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Johtokunnan kokous 1/2023   
 
Aika maanantaina 27.2.2023 klo 9.00–11.0 
 
Paikka OKM, kokoustila Potentia, Meritullinkatu 10        

        

Läsnä 
Jäsenet Hiitola, Joni  Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja 
 Flink, Selja  Senaatti-kiinteistöt 
 Hiltunen, Tapio Rikosseuraamuslaitos 
 Kajander, Sara  Puolustusministeriö 
 Kurri, Ilari  esittelijä, SLHK 

Raidén, Jaakko SLHK:n henkilöstön edustaja 
 Salmi, Merja   Valtiovarainministeriö 
 Jylhä, Tarja  sihteeri, SLHK 

 
Varajäsenet Luomanen, Jussi Helsingin kaupunki 

Rötsä, Kaarina  Helsingin Seurakuntayhtymä  
 Taskinen, Helena Museovirasto 
 Anttila, Olli  Suomenlinnan asukkaat 
  
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 Jaakko Raidén ja Jussi Luomanen. 
 
3 §                  Kokouksen asialistan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

4 § Talouskatsaus ja budjetti 2023  
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Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli talouskatsauksen sekä budjetin. 
  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

5 § Työohjelman päivittäminen 
 
Restaurointipäällikkö Miia Perkkiö esitteli päivitetyn työohjelman. 
Käytiin keskustelu toimenpiteistä, joita priorisoidaan ja jotka siirretään 
myöhemmäksi tai ei toteuteta.  
 
Etusijalle asetetaan tuloja tuottavat kohteet kuten asunnot ja vuokratilat sekä 
kohteet, joilla on kävijäturvallisuusnäkökulma. Keskustelussa todettiin, että 
hoitokunnalla on käytössä järjestelmä, johon turvallisuuspoikkeamat voidaan 
raportoida. Näin myös korjaustyöt osataan kohdistaa oikein.  
 
Käytiin keskustelu rahoituksesta ja todettiin, että peruskorjaushankkeiden 
rahoitus on muodostunut suurelta osin hankekohtaisista 
lisätalousarviomäärärahoista. Varsinaisen talousarvion peruskorjausmäärärahan 
taso on riittämätön korjausvelan kehityksen kannalta.  
  
Käytiin läpi valtiontalouden yleistilannetta. Viedään korjausvelkaselvitys Tiimeriin 
Johtokunta-kansioon. 
  
Päätös: Työohjelma hyväksyttiin. 

 
6 § Tilinpäätös ja toimintakertomus 
 

Hallintojohtaja Kirsi Moisander kävi läpi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 
 

Käytiin keskustelu. Vuokratuotoista kysyttiin, ovatko ne vähentyneet vai 
lisääntyneet. Todettiin, että vuokratuotot ylittivät budjetoidun, mutta alittivat 
edellisvuoden tuotot. Työtyytyväisyyden lievästä laskusta todettiin, että 
konsernihanke, nykynimeltään Sivistyshallinto 2030, on omalta osaltaan 
aiheuttanut epävarmuutta ja ollut vaikuttamassa työtyytyväisyystulokseen.  
 
Vaikuttavuuteen ja taulukointiin liittyen pyydettiin tarkentamaan syitä, joiden 
takia mittarit eivät toteudu tai miksi toimenpidettä lykätään. Hallintojohtaja teki 
tarkennukset asiakirjaan kokouksessa.  

  

Päätös: Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttiin. 
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7 § Hoitokunnan strategia ja sen visualisointi 
 

Johtaja Ilari Kurri esitteli hoitokunnan uuden strategian ja se visualisoinnin. 
Hoitokunnan profiilin nostamiseksi ja sen työn näkyväksi tekemiseksi jatkossa 
tuodaan paremmin esille, mikä hoitokunta on ja mitä se tekee.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin. 

 
8 § Muut mahdolliset asiat 
 

- päätettiin pitää 27.3. johtokunnan kokous, jossa käsitellään talousarvioesitys 
2024  

 
9 § Kokouksen päättäminen 
 
 Päätettiin kokous. 
 
 

 Joni Hiitola   Tarja Jylhä 
 johtokunnan puheenjohtaja  johtokunnan sihteeri 
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