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Johtokunnan kokous 6/2022  
 
Aika torstaina 1.12. klo 9.00 – 11.15 
 
Paikka Svenska Klubben, Lilla Matsalen, Maurinkatu 6, 1.krs 
                        Kokouksen jälkeen tarjottiin lounas 

 
      

Läsnä 
Jäsenet Hiitola, Joni  Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja 
 Hiltunen, Tapio Rikosseuraamuslaitos 
 Jetsonen, Sirkkaliisa Museovirasto 
 Kajander, Sara  Puolustusministeriö 
 Kurri, Ilari  esittelijä, SLHK 
 Raidén, Jaakko SLHK:n henkilöstön edustaja 

Rasimus, Osmo Helsingin Seurakuntayhtymä  
 Salmi, Merja   Valtiovarainministeriö 
 Sutela, Jouni  Suomenlinnan asukkaat 

Jylhä, Tarja  sihteeri, SLHK 
 

Varajäsenet  
 Lehto, Ilona  Senaatti-kiinteistöt 
 Luomanen, Jussi Helsingin kaupunki 
  
SLHK Moisander, Kirsi hallintojohtaja 
 Perkkiö, Miia  restaurointipäällikkö 
 

 
1 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen laillisesti kokoon kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
 

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 
  
 Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Sirkkaliisa Jetsonen ja Osmo Rasimus 
 
3 §                  Kokouksen asialistan hyväksyminen 
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Hyväksyttiin aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi sillä 
korjauksella, että kohta 7 § muutetaan Merkitään tiedoksi -asiaksi.  
 

4 § Työohjelma 
  

Restaurointipäällikkö Miia Perkkiö esitteli työohjelman 2023. Käytiin läpi 
perusparannusmenoilla sekä LTA 2021–2013 (4,8 ME) sekä toimintamenoilla (0,4 
ME) katettavien rakennuskohteiden suunnitelma- ja toteutuslista 
 
Työohjelma 2023 
 
Perusparannusmenot (mom 29.80.75)   
                     siirtyvä 1 m € 
         ta 2023  3 m € (+ 0,1 m €/2htv) 
                               lta  4,8 m € 
 
Toimintamenot (mom 29.80.03)  0,4 m € (tarkentuu) 
 
    yhteensä 9,2 m € 
 
Käytiin keskustelu pilaantuneen maa-aineksen aiheuttamista kustannuksista. 
Tiedusteltiin myös, onko vankityöstä tehty erillistä työohjelmaa. Todettiin, että 
korjaustöistä on sovittu vankilan kanssa. Suunnittelutyö on hyvää vankilan kanssa 
ja tarjolla on motivoivia työtehtäviä. On aloitettu tykkien inventointi ja 
konservointityö. 
 
Tiedusteltiin, riittävätkö henkilöresurssit töiden loppuun saattamiseen. Todettiin, 
että henkilöresurssit ovat niukat, mutta työohjelman mukaiset työt voidaan 
toteuttaa, mutta jos tulee yllätyksiä, työt lykkääntyvät. Hoitokunta on esittänyt 
kahden htv:n lisäystä perusparannusmomenttiin. 
 
Käytiin keskustelu henkilöresurssien saatavuudesta. Todettiin, että uusien 
työntekijöiden rekrytointi ja erittäin haastavaa. Työohjelmassa olevia töitä 
voidaan kyllä priorisoida. Korostettiin, että lisätalousarvioissa saatu vanheneva 
raha tulee käyttää ensimmäisenä. Hankekohtaisesti voidaan palkata ostopalveluna 
restaurointiosaamista omaavia konsultteja. Ongelmana on tässäkin saatavuus. On 
myös mietittävä, ovatko kriteerit liian tiukkoja, koska on hyvä saada alalle uusiakin 
osaajia. Keskusteltiin myös, rajoittaako kustannustason nousu osaajien saamista ja 
onko kustannuksiin laskettu hinnan nousut ja vaihtelut.  
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Tilanteeseen palataan johtokunnan kokoukseen keväällä.  Rakennuttaja-arkkitehti 
Tiina Koskenniemi tulee esittelemään asiaa. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin työohjelma. 

 

5 § Johdon katsaus 
 

 Johtaja Ilari Kurri kertoi ajankohtaisista asioista eri yksiköissä. 

Hankkeet 

- Varuskuntakortteli II vaiheen valmistuu alkuvuodesta 2023 
- C37 perustatyöt käynnissä 
- E9 purkutyöt alkaneet (RISE) 
- Telakan käyttösuunnitelma 
- Tykkien konservointikierros aloitettu 
- Yksityisomistuksessa olevien kiinteistöjen aurinkopaneeliselvitys 
- Kuituverkon ensimmäiset puhallukset tehty 

Esittely 

- Viaporin kekrille Kestävä tapahtuma -tunnustus 
- Helsingin matkailun kehitys korreloi Suomenlinnan tilanteen kanssa 

▪ Viime kesänä paljon tapahtumia 
▪ Ravintoloiden ja tapahtumajärjestäjien työvoimahaasteet jatkuvat 

 

Hallinnointi 

- Uuden vuokrausjärjestelmän käyttöönoton valmistelu  
• Järjestelmäksi on hankittu Koki 
• Käyttöön 2023 alusta 

- Juhlavuoden julkaisu 
- Sähkökatkoksiin ja turvallisuuteen varautuminen 
- Uuteen kustannuslaskentamalliin valmistaudutaan 

Energian säästö ja kustannusten nousu 

Kaukolämpö  

- lämmityksen ohjauskäyrien päivitystyö tehty. Tähän mennessä löytynyt ka. 7 
% energiansäästö (nykyhinnoin 140 000 €/v)  

- lämmityksen ohjaus automatiikan kautta GM:iin 
- valokuituprojektin myötä taloautomaation ohjaustarkkuus paranee ja  
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säävaihtelut voidaan ajaa ennakolta ohjelmiin 
- vuosittain uusitaan 1–2 taloon lämmönvaihtimet ja lämmönjakopaketit 

Venttiilit  

- asuinrakennusten patteritermostaattien venttiilien vaihtotyö on meneillään; 
2022 vaihdettu/-taan 100 kpl. Näin saadaan sisätilat tasapainotetuiksi. 

Käyttöveden mittaus  

- käyttöveden reaaliaikainen mittaus 
- perusparannettaviin asuntoihin asuntokohtainen mittaus; kulut suoraan  

vuokralaiselle 
- toimijoiden mittarit etäluetaan GM:n à uuteen laskutusjärjestelmään  

(vuokrasopimuksen mukaan toimija vastaa itse). 

Tilojen lämpötilat  

- tyhjänä olevien tilojen sisälämpötilojen tarkempi hallinta 
- asuinkerrostalojen porrashuoneiden lämpötiloja lasketaan säädöin 

Rakennusten kuoret  

- mm. E3 rakennuksen uudet veden ja lämmön pitävät ikkunat 
- porrashuoneiden ulko-ovet 

Sähkö  

- jatketaan siirtymää hehkulampuista led-polttimoihin 
- talosaunojen (43 kpl) kiuaskivien vaihto energiatehokkaampiin  
- säästöpotentiaalia mitataan, tämänhetkinen kulutus 3,7 MW / saunapäivä 

(->1400 €) 

Keskusteltiin säästöistä ja todettiin, että pitäisi puhua kustannusten nousun 
hillitsemisestä. 
 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
6 § Strategian tilannekatsaus 
 

Johtaja Ilari Kurri kertoi uudesta strategialuonnoksesta, jonka laatimisprosessissa 
johtokunta on ollut mukana. Strategia valmistuu vuoden 2023 alkuun mennessä. 

  

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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7 §  Tulosneuvottelut 
 

Johtaja Ilari Kurri kertoi tulosneuvotteluista OKM:n kanssa. Päädyttiin, että 
tulossopimus ja mittarit pidetään jatkossa pitkälti samanlaisena. 
 
Tulosohjaus on tyytyväinen toimintaan. Esille nousseet asiat olivat asuntojen 
vuokraustilanne, asuntojen hintataso sekä Sivistyshallinto 2030 -hanke. 
 
Muinaismuistolain uudistus etenee. 

 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 

8 § Talouskatsaus 
 

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli talouskatsauksen. 
 
SLHK:n budjetissa olevat määrärahat vuodelle 2022  21 867 814,69 € 
 

• Lisäksi LTAE IV:ssä 300 000 € asuntojen korjauskustannusten kasvuun  
• Kaikki budjetissa näkyvä perusparannusraha ei ole suunniteltu käytettäväksi 

vuonna 2022 

Toimintamenot (pl. palkat) 
 

• Tammi-lokakuun suunnitelma 4,495 M€, toteuma 4,514 M€ 
• Suunnitelma vs. toteuma -0,019 M€, eli -0,4 % 
• 400 000 € LTA II:ssa myönnetty kaukolämmön lisämääräraha suunniteltu 

joulukuulle 
• LTAE IV:ssa 300 000 € kunnossapidon materiaalihintojen nousuun (ei vielä 

suunnitelmassa) 
 

Palkat 
 

• Sisältää 100 000 € perusparannusrahaa 
• Suunnitelmassa huomioitu kesäkuulle lomarahat 
• Tammi-lokakuun suunnitelma 3,973 M€, toteuma 3,911 M€ 
• Palkkabudjetti vs. toteuma +0,061 €, eli 1,5 % 
• Yleiskorotukset 2 % tulivat takautuvasti voimaan kesäkuussa  
• HEKO-korotukset tulivat voimaan heinäkuussa 
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• Rekrytoinnit 
    

  Tulot 
 

• Tulot ovat noin 75 % koko SLHK:n toimintamenoista 
• Suunnitelma kumulatiivisella tasajaolla 5,75 M€. Toteuma 5,906 M€ 
• Lokakuun toteuma vs. suunnitelma +0,156 M€ (+2,7 %) 
• Aiempien vuosien velkoja sovittu saatavaksi tänä vuonna noin +200 000 €. 
• Ensi vuonna uuden Koki-järjestelmän myötä tulojen seuraaminen paljon 

tarkempaa 
 

 Perusparannusmenot 
 

• Tammi-lokakuun suunnitelma 6,250 M€, toteuma 3,807 M€ 
• Toteuma vs. suunnitelma +2,443 M€ (+39,1 %) 
• Projektien käynnistyminen viivästynyt ja tulevat toteutumaan myöhemmin kuin 

suunniteltu. Myönnetty perusparannusraha on kolmivuotista ja tullaan 
käyttämään myöhemmin. 

 
 

Vuoden 2023 määrärahat 
 

Toimintamenot:  
• Vuodelle 2023 myönnetyt:    2 255 000 € 
• Vuodelta 2022 siirtyvän erän arvio:  700 000 € 

Vuonna 2023 käytettävissä 0,5M€ vähemmän kuin vuonna 2022 käytetty 
Perusparannusmenot: 
• Vuodelle 2023 myönnetyt:    3 100 000 € 
• Vuodelta 2022 siirtyvän erä arvio:    6 000 000 €  

 
Suuri siirtyvä erä johtuu useammalle vuodelle vuoden 2021 lopussa (LTA IV 2022) 
myönnetystä 7,45 M€ suunnitelluille projekteille myönnetystä määrärahasta.   

 
 

1.1.2023 talouden uudistukset 
 

• Uudistettu seurantakohdemalli otetaan käyttöön. Uudistettu paljon toimintoja ja 
suoritteita, joiden avulla saadaan oikeammat kustannuslaskennat/-
vastaavuuslaskelmat.    

• Uusi Koki-kiinteistöhallintajärjestelmä mukaan lukien myyntilaskutusjärjestelmä 
otetaan käyttöön.  
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• Tuntikirjauskäytäntö otetaan uudella seurantakohdemallilla käyttöön koko 
SLHK:ssa. 

• Myyntilaskutus siirtyy SLHK:lta Palkeisiin (reskontra). 
 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

 
9 § Katsaus asuntovuokraukseen 

 
Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli asuntovuokrauskatsauksen. 
 
Vuokraustoiminta 
 

• Vuokrakohteet sijoittuvat kaikki maailmanperintökohteen kulttuurihistoriallisiin 
rakennuksiin muinaismuistolain velvoittamalla alueella linnoituksessa. 
Rakennukset on suojeltu Lailla rakennusperinnön suojelusta 

• Kohteita ylläpidetään käyttämällä niitä seuraavasti 
• Liiketilat 
• Valtion sisäiseen toimintaan liittyvät tilat 
• Kokous- ja juhlatilat 
• Asunnot 
• Muut linnoituksen osat 

 
Hoitokunnan toiminnan rahoitus 
 

• Toimintamenomääräraha 
• Hallintoon, maailmaperintötoimintaan, kunnossapitoon ja ylläpitoon 

(asuntokorjauksiin, maisemanhoitoon mm.) 
• Perusparannus ja kunnossapitomääräraha 

• Maailmanperintökohteen restaurointiin, kulttuuriperintökohteen 
kunnossapitoon ja perusparannukseen 

• Liiketoimintojen tuotot, joista vuokratulot ovat suurimmat, lisäksi huolto ja 
kunnossapitotoimia mm. kaupungille ja muille vuokralaisille 

• Hallintoon, huoltoon, kunnossapitoon, perusparannukseen 
 
Asuntojen kunnossapidon rahoitus 
 
• Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenomääräraha muodostuu kahdesta 

osasta 
• Budjettirahoituksesta, joka on ollut noin 2,1 miljoonan euron 

suuruinen 
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• Liiketoimintojen tuotoista, jonka taso on noin 6,8–7,1 miljoonan euron 
suuruinen tuloista riippuen. – 

• Toimintamenomäärärahaan käytetään hallintoon sekä kunnossapitoon ja 
pienessä määrin perusparannukseen 

• Asuntovuokrauksessa asuntoon kohdistuvat kustannukset muodostuvat vain 
toimintamenomäärärahasta ja liiketoimintojen tuotoista, jotka on tuloutettu 
toimintamenoksi 

 
Vuokraustoiminnan periaatteet 
 
• Asuntojen vuokrat määräytyvät 

• Tavoitteena on Helsinki 4 taso 
• Sopimukset ovat valtaosin vanhoja ja niitä on korotettu 2018 jälkeen 

huoneenvuokralain sallimissa puitteissa. Isompia korotuksia voidaan 
tehdä noin viiden vuoden välein 

• Sopimuksissa on erilaisia indeksikorotuksia, joihin tulee 0.5 % päälle; 
lasketaan elokuun, lokakuun ja joulunkuun elinkustannusindeksistä 
sopimuksesta riippuen. 

• Vuoden 2018 jälkeen on kaikissa vuokrasopimuksissa vuosittainen 3 % 
korotus, jolla tavoitellaan Helsinki 4 tasoa. 

• Vuokrattavia asuntoja on käytössä 317 perusasuntoa ja sen lisäksi 6 
ateljeeasuntoa. Käytöstä on poistettu kaksi purettua rakennusta, joissa 
oli kaikkiaan 10 asuntoa (parakit) lisäksi E7 saunarakennuksesta 
poistuu yksi asunto 

• Puolustusvoimilla on vuokrattuna asuntokannasta 65 asuntoa 
 

Vuokratasot 1.1.2022 alkaen 
 
• Neliövuokrat uudet sopimukset      Helsinki 4 

 
• Yksiö tai alle 50m2          17,90                                   24,37          

  
• Kaksio tai 50–70 m2        17,25          18,17 
• Kolmio tai 70–90 m2       16,61                                          17,25 
• Neliö tai 90–110 m2        15,98 
• Yli 110 m2                         15,31 
• Yli 130 m2                         14,67 
• Yli 150 m2                         14,08 
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Vuokrasopimukset 
 

• Hoitokunnan vuokrasopimukset on tehty niin monena aikana, ettei Helsinki 4 
tasoa tavoiteta edes uusien sopimusten osalta, koska korotukset olisivat niin 
korkeita, ettei tasapuolisuuden vaatimusta pystytä mitenkään toteuttamaan 
suuremmilla korotuksilla edes elinkustannusten noustessa. 

• Puolustusvoimien sopimus on alempi kuin yllä olevat tasot (65 asuntoa). 
• Suurten asuntojen vuokrat ovat nousseet niin korkeiksi, että tällä hetkellä on 

vaikea saada niihin vuokralaisia. Tämä on erittäin suuri haaste hoitokunnan 
vuokraustoiminnalle ja saaren elinvoimalle ja vaikuttaa mm. koulun ja 
päiväkodin toimintaan sekä niiden tulevaisuuteen.  

• Hoitokunta on uudistamassa vuokrausjärjestelmää ja tulee käymään keskustelua 
vuokran määräytymisen perusteista. Rakennusten ja rakenteiden ylläpidon 
kannalta niiden jatkuva käyttö on ainoa oikea tapa pitää 
maailmanperintökohteen rakennukset kunnossa ja säilyttää linnoitus 
tulevaisuuteen. 

 
Asuntojen täyttöaste 
 

• Asuntojen täyttöaste on ollut 83,78 % syksyllä 2022 
 

• Vuosina 2022–2023 vuokrausasteeseen vaikuttavat Varuskuntakorttelin 
ja muutaman muun kunnostuskohteen perusparannukset 

• Toisena mittarina rinnalla harkitaan vuokrausastetta 
(vuokratut/vuokrattavissa olevat) jolloin vuokrauksen kannalta liian 
huonokuntoiset tai remontissa olevat eivät vaikuttaisi tähän toiseen 
mittariin 

 
Vuokraustilanne 
 

• Vuonna 2022 on ollut 50 asuntoa tyhjänä (nyt 43) 
• Näiden kohteiden, joissa on isoja ongelmia, tyhjänä oleva aika per asunto on 

ollut 6,6 kk 
• Normaali asukkaan vaihdosta johtuva tyhjänä oloaika on kuusi viikkoa 
• Tällä hetkellä saaren omat asukkaat ovat pyytäneet vaihtoasuntoa, koska ihmiset 

haluavat vaihtaa pienempään ja halvempaan asuntoon. Näin asuntoja ei ole 
tullut julkiseen tarjontaa, paitsi isompien asuntojen osalta. Kun näiden 
kunnostus saadaan rahoitettua, hoitokunnalla vapautuu julkiseen hakuun useita 
perheasuntoja.  

• Perheasuntojen tilanne normalisoituu vasta kun Varuskuntakorttelin 
perusparannus on valmis. 
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• Asuntojen osalta hoitokunta on jo päässyt vähintään 100 % 
kustannusvastaavuuteen nykyisen laskentatavan mukaan 

• Hoitokunta on muuttamassa kustannuslaskentaa valtion yhteisen mallin 
mukaiseksi, jolloin laskenta ei ole suoraan verrannollinen aikaisempiin vuosiin. 
Suoritteet, toiminnot ja laskentamalli muuttuvat 1.1.2023 alkaen. Uudet 
kustannuslaskentamallin mukaiset laskelmat saadaan vuoden 2023 
tilinpäätöksen- ja toimintakertomuksen yhteydessä. 

• Hoitokunta ottaa vuoden 2023 alusta käyttöön valtion yhteisen 
kustannuslaskentamallin ja tarkentaa omaa laskentamallia, joka muuttaa myös 
kustannusvastaavuuden laskentaa. Arvion mukaan kustannusvastaavuuden 
todellinen luku tulee olemaan 80–90 % välillä. 

 
Lisämäärärahan perusteista 
 

• Hoitokunnan toimintamenomäärärahan suuri painottuminen liiketoimintojen 
varaan aiheuttaa vaikeissa yhteiskunnallisissa tilanteissa erittäin haasteellisen 
taloudellisen tilanteen, jossa tulojen ennustaminen on vaikeaa. Toiminta saattaa 
kärsiä voimakkaasti, vaikka hoitokunta kustannustehokkaasti sopeuttavia toimia 
tekeekin tai tuloja tulee enemmän kuin on osattu ennakoida yllättävien 
kysyntämuutosten vuoksi (liiketilat ja liikevaihtoperusteiset vuokrat)  

• Perusparannus- ja kunnossapitomäärärahan tason korottamisen tavoitteena on 
linnoituksen maiseman ja rakennusten korjausvelan pysäyttäminen ja 
kuntotason 75 % kiinni saaminen. Rahoitus mahdollistaa asumisen, mutta ei ole 
vuokravaikutteista, koska linnoituksen ylläpitäminen ja restaurointi on 
maailmanperintösopimuksen ja valtion omien linjausten mukaista toimintaa, 
johon liittyy myös matkailun, asumisen ja elinvoiman mahdollistaminen. 

 
Tavoitteena Helsinki 4 -taso 
 
Keskusteltiin, mitkä ovat syyt, että asuntojen vuokraaminen on haasteellista. 
Todettiin, että Varuskuntakorttelin korjaus on iso asia, joka vie rahoitusta sekä 
rahoituksen sulaminen yksittäisten asuntojen korjaamisesta, joita on 40 kpl. 
Tarvitaan arkkitehtien työpanosta, jota ei ole riittävästi käytettävissä. Isojen 
asuntojen vuokraaminen on haasteellista, koska vuokra on niissä korkea. 

 
Todettiin alueen saaristonäkökulman haastavuus asuttavuuden ja yritystoiminnan 
kannalta. 

 
Esitettiin kysymys, pitäisikö nykyinen vuokra-aste esittää siten, onko asunto 
vuokrattavissa eli vuokrattavat asunnot ja vuokrattavuus esitettäisiin erikseen. 
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          Päätös: Tuodaan vuokrienkorotusesitys johtoryhmään keväällä 2023. 
 
 

 
10 §  Sivistyshallinto 2030, tilannekatsaus 

 
Johtaja Ilari Kurri kertoi, konsernihankkeesta, jonka nykyinen nimi on 
Sivistyshallinto 2030. 
 
Tulosohjauksen yhtenäistämistä sekä hallinnon palvelutoimintojen sekä 
digitalisoimisen yhtenäistämistä pohtimaan on asetettu OKMn sisäinen työryhmä. 
Keväällä työryhmään kutsutaan edustajia virastoista.  Kokonaisuudessa asia vaatii 
poliittisen päätöksen ja menee seuraavaan hallitukseen. 

 
      Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

 
11 § Kevään 2022 kokoukset, ehdotukset 
 

- maanantai 27.2.2023 
- keskiviikko 26.4.2023 
- keskiviikko 7.6.2023 

Hyväksyttiin. 
 

- Viedään johtokunnan pöytäkirjat Tiimeriin, kun ne ovat valmiina ja tarkastettu. 

 
12 § Muut mahdolliset asiat 
 

- ei muita asioita 
 

13 § Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja ja hoitokunnan johtaja kiittivät johtokuntaa kuluneen vuoden 
työstä sekä antoisista keskusteluista ja toivottivat hyvää joulua. 

 
 Kokous päätettiin. 

  
Joni Hiitola   Tarja Jylhä 

 johtokunnan puheenjohtaja  johtokunnan sihteeri 
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