 
 
Ministeriö ja Suomenlinnan hoitokunta ovat kehittäneet yhteistyössä 
tulossopimuksen vuosiksi 2020–2023. Ministeriö seuraa tulossopimuksen 
sanallisten ja numeeristen mittareiden toimivuutta toiminnan vaikuttavuuden ja 
tuloksellisuuden tavoitteiden asetannassa ja niiden saavuttamisesta 
raportoinnissa ja kehittää sitä yhteistyössä Suomenlinnan hoitokunnan kanssa. 
 
Käytiin asiasta keskustelu. Todettiin, että isännöinti- ja kiinteistöhallintaan 
räätälöidyn Visma L7 -toiminnanohjausjärjestelmän tilalle otetaan käyttöön uusi 
järjestelmä. Selvitykset kilpailutuksen käynnistämiseksi ovat käynnissä ja tavoite 
on, että uusi järjestelmä tulee käyttöön vuoden 2021 alussa. 
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Selvitetään vielä VTV:n vuokraustoimintaa koskevan lausunnon tulkintaa 
valtioasiakkaiden myyntitulojen kirjaamismenettelyn osalta yhdessä 
puolustusministeriön edustajan kanssa.  
 

 Päätös: Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi. 
 
 
6 §  Talouskatsaus  
  
 Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli Suomenlinnan hoitokunnan uusimpia
 talouslukuja.  
  

 SLHK:n budjetissa olevat määrärahat vuodelle 2021 

- TA:ssa + LTA:ssa myönnetyt: 5.903.000,00 € 
- Vuodelta 2020 siirtyvät: 1.484.227,41 € 
- Arvioidut tulot: - 6.200.000,00 € 

 + III LTAE:ssa esitetty 830 000€ 29.80.75.2 momentille = 14 417 227,41 € 
 

 Toimintamenot pl palkat 

- Vuoden 2021 budjetti 5,8 M€ 
- Menot vs. lineaarinen suunnitelma +0,37 M€, eli 15,3%  
- Loppuvuonna toteumassa järjestelmähankintoja 

 

 Perusparannusmenot (alkuperäinen budjetti) 

 Ei huomioitu palkkoja (100 000€ / 2 henkilöä) 

- Toteuma vs. suunnitelma: + 0,18 M€ (+12,9%)  
- Käytetty 36,3%  
- Yhteensä jäljellä 2,16 M€ 

 3,39 M€ 

 

 Palkat 

 Vuoden 2021 budjetti 4,6 M€ 

 Sisältää 100 000€ perusparannusrahaa  

- Toteuma vs. palkkabudjetti +0,153 M€ (+8,6%)  
- II LTA:ssa myönnetty 400 000 määrärahaa palkkoihin, joka suunniteltu 

toukokuusta eteenpäin + 50 000 €/kk  
- Suunnitelmassa huomioitu kesäkuulle lomarahat 
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 Tulot 

 Vuoden 2021 Suunn. 6,2 M€ 

 Tulot olivat +0,2 M€ budjetoidusta, eli +7,7%  

 
 Käytiin keskustelu ja todettiin, että toiminta näyttää elpymisen merkkejä. 
 Tiedusteluun, onko hoitokunnalla valmius käyttää saadut tulot, todettiin, että 
 aiempiin vuosiin verrattuna vuoteen 2020 perustuvat liikevaihtoperusteiset 
 vuokrat jäävät saamatta elokuussa. Kompensaatioita haettaessa on otettu 
 huomioon ravintoloiden liikevaihdon pienuus, joka realisoituu vielä myös vuonna 
 2022. 
 

Päätös: Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi. 
 
7 § Suomenlinnan turvallisuusselvitys 

 
Arkkitehti Sanna Ihatsu kertoi juuri valmistuneesta Suomenlinnan 
turvallisuusselvityksestä. 
 
Päätettiin jatkossa käyttää nimeä Suomenlinnan turvallisuuskartoitus. 
 

 Turvallisuuskartoitus tehtiin 5/2020–5/2021 ja se kattaa Kustaanmiekan, 
 Susisaaren, Iso Mustasaaren, Lonnan ja  Särkän saaret sekä Pikku Mustasaaren. Se 
 sisältää linnoitusrakenteiden turvallisuustarkastelun mutta ei rakennusten 
 sisätiloja tai yksityisiä piha-alueita. Pääpaino on yleisöturvallisuuden tarkastelussa. 

 

- taustamateriaalina on käytetty mm. kävijäturvallisuusauditointeja ja 
hoitokunnan työntekijöiden haastatteluja 

- kartoitettiin ulkorakenteiden yleisöturvallisuuteen liittyviä riskejä  
- alueen omistajataho on vastuussa turvallisuudesta ja kiinteistönomistajan vastuu 

on ankara 
- tavoite lain ja asetuksen mukainen henkilöturvallisuus 
- huomioitu kulttuuriympäristön ja maailmanperintökohteen ja muinaismuistolain 

rajoitukset ja vaatimukset 
- kartoituksessa esitetään riskikokonaisuuksia sekä vähintään yksi keino riskin 

pienentämiseksi tai poistamiseksi 
tarkkoihin keinoihin ei ole otettu kantaa, vaan ne pitää suunnitella 
 

 Mitä riskejä havaittiin: 
- tyypillisin on putoamisriski 
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o  havainnointi voi olla haasteellista 
o  sääolosuhteet + jyrkkyys 
o  kaupunkimainen ja palveluita sisältävä ympäristö mielletään 

 turvalliseksi 
- tulipaloriski grillauksesta 
- Telakka-alue 

o  kaiteet ja kyltit 
- sortumariskit 
- työmaa-alueiden puutteelliset aitaamiset 
- riskien tunnistaminen ja havainnointi helpottuu yhdenmukaisuudella ja 

johdonmukaisuudella 
 
Käytiin keskustelu ja todettiin, että kyseessä on iso ja vaativa työ. Tiedusteltiin, 
kirjataanko hoitokunnassa turvallisuuspoikkeamia. Todettiin, että ilmoitetut ja 
havaitut turvallisuuspoikkeamat kirjataan systemaattisesti. Lauttarantaan 
toivottiin näkyvää kylttiä, jossa varoitetaan ja muistutetaan vaaroista ja 
edellytettiin, että ilmeisimmät vaarapaikat korjataan pikaisesti.  
 
Keskusteltiin johtokunnan vastuusta asiassa ja pyydettiin hoitokunnalta tietoa 
jatkotoimenpiteistä ja niiden aikataulusta. Todettiin, että suunnitelmia on tehty jo 
ennen turvallisuuskartoitusta osana hoitokunnan riskienhallintaa. Nyt tehty 
turvallisuuskartoitus antaa hoitokunnalle selkeän listan tarvittavista 
toimenpiteistä. Hoitokunnassa on käynnistetty suunnitelman valmistelu ja  
asialle perustettu työryhmä, joka tekee priorisointilistan kesän 2021 aikana. Sen 
jälkeen tehdään kokonaissuunnitelma. Toimenpiteisiin tarvitaan Museoviraston 
lausunnot.  
 
Päätös: Merkittiin informaatio tiedoksi saaduksi. Aikataulu tarkentuu syksyllä ja 
asiaa käsitellään johtokunnan kokouksissa tulevan syksyn aikana.   
 

8 § Suomenlinnan suoja-alueen vyöhykkeistäminen 
 

 Johtaja Ilari Kurri esitteli Suomenlinnan suoja-alueen tarkentamista ja 
 vyöhykkeistämistä. 
 

Suomenlinna liitettiin UNESCOn maailmanperintöluetteloon joulukuussa 1991,  
 jolloin Suomenlinnalle myös määriteltiin suoja-alue. Suoja-alue määriteltiin 
 jälkikäteen arvioiden varsin nopeasti. Maailmanperintökohteiden 
 kausiraportoinnissa 2004-2005 todettiin, että Suomenlinnan suojavyöhykkeen 
 rajausta on aihetta tarkistaa.  
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 Museovirasto määritteli yhdessä Suomenlinnan hoitokunnan kanssa 
 suojavyöhykkeen uudet rajat ja lähetti asian lausunnoille 2007. Helsingin kaupunki 
 suhtautui varauksellisesti ehdotettuun rajaukseen todeten, että asian valmistelua 
 tulee jatkaa yhteistyössä.  
  
 Museovirasto, Suomenlinnan hoitokunta ja Helsingin kaupunki laativat 
 tammikuussa 2011 yhteisen ehdotuksensa suoja-alueen uusista rajoista. Ehdotus 
 oli alaltaan olennaisesti pienempi kuin aiempi rajaus. Osallisten sitoutuminen 
 suoja-alueeseen on osin epäselvä, eikä suoja-aluetta ole kattavasti huomioitu 
 esimerkiksi kaavoituksessa.  
 
 Maailmanperintökomitea hylkäsi kokouksessaan Pietarissa 2012 suoja-alueen 
 pienentämisen ja antoi sen sijaan Suomelle tehtäväksi suoja-alueen 
 vyöhykkeistämisen. Suomi ei ole vielä reagoinut tähän toimeksiantoon.  
 
 Suoja-alueen teoreettiset vaihtoehdot:  

- nykyinen suoja-alue  
- nykyinen suoja-alue vyöhykkeistettynä esimerkiksi a. itse kohde, b. aiemmin 

ehdotettu supistettu suoja-alue sekä c. sen ulkopuolelle jäävä osa suoja-aluetta  
- suoja-alueen muuttaminen, erityisesti kysymys tarpeesta suunnata suoja-aluetta 

merelle 
 

 Eteneminen: 
  1. Museovirasto ja Suomenlinnan hoitokunta laativat etenemis- ja 
 organisoitumisehdotuksen. Asiasta on ollut jo yksi tapaaminen Museoviraston ja 
 Hoitokunnan kesken. Päävastuu valmistelusta Museovirastolla, mutta ei se 
 onnistu ilman yhteistyötä Hoitokunnan kanssa. Etenemisehdotus sisältää 
 käytettävät aineistot, alustavat tavoitteet (vaihtoehdot) vyöhykkeelle (rajaus, 
 merkitys, perustelut), aikataulutuksen, asiantuntija- ja muut kuulemiset, 
 voimavaratarkastelun ja budjetin. Olevaa aineistoa ovat mm. Suomenlinnan  
 hoitokunnan aineistot, erityisesti maisemasuunnitelma taustatöineen, Helsingin 
 kaupungin laatima suurmaisemaselvitys 2011 (yhä hyvä mutta päivitettävä) ja 
 muu aiempi valmisteluaineisto.  
  2. Eteneminen tarkistetaan ja sovitaan tapaamisessa OKM:n, Helsingin kaupungin 
 (kaupunkiympäristö), Metsähallituksen (Vallisaari, Kuninkaansaari) sekä 
 tarvittaessa Puolustusvoimien ja Puolustuskiinteistöjen kanssa. Tapaaminen 
 taustoitetaan ja sille laaditaan asialista OKM:n, Hoitokunnan ja Museoviraston 
 Harkitaan myös ICOMOSin edustuksen kytkeminen alusta alkaen prosessiin. 
  3. Erikseen harkitaan ja sovitaan ulkopuolisen, siis ei-suomalaisen asiantuntijan 
 tai asiantuntijaryhmän kuuleminen osana valmistelua. 
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  4. Suoja-alue-esityksen aikanaan valmistuttua se lähetetään kansallisille 
 lausunnoille. Tavoitteena on, että jo esityksen valmistelun aikainen yhteistyö ja 
 osallisten sitoutumisen ennakointi ovat varmistaneet, ettei esitykseen liity 
 olennaisia erimielisyyksiä. 
  5. Lausuntojen jälkeen mahdolliset muutokset ja korjaukset.  
 6. Vieminen maailmanperintökomiteaan. 
 
 Käytiin keskustelu. Tiedusteltiin, onko työlle aikataulua. Todettiin, että työ 
 aloitetaan syksyllä. Valmisteluvastuu on Museovirastolla. Esitettiin toivomus, 
 että liikkeelle lähdettäisiin yhdessä, jolloin Helsingin kaupunki olisi mukana. 
 Todettiin, että ensin kerätään tausta-aineisto, jonka jälkeen otetaan 
 sidosryhmät ja yhteiskumppanit mukaan työhön. 
 
 Päätös: Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi. 
 
9 §  Varuskuntakorttelin viivästyminen 
 
 Johtaja Ilari Kurri kertoi, että Varuskuntakortteli-hankkeelle ja asuntojen 
 korjauksiin on haettu lisärahoitusta. Johtokunnalle esitettiin hankkeen aikataulu 
 siinä tapauksessa, ettei lisärahoitusta saada, jolloin hanke tulee venymään 
 ainakin pitkälle vuoteen 2025. 
 
 Tiedusteltiin, miten tilanne on tarkoitus ratkaista. Todettiin, yleisesti ottaen 
 Varuskuntakorttelia on priorisoitu. Hanketta olisi pakko, mikäli se on mahdollista, 
 jakaa pienempiin osiin, mikä lisää kustannuksia ja venyttää hankkeen 
 kestoa. Lisäksi korjausvelan kurissa pitäminen kokonaisuutena on haastavaa: 
 esimerkkeinä Vierasvenesatama, asuntojen huolto- ja korjaustarve sekä 
 turvallisuusasiat. Tiedusteltiin LTAE3:n käyttökohteesta. Todettiin, että se tulee 
 suurimmaksi osaksi käytettäväksi Varuskuntakortteliin sekä muihin kiinteistöjen 
 korjauksiin. 
 
 Päätös: Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi. 
 
10 § Loppuvuoden kokousaikataulu 
 
 Päätettiin pitää syksyn kokoukset seuraavasti: 
 

- lokakuu 7.10. klo 9 -11 
- joulukuu 8.12. klo 9-11 
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11 § Tiedoksi ja muut mahdolliset asiat 
 

- Suomenlinnan verkkokauppa on avattu 1.6.  
 https://suomenlinnashop.johku.com/fi_FI/suomenlinnalaista-kasityota 

- Suomenlinnan digiopas avautuu 21.6.  
 
12 § Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen ja toivotti kaikille hyvää kesää. 
 
 
 

  
 Joni Hiitola   Tarja Jylhä 
 johtokunnan puheenjohtaja  johtokunnan sihteeri 
 
 

https://suomenlinnashop.johku.com/fi_FI/suomenlinnalaista-kasityota

