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1. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 

1.1 Toiminta-ajatus 

Suomenlinnan hoitokunta on valtion kiinteistönhaltijavirasto, joka vastaa maailmanperintökohteen säilyttämisestä, 
ylläpidosta, esittelystä ja alueen käytön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. 

 
Suomenlinnan hoitokunta vastaa rakennusten ja ulkoalueiden esimerkillisestä restauroinnista. Rakennusten käytön 
ohjaus sekä isännöinti ovat hoitokunnan vastuulla samoin kuin maailmanperintökohteen kestävän matkailun 
periaatteen mukainen kävijähallinta ja esittely. Hoitokunta osallistuu linnoituskohteiden sekä 
maailmanperintökohteiden välisiin kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin ja kehittämishankkeisiin. 

 
Virasto tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin viranomaisten kanssa kaupunginosan säilyttämiseksi elinvoimaisena. 
Valtio on vuonna 1976 solminut Helsingin kaupungin kanssa kustannus- ja vastuujakosopimuksen Suomenlinnan 
ylläpidosta ja kehittämisestä. Hoitokunta ylläpitää maksullisena palveluna mm. katuja ja puistoja, josta kaupunki 
vastaa. Kaupungin edustaja on myös hoitokunnan johtokunnan jäsen. 

 
Toinen merkittävä yhteistyökumppani on Suomenlinnan vankila, jonka rahoituksella ja vankien työpanoksella 
Suomenlinnan kunnostustyöstä tehdään suuri osa. Suomenlinnan hoitokunta ja Suomenlinnan vankila ovat 
sopineet yhteistoiminnasta Suomenlinnassa. Hoitokunta tilaa teettämiensä suunnitelmien mukaan Suomenlinnan 
kunnostustöitä vankilalta, jota rahoittaa oikeusministeriö. 

 
Yhteistyötä Museoviraston ja eri museoiden kanssa tehdään erityisesti restauroinnin suunnitteluvaiheessa sekä 
arkisto-, näyttely-, tutkimus- ja dokumentointihankkeissa. 

 
Linnoitussaarten esittelyn, toiminnan ja palveluiden monipuolisuuden turvaamisessa on keskeistä yhteistyö 
paikallisten yrittäjien, kolmannen sektorin (mm. Ehrensvärd-seura ry, Viaporin telakkasäätiö, Suomenlinnaseura ry 
jne.) sekä muiden yhteisöjen kanssa (mm. Ryhmäteatteri, Viapori Forum, Viaporin Jazz sekä paikallisten 
taiteilijoiden yhteenliittymät).   

  
Viraston toimialaan kuuluu maailmanperintöalueen kehittäminen monumenttina ja kaupunginosana, asumis-, 
työpaikka- ja virkistysalueena sekä matkailukohteena. 
 
Hoitokunnan hallinnassa Suomenlinnassa on rakennuksia ja linnoituslaitteita yhteensä 141 000 kerrosneliömetriä. 
Asuntoja on 326 kpl (26 270 huoneistoneliömetriä aputiloineen), muita hyötykäytössä olevia huoneistoja 151 kpl 
(42 940 huoneistoneliömetriä) ja yleisölle avoinna kylminä nähtävyyskäytössä olevia kasematteja ym. 6 100 
huoneistoneliömetriä. Suljettuna työmaan takia tai tilapäiskäytössä oli 3100 m2. Tilojen käyttöaste on 96 prosenttia. 
 
Kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvat ympäristönhoito ja kiinteistönhoito sekä isännöinti. 

 

1.2 Toimintaympäristön muutokset ja toiminnan arviointi 

Suomenlinnan hoitokunta toimii itsenäisenä valtion kiinteistönhaltijavirastona. Hoitokunnan kehittämishanketta 
jatketaan OKM:n kanssa sovittujen periaatteiden ja strategioiden mukaisesti. Hoitokunnan laatu- ja 
arviointijärjestelmä uudistetaan. Suomenlinnan vankilan toiminta pääsee täyteen mittaansa, kun alueen 
rakennuskannan kunnostustyöt valmistuvat ja kaikki tilat ovat käytössä (2015). 
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Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat strategiset tavoitteet, samoin kuin valtion vaikuttavuus- ja 
tuloksellisuusohjelma (VATU) säätelevät osaltaan hoitokunnan henkilöstö- ja talousresursseja. 
 
Hallitusohjelmaan sisältyvän maailmanperintöstrategian laatimisen (2014) myötä asetetaan myös Suomenlinnan 
kehittämiselle tavoitteita ja käytännön toimintasuunnitelmia. 
 
Yhteistyön vakiinnuttaminen Metsähallituksen kanssa, sen hallussa olevien, puolustusvoimilta vapautuneiden Valli- 
ja Kuninkaansaarten osalta samoin kuin Kuivasaaren tulevien haltiojoiden kanssa vaikuttaa hoitokunnan 
toimintaan, erityisesti Suomenlinnan kävijähallintaan. Helsingin kaupungin nk. Merellinen Helsinki -hanke tulee 
sekin osaltaaan vaikuttamaan Suomenlinnan matkailuprofiiliin. 
 
Kasvavassa ja kansainvälistyvässä matkailussa noudatetaan kestävän kehityksen tavoitteita, jotka määritellään 
yhteistyössä Unescon maailmanperintökeskuksen kanssa.   
 
Paineet energiatehokkuuden parantamiseen ja kiinteistönhoidon kustannusten odotettavissa oleva nousu tulevat 
vaikuttamaan hoitokunnan kulurakenteeseen. 

 

1.3 Toiminnan painopisteet ja keskeiset tulostavoitteet 

Suomenlinnan hoitokunnan visio vuodelle 2017 on: ”Kansainvälisesti arvostettu autenttinen merilinnoitus. 
Suomenlinnan hoitokunta on hyvin johdettu ja yhtenäinen työpaikka.” 
 
Suomenlinnan hoitokunnan (2012) toimintastrategiassa pitkän aikavälin tavoitteiksi on valittu: esimerkillisesti 
hoidettu maailmanperintökohde, strateginen käytönhallinta, kansainväliset odotukset täyttävä ympärivuotinen 
kulttuurimatkailukohde sekä hyvinvoiva henkilöstö. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut hallinnonalalleen neljä yhteiskunnallista tavoitetta, joita myös 
Suomenlinnnan hoitokunta toteuttaa oman toimintastrategiansa (2012) avulla: 
 
A) Kulttuurin perustan vahvistamista tukevat sekä hoitokunnan ulkoinen tavoite olla esimerkillisesti hoidettu 

maailmanperintökohde että hoitokunnan omaan kehittämishankkeeseen kuuluva tavoite hyvinvoiva henkilöstö. 
B) Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantamista edistetään hoitokunnassa strategisen 

käytönhallinnan kautta. 
C) Kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisäämistä puolestaan 

edistetään hoitokunnassa mm. pyrittäessä kansainväliset odotukset täyttäväksi ympärivuotiseksi 
kulttuurimatkailukohteeksi. 

D) Kulttuurin ja luovan talouden edistämiseksi hoitokunta toteuttaa strategista käytönhallintaa ja työskentelee 
tullakseen kansainväliset odotukset täyttäväksi ympärivuotiseksi kulttuurimatkailukohteeksi. 

 

A) Kulttuurin perustan vahvistaminen 
 
Esimerkillisesti hoidettu maailmanperintökohde 
 

 Huolehditaan maailmanperintöstrategian (2014) asettamien tavoitteiden ja velvollisuuksien hoitamisesta. 

 Varmistetaan Suomenlinnan suojelu erityislainsäädännön ja riittävän toimintaohjeiston avulla. Täsmennetään 
opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Museoviraston kanssa suoja-aluetta koskevia määräyksiä ja suosituksia. 

 Toteutetaan Suomenlinnan maailmanperintökohteen hoitosuunnitelmaa (2012) ja sen pohjalta laadittavaa 
toimintasuunnitelmaa. 
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 Toteutetaan Suomenlinnan nelivuotista kunnostusohjelmaa (liite). Merkittävimmät hankkeet ovat Lonnan saaren 
käyttöönotto, huoltotunnelin kunnostus, varikon ja telakka-alueen kehittäminen sekä Länsi-Mustasaaren 
uudisrakennukset. Asuntojen ja muiden hyötyrakennusten ylläpito- ja vikakorjaustoiminta toteutetaan 
ohjelmallisesti. Painopisteenä ovat energiatehokkuuden parantaminen ja kosteusvaurioiden korjaaminen. 
Resurssien käyttöä tarkennetaan ohjelmassa vuosittain. Kattoja, julkisivuja ja ikkunoita kunnostetaan erillisen 
ohjelman mukaisesti. 

 Varmistetaan kokonaisturvallisuus (riskien minimointi, kokonaisturvallisuusstrategia, turvallisuussuunnittelu, 
huoltotunnelin parantaminen). 

 Linnoitusmaiseman hoitoa toteutetaan alueellisten maisemanhoitosuunnitelmien mukaisesti. Muuri- ja 
puolustusrakenteiden mittavat korjaustyöt jatkuvat yhteistyössä avovankilan kanssa.   
 

Kustannusvaikutukset: 
 

 Suomenlinnan kunnossapidon kustannukset ovat nousemassa yleisen kustannustason nousun johdosta ja 
siitä syystä, että kunnossapidettävä rakennuskanta on kasvanut, energiavaatimukset ovat tiukentuneet ja 
kosteusvaurioiden määrä kasvanut. Näiden vaikutus on yhteensä n. 450 000 €/v tasokorotuksena. 

 Koska kokonaan uusia asuntoja tai muita käyttötiloja ei juuri oteta käyttöön, eivät vuokratulot enää kasva 
peruskorjaustoiminnasta johtuen kuten aiemmin. 

 Kokonaisturvallisuuden parantamisesta aiheutuvien kustannusten vaikutus on 100 000 €/v tasokorotuksena. 

 Maisemanhoidossa kustannustaso kasvaa pilaantuneiden maiden käsittelymääräysten tiukentumisen ja 
käsittelymaksujen kasvamisen myötä. Näiden vaikutus on yhteensä n. 180 000 €/v tasokorotuksena. 

 
Hoitokunnan toiminnan kehittäminen, tavoitteena hyvinvoiva henkilöstö 
 

 Toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaa 2020 ja muita valtion hallinnon asettamia kehittämistavoitteita 
(mm. hallitusohjelma, valtionhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma). 

 Jatketaan Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan kehittämistä vuonna 2012 laaditun strategian mukaisesti. 
Toteutetaan toimintasuunnitelmia ja alastrategiota (henkilöstöstrategia, johtamisen strategia, viestintästrategia, 
matkailustrategia, hoitosuunnitelma jne.). Kokonaistrategian päivittäminen alkaa 2016. 

 Tiivistetään yhteistyöverkostoja ja päivitetään yhteistyösopimuksia (yhteistyösopimukset Helsingin kaupungin 
kanssa: kustannustenjakosopimus ja huoltotunnelia koskeva sopimus, yhteistyösopimus Suomenlinnan vankilan 
kanssa, yhteistyösopimus Ehrensvärd-seuran kanssa, yhteistyö Metsähallituksen kanssa: Vallisaari ja 
Kuninkaansaari). 

 Suomenlinnan hoitokunta liittyy KIEKU-hankkeeseen 2014–2015. Toteutetaan valtionhallinnon JulkICT-strategiaa. 

 Arvioidaan hoitokunnan toimintaa vuonna 2014 hyväksyttävän laatu- ja arviointijärjestelmän mukaisesti, VMBaro-
kysely toteutetaan joka toinen vuosi, lisäksi toteutetaan erilaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä. 
 

Keskeiset tulosmittarit 
 
Valtion talousarviossa vuodelle 2014 on viraston toiminnan arvioimiseksi neljä tulosmittaria, jotka päivitetään 
suunnittelukauden aikana. Tulosmittarit ovat: matkailijamäärät varsinaisen matkailukauden ulkopuolella 
(lokakuu–huhtikuu), lyhytaikaisesti luovutettavien kokous- ja juhlatilojen käyttöaste, linnoitusmuurien kunto 
sekä vuokratuottojen vuosittainen kasvu. Tavoitteet täsmennetään vuosittain talousarvioesityksissä. 
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B) Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen 

 
Strateginen käytön ohjaus 
  

 Suunnitellaan ja toteutetaan kehitettävän rakennuskannan uudelleenkäyttöä painopisteenä parantaa taiteilijoiden 
työskentelyedellytyksiä: 

 Tarjotaan tiloja eri taiteenalojen toimijoille (työskentelytilat, esittävän taiteen foorumit). 

 Edistetään verkostoyhteistyötä eri taidelaitosten välillä (sekä Suomenlinnassa että muualla toimivat). 

 Parannetaan tilojen käyttöastetta (mm. esittävä kulttuuritoiminta, asunnot, toimitilat – kustannustehokkuus) 
kiinteistöstrategian mukaisesti. 

 Kehitetään asiakaspalvelua (laadukas, asiakaslähtöinen palvelutarjonta). 
 
 

C) Kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisääminen 
 

Kansainväliset odotukset täyttävä ympärivuotinen kulttuurimatkailukohde 

 Suomenlinnassa toteutetaan Unescon maailmanperintökeskuksen 2013–2015 työstämää kestävän matkailun 
strategiaa ja hallitusohjelman mukaista maailmanperintöstrategiaa (2014). 

 Maailmanperintökohteen isäntänä Suomenlinnan hoitokunta koordinoi maailmanperintöpalvelujen tarjontaa. 

 Suomenlinnan esittelyä ja kävijähallintaa edistetään yhteistyössä Helsingin kaupungin matkailu- ja 
kongressitoimiston ja Ehrensvärd-seuran kanssa. 

 Suomenlinnan kävijämäärän kasvu pyritään kohdistamaan kulttuurimatkailuun ja sesonkiaikojen ulkopuolelle 
(nykyään noin 775 000 kävijää vuodessa, josta n. 25 prosenttia on talvikaudella). Painopisteenä on talvimatkailun 
tukeminen, kulttuuriperintökasvatus sekä saavutettavuuden ja kokonaisturvallisuuden lisääminen: 

 Fyysisen saavutettavuuden ja turvallisuuden parantaminen (luiskat, opasteet, valaistus, päälaiturin 
parantaminen jne.). 

 Tiedollisen ja toiminnallisen saavutettavuuden parantaminen (monikieliset esitteet, kotisivujen uudistaminen, 
mobiiliopasteet jne.). 

 Erityistä huomiota kiinnitetään Rantakasarmin yleisöpalvelujen ja informaatiotoiminnan sekä 
Suomenlinnakeskuksen ja muiden yleisöpalvelujen kehittämiseen. 

 

Suomenlinnan kehittäminen 

 Kehitetään Suomenlinnan toimintaa osallistuen erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiliin asiantuntijaverkostoihin ja  
-kehittämishankkeisiin (maailmanperintökohteiden ja linnoitusten keskinäinen yhteistyö jne). 

 Jatketaan yhteistyötä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa, painopisteenä kävijähallinta, viestintä ja restaurointi. 

 Vastataan maksulliseen palvelutoimintaan kuuluvien kokous- ja juhlatilojen ja ulkoalueiden vuokraamisesta sekä 
näiden toimintojen kehittämisestä. 

 Selvitetään toiminnan vaikutusta säännöllisesti tehtävillä asukas- ja kävijätyytyväisyystutkimuksilla. 
 

Suomenlinnaan liittyvän aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön säilyvyys ja saavutettavuus 

 Parannetaan Suomenlinnaa koskevan digitaalisen tiedon saatavuutta 

 Rakennusfragmenttikokoelmaa koskeva kartuttamis- ja esittelysuunnitelma 

 Suomenlinnaa ja sen historiaa koskevan tutkimustoiminnan edistäminen 

 Valmistautuminen merkkivuosien 2017–2018  viettoon (70 000 € vuosina 2015–2018) 
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Syrjäytymisen estäminen 

 Jatketaan yhteistyötä Suomenlinnan vankilan kanssa (yhteiskuntaan sopeuttaminen). 

 Kehitetään yhteistyötä Nuorisokeskusten ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen välillä. 

 Kehitetään uusia toimintakulttuureja ja verkostoja edistämään nuorten aktivointia. 

 Osoitetaan kausi- ja kesätöitä työtä vailla oleville nuorille. 

 Lisätään nuorisoa kiinnostavaa tietoa kulttuuriperinnöstä. 
 

 
D) Kulttuurin  ja luovan talouden edistäminen 

 
Strateginen käytönhallinta  
Kansainväliset odotukset täyttävä ympärivuotinen kulttuurimatkailukohde 

 

 Edistetään kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä Suomenlinnassa. 

 Edistetään Suomenlinnaan soveltuvia kulttuuritapahtumia (kehitettävät kiinteistöt ja niiden restaurointi). 

 Osallistutaan kansainvälisiin kulttuuritoimintaa edistäviin hankkeisiin. 

 Selvitetään Suomenlinnan kansataloudellista merkitystä Helsingin seudulle. 

 Edistetään luovan työn tekijöiden verkostoyhteistyötä. 
o Luodaan edellytyksiä uusien kulttuurialan toimijoiden ja verkostojen toiminnalle Suomenlinnassa ja tuetaan 

kulttuuriyrittäjyyttä. 
o Edistetään monialaisia ja poikkihallinnollisia kulttuurialan verkostoja. 

 Tuetaan Suomenlinnan kokous- ja juhlatilojen käyttöä kulttuuritoimintaan. 

 Suomen itsenäistymisen ja siihen liittyvien tapahtumien merkkivuosien (2017–2018) toteuttaminen 
Suomenlinnassa. 

 
 
1.4 Keskeiset kehittämishankkeet strategiset painopisteet: 

 Maailmanperintöstrategian (2014) asettamien velvoitteiden ja tavoitteiden toteuttaminen. 

 Suomenlinnan kehittäminen monumentin asettamilla ehdoilla kunnostusohjelman mukaisesti (jatkuvan ylläpidon 

vakiinnuttaminen, energiatehokkuus, kosteusvauriot, huoltotunnelin perusparannus, kulttuurimaiseman hoidon 

tehostaminen, osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin kehittämishankkeisiin). 

 Kestävän matkailun edistäminen (ympärivuotisuus, saavutettavuus, kävijähallinta, esittelyn kehittäminen). 

 Kokonaisturvallisuuden parantaminen. 

 Verkostoyhteistyön kehittäminen (Helsingin kaupunki, Suomenlinnan vankila, Metsähallitus, Suomenlinnassa 

toimivat yritykset, yhteisöt ja kolmas sektori). 

 Suomen itsenäistymisen ja siihen liittyvien tapahtumien merkkivuosien (2017–2018) toteuttaminen 

Suomenlinnassa. 

 Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan kehittäminen (vaikuttavuus ja tuloksellisuus, henkilöstön hyvinvointi). 
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Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015–2018  
 

SLHK rahavirtalaskelma 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

toteuma TA TA esitys esitys esitys esitys

Toimintamenot (brutto) 8 094 7 782 8 177 8 684 8 931 9 044 9 160

Tulot (netto) 5 189 4 938 5 338 5 465 5 574 5 686 5 799

Toimintamenot 29.80.03 (netto) 2 905 2 844 2 839 3 219 3 357 3 358 3 361

PP-menot 29.80.75 (netto) 1 900 1 900 2 800 2 000 2 000 2 000 2 000

s i i rtynyt edel l i sel tä  vuodelta  (toiminta) 498 332 0 0 0 0 0

s i i rtynyt edel l i sel tä  (perusparannus) 77 549 0 0 0 0 0

tuloarvio muutos 0 400 0

käytettävissä 10 569 10 963 10 977 10 684 10 931 11 044 11 160

käytetty / arvio käytöstä 9 688 10 963 10 977 10 684 10 931 11 044 11 160

s i i rtyy seur. vuodel le 881 0 0 0 0 0 0

s i i rtyneet % käytettävissä  olevis ta 8 % 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

 Toiminnan menot ja tulot 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Toteuma TA TA arvio arvio arvio arvio

MENOT 9 688 10 963 10 977 10 684 10 931 11 044 11 160

Henkilöstömenot 3 947 3 990 4 048 4 048 4 048 4 048 4 048

Ostopalvelut 3 242 4 095 3 814 3 673 3 787 3 797 3 792

- rakennusurakat 1 732 2 188 2 019 2 098 2 179 2 197 2 197

- suunnittelun konsulttipalvelut 493 623 595 600 598 600 610

- muut ostopalvelut 1 017 1 285 1 200 975 1 010 1 000 985

Rakentaminen ja tarvikkeet 473 597 577 437 448 443 437

Kiinteistömenot 1 616 1 761 2 036 2 146 2 258 2 370 2 503

- kaukolämpö, vesi, sähkö 1 221 1 350 1 600 1 690 1 780 1 870 1 980

- jätehuolto (koko alue) 155 169 184 195 207 219 233

- kiinteistöverot 240 242 252 261 271 281 290

Muut menot (aineet, tarvikkeet) 411 519 502 380 390 385 380

TULOT 5 189 5 189 5 338 5 465 5 574 5 686 5 799

 - vuokratulot 4 516 4 574 4 723 4 850 4 959 5 071 5 184

 - juhla- ja kokoustilat 254 254 254 254 254 254 254

 - maksullisen palvelutoiminta + muut 419 361 361 361 361 361 361

TM ja PP Nettomenot yhteensä 4 499 5 774 5 639 5 219 5 357 5 358 5 145

Kaukolämpötunneli INVESTOINTIRAHA 
1)

2014 2015 2016 2017 2018

Yhteensä: 900 10000 10000

1)
Turvallisuuden parantaminen. Mikäli huoltotunnelin riskianalyysi edellyttää uudistamista,  tarkempi kustannusarvio selviää 

hankesuunnitteluvaiheessa v. 2014  
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