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Johtokunnan kokous 2/2022  
 
Aika 24.3.2022 klo 9.00–10.00 
 
Paikka Teams-kokous        

       

Läsnä 
Jäsenet Hiitola, Joni  Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja 
 Flink, Selja  Senaatti-kiinteistöt 
 Hiltunen, Tapio Rikosseuraamuslaitos 
 Jetsonen, Sirkkaliisa Museovirasto 
 Kajander, Sara  Puolustusministeriö 
 Kurri, Ilari  esittelijä, SLHK 
 Pekki, Jaakko  Suomenlinnan asukkaat 
 Salmi, Merja   Valtiovarainministeriö 

Jylhä, Tarja  sihteeri, SLHK 
 

Varajäsenet Kajala, Helena  Helsingin Seurakuntayhtymä 
 Luomanen, Jussi Helsingin kaupunki 
 Roikonen, Juha SLHK:n henkilöstön edustaja 
  
SLHK Moisander, Kirsi hallintojohtaja 
 

 
1 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 
  
 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sara Kajander ja Merja Salmi. 
 
3 §                  Kokouksen asialistan hyväksyminen 
 
 Aiemmin toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä 
 muutoksella, että hallintojohtaja Kirsi Moisander ja johtaja Ilari Kurri esittelevät 
 yhdessä talousarvioesityksen 2023.  
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4 § Talousarvioesitys 2023 
 

 Hallintojohtaja Kirsi Moisander ja johtaja Ilari Kurri esittelivät 
 talousarvioesityksen. Käytiin keskustelu. 
  
 Tiedusteltiin, miten tulojen arvioidaan kehittyvän esim. matkailun suhteen
 osalta ja onko tehty toimenpiteitä näyttelyn suunnittelun aloittamiseksi. Todettiin, 
 että matkailijamäärän putoamisella on suuri merkitys, mutta sitä on vaikea 
 arvioida etukäteen.  
 

Suomenlinnakeskuksen näyttelyuudistuksesta kysyttiin voisiko, hoitokunta lähteä 
toteuttamaan hanketta itse. Hoitokunnalla ei ole museo-osaamista ja resurssia 
riittävästi. Tällöin museo-osaamiselle olisi tarve ja työhön olisi otettava 
ulkopuolinen henkilö ostopalvelun kautta tai palkattava tarvittava resurssi 
kiristyvässä taloustilanteessa itse. Museoviraston kanssa on tiettyjä sovittuja 
yhteistyömuotoja asiassa, mutta siihen ei kuulu ei varsinaisen näyttelyn 
suunnittelua. 

 
Tiedusteltiin, mihin 600.000 € toimintamenoraha on tarkoitus kohdentaa. 
Todettiin, että 400.000 € kohdistuu rakennuttamiskustannusten nousuun ja 
materiaalien hinnannousuun. Myös huolto kokonaisuudessaan hoidetaan 
toimintamenoilla. Toimintamenomäärärahan käyttöön sisältyy paljon toimintaa, 
joka on pakko hoitaa. Kaikki riippuu tuloista ja matkailijamäärän kehityksestä. 
Mikäli tulot eivät toteudu, tarvitaan sopeuttamista. 

  
 Todettiin, että ensi vuosi on valtiontalouden kannalta äärimmäisen tiukka vuosi. 
 Välttämättömyys ja priorisointi on olennaista. Lisämäärärahaesitysten tulee olla 
 hyvin perusteltuja ja kohdennettuja. Toivottiin, että vain välttämättömät tarpeet 
 vuodelle 2023 otetaan mukaan. Todettiin, että esitys tehdään opetus- ja 
 kulttuuriministeriölle ja sitä käydään yhdessä läpi. Karsintaa tapahtuu 
 siinä vaiheessa, kun asia lähtee eteenpäin ministeriöstä. Hoitokunta 
 totesi, että se tekee tarkennukset toimintamenomäärärahan osalta. 
   
 Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Tarkennetaan perusteluja 
 toimintamenomomentin 5 osalta. 

 
5 § Muut mahdolliset asiat 
 

- Asiaa tiedusteltaessa Ilari Kurri esitteli OKM:n konsernin kehittämishankkeen 
tilannetta. Toivottiin, että työn valmistuttua selvitys voitaisiin ottaa 
johtokunnassa käsiteltäväksi. 
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-  asia otetaan esityslistalle 21.4.2022 johtokuntaan 
 
6 § Kokouksen päättäminen 
 
 Päätettiin kokous. Seuraava kokous on 21.4.2022. 
 
 

 Joni Hiitola   Tarja Jylhä 
 johtokunnan puheenjohtaja  johtokunnan sihteeri 
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