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Johtokunnan kokous 4/2021  
 
Aika Keskiviikko, 7.10.2021 klo 9.00 – 11.15 
 
Paikka Teams-kokous        

       

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

Harvikka, Pauliina SLHK:n henkilöstön edustaja 
Hiltunen, Tapio Rikosseuraamuslaitos 

 Jetsonen, Sirkkaliisa Museovirasto 
 Kurri, Ilari  esittelijä, SLHK 
 Salmi, Merja   Valtiovarainministeriö 
 Manninen, Rikhard Helsingin kaupunki 
 Pekki, Jaakko  Suomenlinnan asukkaat 
 Kajander, Sara  Puolustusministeriö 

Jylhä, Tarja  sihteeri, SLHK 
 

Varajäsenet Kajala, Helena  Helsingin Seurakuntayhtymä 
  
SLHK Moisander, Kirsi hallintojohtaja 
 Sundberg, Jenni turvallisuusasiantuntija (kohta 4) 
 Takkula, Petteri kehittämispäällikkö (kohta 5) 
 

1 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 
  
 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sara Kajander ja Selja Flink. 
 
3 §                  Kokouksen asialistan hyväksyminen 
 

Aiemmin toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä 
lisäyksellä, että Selja Flink kertoo muissa asioissa Suomenlinnan Pikku 
Mustasaaresta tehdystä ympäristöhistoriaselvityksestä. 
 

4 § Turvallisuuskartoituksen jatkotoimenpiteet 
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 Jenni Sundberg esitteli turvallisuuskartoituksen. Jatkotoimenpiteet toteutetaan 
 seuraavasti: 

 
 Yleiset toimenpiteet: 
 

- tiedottaminen, osallistaminen ja yhteistyö omalle henkilöstölle, asukkaille sekä 
yhteistyökumppaneille ja benchmarking Museovirasto, Senaatti, Metsähallitus 
ja Helsingin kaupunki (webinaari keväällä 2022) 

- resurssien suunnittelu ja osoittaminen yksiköissä (suunnittelu, toteutus, 
ylläpito) 

- työryhmän säännölliset tilannepalaverit prosessin seuraamiseksi ja 
edistämiseksi 

 Kiireellisyysjärjestys/Prioriteettiluokat 
 I = Merkittävä, II = Korkea, III = Kohtalainen, IV = Matala 
 Määräytyminen: alueella liikutaan runsaasti, riskin kriittisyys mm. 
 putoamiskorkeuden mukaan 

 
 TOP 5 kohdetta 

- A11 Tenalji Kyhlenbeck aluekokonaisuus 
- Putoamissuojaus A5, A7, A32, B46, C89 (ampuma-aukot + muut pudotukset) 
- Telakka-alue: laite-, työ-, työmaa-, asukas- ja kävijäturvallisuusriskejä 
- B Bastioni Polhem aluekokonaisuus 
- Yleisesti: varoitus- ja huomiokyltit 

 Eteneminen 
- huomiokylttien sijoittelun suunnittelu, mahdolliset lausunnot syksy-talvi 

2021/2022 
- kylttien asennus kevät-kesä 2022  

Käytiin asiasta keskustelu. Keskusteltiin tarpeesta yhteensovittaa 
turvallisuustoimenpiteet yhteen alueen kulttuurihistoriallisten arvojen kanssa. 
Mikäli yhteensovittaminen ei onnistu, joudutaan ao. kohteet sulkemaan yleisöltä. 
Toivottiin asukasturvallisuuden parempaa huomioimista, mutta todettiin, että 
käsiteltävä selvitys koskee kävijäturvallisuutta. 
Keskusteltiin toimenpiteiden kustannuksista. Tässä vaiheessa on esitetty 700 000 
euron rahoitusta jo suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseksi. 

 
 Päätös: Todettiin ja merkittiin informaatio tiedoksi saaduksi. 

 
5 § Laajasalon opiston esitys taiteen kampukseksi Suomenlinnassa 
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Petteri Takkula kertoi taustaa Laajasalon opiston esitykselle muodostaa taiteen 
kampus Suomenlinnaan. 
 

 Keskustelu Laajasalon opiston kanssa alkoi, kun Suomenlinnassa toimiva vapaa 
 Taidekoulu Maa ilmoitti 19.2.2021, että heidän rahoituksensa Taiken kautta 
 lakkaa. Vuokranmaksukyvyn säilyttämiseksi Taidekoulu Maa tarvitsee OKM:n 
 tukea muuten kuin Taiken kautta kanavoituna ja Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 voi rahoittaa vain virallisia oppilaitoksia. Laajasalon opisto on valtionosuuden 
 piirissä ja Taidekoulu Maa aloitti yhdistymisneuvottelut Laajasalon opiston 
 kanssa. 23.3.2021 Suomenlinnan hoitokunta ilmoitti, että vuokrasopimuksen 
 siirtäminen fuusion toteutuessa Taidekoulu Maalta Laajasalon opistolle sopii, 
 koska toiminta jatkuu entisenlaisena.  
 
 Laajasalon opiston hanke on kiinnostava, koska taiteen ja median alan kouluttaja 
 elävöittää Suomenlinnaa, tuo työpaikkoja sekä opettajia ja opiskelijoita, jotka 
 käyttävät palveluita. Se on myös aktiivinen kumppani tapahtumiin ja tuo 
 vuokratuloa. Lisäksi taiteen koulutus soveltuu Suomenlinnan rakennuskantaan 
 vain vähäisin muutostarpein. 
 

Todettiin, että avaus on tervetullut. Käytiin keskustelu, jossa tiedusteltiin 
muutostöiden kustannuksia ja laatua ja Laajasalon opiston osallistumista 
toteuttamiseen. Todettiin, että lähtökohtaisesti muutostoiveet ovat olleet 
maltillisia ja että niistä aiheutuvat kulut siirretään vuokraan.  

Keskusteltiin korjaustöiden toteuttamisesta. Todettiin, että korjaukset ovat 
pääasiassa sellaisia, joita muutenkin tehdään normaaleina kunnossapitotöinä. 
Muun muassa opetustiloihin on tarkoitus tehdä pieniä paloturvallisuuskorjauksia 
ja suihkutiloja korjattava. Korjausten kokonaissuunnitelmaa ollaan tekemässä. 
Suurin riski on se, että vuokralaisten toivomien muutostöiden tekemiseen, jotka 
palautuvat takaisin vuokrassa, ei olisi juuri tarvittaessa rahoitusta. 

 
               Päätös: Todettiin ja merkittiin informaatio tiedoksi saaduksi. 

 
6 § Johdon katsaus 

 
 Johtaja Ilari Kurri kertoi hoitokunnan ajankohtaisista asioista eri yksiköissä. 

Yleistä 
Kävijämäärät ovat hieman kasvaneet viime vuodesta ja ulkomaalaiset ovat osittain 
palanneet. Alustava arvio vuoden kävijämäärästä on noin 600 000. 
  
Restaurointi 
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- Varuskuntakorttelin I vaihe valmistunut 
▪ Peruskorjatut asunnot vuokrattu 
▪ II vaiheen urakoitsija kilpailutettu ja valittu 
▪ III vaihe käynnistyy LTAE 4 hyväksymisen myötä 

- Pääraitin kunnostushanke etenee suunnitellusti 
- PTR-hanke valmistumassa sopimukset voimaan 2022 alussa 

 
 Hallinto 

- vuokrahallintajärjestelmän kilpailutus on käynnissä ja valmis 2022 alkupuolella 
- kustannuslaskennan uudistaminen on käynnissä yhteistyössä Valtiokonttorin 

kanssa tavoitteena hallinnonalan yhteinen malli 
- prosessien kuvauksia laaditaan koko organisaatiossa 
- varastojärjestelmän kehittäminen on käynnissä 

 
 Kunnossapito 

- konekannan uusiminen on ajankohtaista 
- syyskauden viimeiset kausityöt käynnistyvät 
- asuntokorjaukset ja huolto siirtyvät vaiheittain ”normaaliin” marraskuun 

alusta 
 

 Maailmanperintöpalvelut 
- kestävän matkailun strategian päivitys on valmis 
- museot ovat auki 
- kokous- ja juhlatilojen varaukset jatkuvat 
- digiopas on käytössä 

 
 Exit ja hybridi 

- etätyömääräys päättyy 31.10. 
- huollon ja kunnossapidon solut puretaan 
- etätyön periaatteet on käyty läpi henkilöstön kanssa 

▪  valtiolla ei voi olla 100 % etätyötä 
▪  työpaikka on Suomenlinna 
▪  sidosryhmien kanssa toimitaan toiveiden mukaan 

  

 

 

Tiedoksi lauttamatkustajien määrä Suomenlinnaan:  
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 Päätös: Todettiin ja merkittiin informaatio tiedoksi saaduksi. 
 

7 § Talouskatsaus 
 
 Kirsi Moisander kävi läpi tulostavoitteet ja mittarit vuosille 2020-2023 sekä 
 määrärahat vuodelle 2021. 

 
SLHK:n budjetissa olevat määrärahat vuodelle 2021 ovat 14 417 227,41 €. 

 
Toimintamenot (pl. palkat) 
- menot vs. suunnitelma +1,0 M, eli +25,1 % 
- loppuvuodesta toteumassa järjestelmähankintoja 
Perusparannusmenot 
- ei huomioitu palkkoja (100 000 €)  
- toteuma vs. suunnitelma: +0,67 M€ (+19,0 %) 
- käytetty 59,9 % 
- yhteensä jäljellä 1,61 M€ 
- määräraha on kolme vuotista, eikä ole suunniteltu käytettäväksi kokonaan 

vuonna 2021 
Palkat 
- sisältää 100 000 € perusparannusrahaa 
- toteuma vs. palkkabudjetti +0,22 M€ (+6,6 %) 
- LTA II:ssa myönnetty 400 000 määrärahaa palkkoihin, joka suunniteltu 

toukokuusta eteenpäin + 50 000 €/kk 
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- suunnitelmassa huomioitu kesäkuulle lomarahat 
Tulot 
- toteuma vs. suunnitelma +0,37 M€ (+8,2 %). LTAE II:ssa saatiin 700 000 € 

koronaviruksen aiheuttamiin tulomenetysten kompensointiin 
- tulokirjaukset epätasaiset, koska ne tuodaan manuaalisesti Linoksesta eivätkä 

tule suoraan kirjanpitoon. Asia korjaantunee uuden järjestelmän / tulojen 
reskontran siirtämisen myötä Palkeisiin. Nykyisellään ennustaminen vaikeaa. 

Muuta ajankohtaista taloudessa 
- KPMG tekee parhaillaan talouden suunnittelun ja seurannan sisäistä 

tarkastusta SLHK:ssa 
- VTV:n vuosittainen tilintarkastus alkaa 4.10.2021 
- kustannusvastaavuuslaskentamallin kehittäminen valtion yhteisen 

kustannusvastaavuusmallin mukaiseksi Valtiokonttorin kanssa  
- uuden vuokrahallintajärjestelmän kilpailutus on menneillään 

 
 Käytiin keskustelu ja toivottiin talouskatsauksiin ennustetta. Todettiin, että se 
 toimitetaan seuraavaan talouskatsaukseen. 
 
 Päätös: Todettiin ja merkittiin informaatio tiedoksi saaduksi. 
 
8 § TTS 2022  
 
 Ilari Kurri esitteli hoitokunnan vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman. 
 

Kukin yksikkö käsittelee osaltaan Suomenlinnan hoitokunnan perustehtäviä 
asetuksen määrittelemän muodon mukaisesti. Yksiköiden tehtäviä ja niiden 
toteutumista tarkastellaan suhteessa yksikön itselleen asettamiin sekä 
hoitokunnan strategian ja tulossopimuksen tavoitteisiin. Hoito- ja 
käyttösuunnitelma on yksi strategiaa ja tulossopimusta toteuttava koko 
hoitokunnan tason sisäinen tavoiteasiakirja, jonka toimenpiteet otetaan 
huomioon toteuttamisen osana. 

 
TTS:ssä vastataan seuraaviin kysymyksiin: 
- miten yksikkö toteuttaa kunkin alla olevan päätehtävän mukaisia 

hoitokunnalle määriteltyjä tehtäviä ja niiden osa-alueita 
- mitä keskeisiä toimia tehtäviin liittyen toteutetaan vuonna 2022 
- millä resurssilla ja aikataululla niitä tehdään 

 
Suomenlinnan hoitokunta edistää Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja 
kulttuurijärjestön maailmanperintökohteen haltijana valtioneuvoston 
vahvistamien perusteiden mukaan, siltä osin kuin ei ole toisin säädetty tai 
määrätty, hallitusohjelmaa sekä kansallisia isoja päätavoitteita. 
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Hoitokunnan tehtävä on huolehtia  
- Suomenlinnan alueen ja siellä olevien rakennusten, varustusten ja laitteiden 

hallinnosta 
- hallinnassaan olevien ja erikseen määrättyjen alueiden, rakennusten ja 

laitteiden hoidosta ja kunnossapidosta 
- hallinnassaan olevien ja erikseen määrättyjen alueiden, rakennusten ja 

laitteiden restauroinnista ja peruskorjauksesta sekä Suomenlinnan 
kehittämisen edellyttämästä uudisrakentamisesta 

- ja tehdä aloitteita Suomenlinnan kehittämisestä ja esittelemisestä 
kansalaisille. 

Johtoryhmän suunnittelukokouksessa päätetyt vuoden 2022 toiminnan 
painopisteet, jotka kytkeytyvät myös vastuullisuusraportointiin ja muihin 
kehittämishankkeisiin ovat 
- hyvinvoivan Suomenlinnan säilyttäminen jälkipolville 
- henkilöstön hyvinvointi  
- infran turvaaminen  
- asuntojen peruskorjaukset   
- Suomenlinnan palvelujen kehittäminen koronan jälkeisessä ajassa ja 

rahoituksen turvaaminen   
- Public-Private -partnership -mahdollisuuksien selvittämien hankkeissa 

Tiedusteltiin, missä muodossa asia tuodaan seuraavaan kokoukseen. Todettiin, 
että se tuodaan tarkennettuna suunnitelmatasolla 8.12. kokoukseen. 

 
 Päätös: Edetään suunnitelman mukaisesti.  
 
9 § Länsi-Mustasaaren uudisrakentaminen 

 
Ilari Kurri kertoi Länsi-Mustasaaren uudisrakentamisen suunnittelusta sekä siihen 

 liittyneestä 2016 pidetystä arkkitehtikilpailusta, joka toteutettiin yhteistyössä 
 Suomen Arkkitehtiliiton kanssa. Kilpailuun saapui 157 ehdotusta. 

 
Suunnittelun taustalla on ollut Länsi-Mustasaarella sijainneiden tilapäisten 

 parakkien purkaminen kosteus- ja sisäilmaongelmien vuoksi, korvaavien 
 asuntojen saaminen tilalle perhe- ja esteettömiksi asunnoiksi sekä vuokratulojen 
 saaminen. Hanke on ollut tarkoitus toteuttaa vankityönä ja 
 Rikosseuraamuslaitoksen rahoittamana. 

 
Suomenlinnan asemakaavatyö käynnistyi 2021 ja Vallisaaren kaavoituksen 

 yhteydessä on laadittu aineisto ja tulvakartta, jossa tarkasteltu myös 
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 Suomenlinnaa ja selvitetty Länsi-Mustasaaren uudisrakentamisen 
 toteutuskelpoisuutta.  

 
On todettu, että ilmastomuutoksen ja tulvien kannalta alue sijaitsee 

 riskialueella.  Alkuperäisen arkkitehtikilpailun suunnitelmaa ei näin ollen ole 
 mahdollista toteuttaa. 
 
 Keskusteltiin, nähdäänkö edelleen tarvetta uudisrakentamiselle ja 
 rakentamispaikan siirtämistä muualle. Todettiin, että edellytyksiä on 
 pienempimuotoiselle rakentamiselle, mutta että aika on ajanut aiotun kaltaisen
 uudisrakentamisen ohi eikä hankkeeseen ole taloudellisia eikä muita edellytyksiä.  
   

Pyydettiin johtokunnan kantaa, jatketaanko aiotun uudisrakentamisen 
suunnittelua vai luovutaanko siitä. Todettiin, että suunnitteluun ei ole tarvetta 
eikä myöskään ole osoitettu tarvetta uudisrakentamiseen. Lisäksi vaihtoehtoisten 
rakentamispaikkojen etsiminen saarelta olisi varsin haasteellista. Esteettömät 
asunnot ja perheasunnot voidaan toteuttaa olemassa oleviin rakennuksiin. 

  
 Ehdotettiin Länsi-Mustasaaren uudisrakentamishankkeen päättämistä ja 
 korostettiin avointa tiedottamasta asiasta. 
 
 Päätös: Päätettiin, että hankkeesta luovutaan. Hoitokunta hoitaa asiasta 
 tiedottamisen. 
 

10  Tiedoksi asiat 
 
 Katsaus JTS 2023-2026:een 

 
Toimintamenot 

 -     Suomenlinnakeskuksen perusnäyttelyn uudistaminen 
 -     kaukolämmön ja energian hinnannousu, hiilineutraalienergia, koneet  
       ja laitteet 
 -     sähköenergian hinnan nousu 
 -     hiilineutraalienergia hallitusohjelman mukaisesti, aiheuttaa   
       kustannuksia 
 -     koneet ja laitteet, hallitusohjelman mukaisesti siirtyminen kohti  
       sähkötyökaluja 

 
Momentti 75 
- edelleen korjausvelkaselvityksen mukainen investointitarve 6,9 milj. euroa 
- tavoite 75 % kuntotasoon 
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- viime vuosina momenttia on saatu hyvin paikattua lisätalousarvioista, mikä ei 
ole kestävää ja vaikeuttaa suunnittelua 
 

Päätös: Edetään suunnitelman mukaisesti. 
 
Lisäykset ja täsmennykset tulosneuvotteluihin 

 
 Ministeriö on asettanut yhteisiä konsernitavoitteita muun muassa henkisiin 
 voimavaroihin, tiloihin ja infrastruktuuriin sekä tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen 
 ja kestävään kehitykseen liittyen. 
 
 Toivottiin, että tulossopimusasiakirja olisi johtokunnalla ennen 
 tulossopimusneuvotteluja. Materiaali toimitetaan johtokunnalle ja pidetään
 sähköpostikokous, jossa johtokunta voi lähettää mahdolliset tulossopimus-
 asiakirjaa koskevat kommentit johtokunnan sihteerille viimeistään  21.10. 
 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
11 § Muut mahdolliset asiat  
 

Vetoomus arkkitehtuuri- ja designmuseon sekä Eteläsataman Makasiinirannan 
kestävän rakentamisen puolesta.  
- Merkittiin tiedoksi. 

 
Selja Flink kertoi Suomenlinnan Pikku Mustasaaresta tehdystä 
ympäristöhistoriaselvityksestä, Pikku-Musta YHS 2021. Raportti on 
kommenttikierroksella ja julkaistaan valmiina Senaatin verkkosivuilla. 
- Merkittiin tiedoksi. 

 
12 § Seuraava kokous 
 

- keskiviikkona 8.12. 
- lisäksi tulosneuvotteluasiakirjasta sähköpostikokous 21.10.  

 
13 § Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 

Joni Hiitola   Tarja Jylhä 
 johtokunnan puheenjohtaja  johtokunnan sihteeri 


