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Johtokunnan kokous 3/2022  
 
Aika 21.4.2022 klo 9.00–10.00 
 
Paikka Teams-kokous        

       

Läsnä 
Jäsenet 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 
 

SLHK Moisander, Kirsi hallintojohtaja 
 Sundberg, Jenni turvallisuusasiantuntija (kohta 4) 
 

 
1 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 

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

Aiemmin toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 

4 § Suomenlinnan turvallisuuskartoitus, tilannekatsaus 
 

 Turvallisuusasiantuntija Jenni Sundberg kertoi Suomenlinnan hoitokunnan 
 turvallisuuskartoituksen toimeenpanoa valmistelevan työryhmän 
 tilannekatsauksen kävijäturvallisuuden parantamiseen. 
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 Laajempaa suunnittelua vaativat toimenpiteet: 
 

▪ A11 / Kustaanmiekan eteläosan alue 
▪  Suunnittelu käynnissä 
▪  Ennen pysyvämpiä toimenpiteitä kulkua ohjataan mm. portaiden 

 poistolla, huomio- ja varoituskylteillä, maisemanhoidollisilla 
 toimenpiteillä 

▪ Telakka-alueen laite-, työ-, työmaa-, asukas- ja kävijäturvallisuusriskit 
▪  Suunnittelu käynnissä, toteutus vaiheittain  

  - kiireelliset toimenpiteet priorisointijärjestyksessä  
  mm. portit sisäaltaan kaiteisiin 

▪  Telakan toimijat toteuttavat osaltaan työmaa-alueiden (vuokra-
 alueidensa) toimenpiteitä 
 

 Muut toimenpiteet 
 

▪ A7, A7a, A7bBastioni Zander ja kurtiini Zander-Lantingshausen 
▪  Ampuma-aukkojen pienoista ja turvakivistä tarjouspyyntö 

 puiteurakoitsijoilla 
▪  Muun kulunohjauksen suunnittelu käynnissä 
▪ Varoitus- ja huomiokyltit 
▪  Uusi, yhtenäinen ilme 

  - varoitus / kielto sekä perustelu  
  - piktogrammit ja tekstit (suomi, ruotsi, englanti,  
  mandariinikiina) 
  - aiemmat sekalaiset poistetaan 

▪  Suunnitelma väliaikaisten kylttien sijainneista loppusuoralla. 
 Asennus kevään ja kesän 2022 aikana. 

▪  Pysyvien kylttien sijainnit tarkentuvat aluesuunnitelmien edetessä 
  - lausunnot pyydetään pysyvistä kylteistä 

▪ Toteutettuja tai käynnissä 
▪  Vallipolun kuminauha-aidan jatkaminen / Patteri 3 
▪  Portaiden poistoja ja uusimisia 

 
 Yleiset toimenpiteet  
 

▪ Ylläpito 
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▪  Säännölliset tarkastukset ja toimenpiteet aikataulutetaan Granlund 
 Managerin huoltokirjaan 

▪  Henkilöstön opastus huoltokirjan käyttöön ja merkintöjen 
 tekemiseen 

▪ Riskien havainnointiin ja ilmoittamiseen kannustetaan niin omaa henkilöstöä 
kuin asukkaita ja toimijoitakin 

▪  Kävijöiden havainnot normaalin palautekanavan kautta 
▪ Turvallisuusviestintää sekä sisäisissä, että ulkoisissa kanavissa 
▪ Kompastuin kulttuuriperintöön – kenen syy? –webinaari järjestettiin 30.3.2022 

Museoviraston, Senaatti-kiinteistöjen, Metsähallituksen Luontopalveluiden 
kanssa 

 
 Käytiin keskustelu. Todettiin, että esitys oli hyvä ja kuvasi, miten asiat 
 etenevät. Erityisen positiivista oli asennemuokkauksen mukana olo ja se, että 
 turvallisuustyö on integroitu osaksi hoitokunnan työtä. 
 Turvallisuusasiantuntija totesi, että turvallisuusauditointi tehdään jatkossakin 
 kaksi kertaa vuodessa. Johtokunta toivoi, että turvallisuuskysymysten seurantaa 
 kuullaan myös jatkossa johtokunnassa. 
 
 Päätös: Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi. 

 
5 § Johdon katsaus 

 
 Johtaja Ilari Kurri kertoi hoitokunnan ajankohtaisista asioista eri yksiköissä. 
 

 Hankkeet 
▪ Varuskuntakortteli 
▪  Urakkasopimus viikolla 16/22 
▪ Walhallan kuntokartoitus valmis 
▪  Ravintola tulee olemaan poissa käytöstä mahdollisesti seuraavankin 

 kesän 
▪  Uuden toimijan kilpailutus loppuvuodesta 
▪ Rantakasarmi 
▪ Kaavavalmistelu etenee kaupungin kanssa 
▪ Tykkien inventointi 

 
 Hallinto 

▪ Tulospalkkausjärjestelmä käyttöön 
▪ Viestintästrategian ja suunnitelman päivitys 
▪ Strategian päivitys 
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▪ Prosessien kehittäminen 
 

 Kävijämäärä ja palvelut 
▪ Kesän ulkopuolisen kauden kävijämäärissä yksittäisiä viitteitä kävijöiden 

paluusta.  
▪ Kävijäpalveluiden toipuminen ei tapahdu hetkessä. Investointivarovaisuus 

ja henkilökuntapula. 
▪ Palveluissa jopa tarjontaongelmia, esim. catering pienille ryhmille ja 

koululaisryhmille. 
 

 Vesibussiyrittäjä vaihtuu 
▪ Vesibussikilpailutus 2 + 2 vuodeksi. Voittaja Suomen Saaristokuljetus Oy. 
▪ Reitti: Kauppatori-Lonna-Tykistölahti-Kuninkaanportti-Lonna-Kauppatori. 
▪ Aikataulut ja palvelutaso vastaavat aikaisempaa. 
▪ Helsingin kaupunki osoittaa Kauppatorin laituripaikan: 
▪  Muutos: Lyypekinlaiturin pistolaituri 

 
 Matkailuneuvonta uudistuu 

▪ Kotimaiset asiakkaat fokuksessa. 
▪ Neuvonnan sijaan innostamista palvelupolun eri vaiheissa. Näkyy 

kausityöntekijöiden työnkuvassa. 
▪ Digitaalisten kävijäpalvelujen kuten guide.suomenlinna.fi jatkokehitys. 
▪ Uusittujen kohdeopasteiden hyödyntäminen. 

 
 Kokousten ja juhlien tulevaisuus 

▪ Vuonna 2022 seurataan hyvin tarkasti, millaisiin uomiin kokousten 
järjestäminen asettuu pandemian jälkeen. 

▪ Sen jälkeen johtopäätökset tilavalikoiman ja palvelujen suhteen. 
▪ Juhlatilat pysyvät vahvana painopisteenä, kokoustilanne näyttäisi elpyvän 

odotettua nopeammin 

 Päätös: Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi. 

 

6 § Talouskatsaus  
 

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli hoitokunnan taloustilanteen.  
 

SLHK:n budjetissa olevat määrärahat vuodelle 2022 ovat: 
 
Yhteensä    21 456 814,69 € 
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Arvioidut tulot     6 900 000,00 € 

 

Toimintamenot (pl. palkat) 
 

▪ Tammi-maaliskuun suunnitelma 1,254 M€, toteuma 1,233 M€ 
▪ Suunnitelma vs. toteuma +0,021 €, eli +1,7 % 

Palkat 
 
▪ Sisältää 100 000 € perusparannusrahaa 
▪ Suunnitelmassa huomioitu kesäkuulle lomarahat 
▪ Tammi-maaliskuun suunnitelma 1,124 M€, toteuma 1,045 € 
▪ Palkkabudjetti vs. toteuma +0,078M€ (+7,0 %) 

Tulot 
 
▪ Suunnitelma 1,725 M€, järjestelmässä toteuma 1,359 M€ 
▪ Toteuma vs. suunnitelma -0,37 M€ (-21,2 %) 

 
 Päätös: Merkittiin talouskatsaus tiedoksi. 

 

7 §  Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernihanke 
 

 Esittelijä: Johtaja Ilari Kurri. 

 Johtaja Ilari Kurri kertoi opetus- ja kulttuuriministeriön konsernihankkeen 
 nykytilanteesta. Erilaisia suunnitelmia keskustelujen pohjaksi on esitetty, mutta 
 päätöksiä ei ole tehty. Hankkeen määräaika on syyskuun 2022 loppuun asti. 
 
 Käytiin keskustelu ja tiedusteltiin, onko jokin syy siihen, että käsittely on vain 
 OKM:n sisäinen. Todettiin, että asiaa tullaan tarkastelemaan myös laajemmin 
 (muut toimijat ja VM). 
 
 Tiedusteltiin, millaista lopputulosta tavoitellaan ja miten valmistelu etenee 
 konkreettisesti. Todettiin, että kokoukset jatkuvat syyskuun loppuun. 
 Lopputulema on raportti erilaisista mahdollisuuksista, millainen sivistyshallinto 
 tulisi olemaan jatkossa. Mukana on ollut myös tulosohjauksen 
 yhdenmukaistaminen. Kyseessä on tarkasteluraportti.  
 
 Päätös: Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi. 
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8 § Muut mahdolliset asiat 

 
 Hoitokunnan strategia 
 

▪ Suomenlinnan hoitokunta on uudistamassa strategiaansa vuoden 2022 
aikana. Edellinen strategia on laadittu ennen pandemiaa vuoteen 2025. 
Toimintaympäristön muutos on ollut tämän jälkeen erittäin voimakasta ja 
strategia on tarkoituksenmukaista päivittää tai uudistaa. Ennen 
kesälomakautta tehdään toimintaympäristön muutokset ja 
tulevaisuuskuva. Kohdennettuja haastatteluja tehdään kevään 2022 aikana 
sidosryhmille ja johtokunnalle. Työ jatkuu syksyllä. 

         Työhön on otettu Verona Consulting Oy. 
 
9 § Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti nyt toimikautensa päättävää johtokuntaa 
 aktiivisesta, rakentavasta ja hyvästä yhteistyöstä. Hoitokunnan johtaja Ilari Kurri 
 kiitti puheenjohtajaa ja koko johtokuntaa tuesta hoitokunnan toiminnalle. 

  
 
 
 
 
 Joni Hiitola   Tarja Jylhä 
 johtokunnan puheenjohtaja  johtokunnan sihteeri  
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