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TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 

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. 

 

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). 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat strategiset tavoitteet samoin kuin valtion vaikuttavuus- ja 
tuloksellisuusohjelma (VATU) säätelevät osaltaan hoitokunnan henkilöstö- ja talousresursseja. Valtiontalouden 
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kestävyysvajeen korjaaminen vähentää myös hoitokunnan määrärahoja vaikuttaen sekä henkilöstö- että 
talousresursseihin. Tämän vuoksi Suomenlinnan hoitokunta on laatinut syksyllä 2014 sopeuttamissuunnitelman 
vuosille 2015-2017. Hallitusohjelmaan sisältyvien kulttuuriympäristöstrategian (2014) ja  maailmanperintöstrategian 
laatimisen (2015) 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 haltijoiden 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.   
 
Energiatehokkuuden parantaminen, kiinteistönhoidon kustannusten nousu sekä tiukentuneista ympäristönormeista 
aiheutuvat kulut tulevat vaikuttamaan hoitokunnan kulurakenteeseen. 

 

3. Toiminnan painopisteet ja keskeiset tulostavoitteet ja tulosmittarit 

Suomenlinnan hoitokunnan visio vuodelle 2017 on: ”Kansainvälisesti arvostettu autenttinen merilinnoitus. 
Suomenlinnan hoitokunta on hyvin johdettu ja yhtenäinen työpaikka.” 
 
Suomenlinnan hoitokunnan (2012) toimintastrategiassa pitkän aikavälin neljäksi tavoitteeksi on valittu: 
esimerkillisesti hoidettu maailmanperintökohde, strateginen käytönhallinta, kansainväliset odotukset täyttävä 
ympärivuotinen kulttuurimatkailukohde sekä hyvinvoiva henkilöstö. 
 
Valtion talousarviossa vuodelle 2014 on viraston toiminnan arvioimiseksi neljä tulosmittaria, jotka päivitetään 
suunnittelukauden aikana (laatu- ja arviointijäjrestelmä). Tulosmittarit ovat: matkailijamäärät varsinaisen 
matkailukauden ulkopuolella (lokakuu–huhtikuu), lyhytaikaisesti luovutettavien kokous- ja juhlatilojen käyttöaste, 
linnoitusmuurien kunto sekä vuokratuottojen vuosittainen kasvu. Tavoitteet täsmennetään vuosittain 
talousarvioesityksissä. 
 
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 (2015) asettamien tavoitteiden ja velvollisuuksien hoitamisesta. 
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 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 (2014) ja sen pohjalta laadittavaa 
toimintasuunnitelmaa. 

 Toteutetaan Suomenlinnan nelivuotista kunnostusohjelmaa (liite). Merkittävimmät hankkeet ovat Lonnan saaren 
korjaustöiden saattaminen valmiiksi, huoltotunneliin liittyvät toimenpiteet, varikon ja telakka-alueen kehittäminen 
sekä Länsi-Mustasaaren uudisrakennukset. Asuntojen ja muiden hyötyrakennusten ylläpito- ja vikakorjaustoimintaa 
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). 

 Linnoitusmaisemaa hoidetaan alueellisten maisemanhoitosuunnitelmien mukaisesti. Muuri- ja 
puolustusrakenteiden mittavia korjaustöitä jatketaan yhteistyössä Suomenlinnan vankilan kanssa.   
 
 
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.). Toteutetaan hoitokunnan sopeuttamisohjelmaa 2015-2017. 
Kokonaistrategian päivittäminen alkaa 2016. 

 Tiivistetään yhteistyöverkostoja ja päivitetään yhteistyösopimuksia (yhteistyösopimukset Helsingin kaupungin 
kanssa: kustannustenjakosopimus ja huoltotunnelia koskeva sopimus, yhteistyösopimus Ehrensvärd-seuran 
kanssa, uudet kumppanuudet). 

 Suomenlinnan hoitokunnassa toimitaan yhteistyössä valtionhallinnon järjestelmissä ja organisaatioissa (KIEKU, 
VALTORI ym.) ja toteutetaan valtionhallinnon yhteisiä strategioita (JulkICT-strategia ym.). 
Arvioidaan hoitokunnan toimintaa vuonna 2015 hyväksyttävän laatu- ja arviointijärjestelmän mukaisesti, VMBaro-
kysely toteutetaan vähintään joka toinen vuosi. Lisäksi toteutetaan erilaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä ja 
arvioidaan itse toiminnan laatua. 
 
 

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). 
 
 Kustannusvaikutukset sisältyvät kohtaan A (vuokrattavien tilojen kunnostaminen ja käytön tehostaminen) 
 
 

C) Kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisääminen 
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Kansainväliset odotukset täyttävä ympärivuotinen kulttuurimatkailukohde 

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

 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 (2013 
noin 828 000 kävijää vuodessa, josta n. 22 prosenttia vieraili touko-syyskuun ulkopuolisena matalan sesongin 
kautena). 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, kotisivut, 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. 

 Edistetään Suomenlinnaa ja sen historiaa koskevaa tutkimustoimintaa. 

 Valmistaudutaan merkkivuosien 2017–2018 viettoon (lisämääräraha 50 000 € vuosina 2016–2018).  
 

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 
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 Edistetään kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä Suomenlinnassa. 

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

 Osallistutaan kansainvälisiin kulttuuritoimintaa edistäviin hankkeisiin. 

 Selvitetään Suomenlinnan kansantaloudellista 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 edellyttää lisärahoitusta. 

 
 

4. Kustannusvaikutukset: 
 

 Koska kokonaan uusia asuntoja tai muita käyttötiloja ei juuri oteta käyttöön, eivät vuokratulot enää kasva 
peruskorjaustoiminnasta johtuen kuten aiemmin. Uutena asuntorakentamiskohteena esitetään Länsi-
Mustasaarelle toteutettavaksi uudisrakennusta, joka pääosin toteutetaan OM/RISEn työnä, mutta se edellyttää 
myös hoitokunnalta määräahoja erikoistöiden (LVIS) osalta 150 000-300 000 euroa vuodessa. 

 hoitokunnan sopeuttamissuunnitelman mukaisesti HTV-määrä laskee, mutta se kasvattaa vastaavasti 
ulkopuolisille toimijoille varattavan rahoituksen osuutta. 

 Määräaikaisten kausityöntekijöiden palkkaaminen kesäkaudella on toiminnan kannalta tehokasta 
Suomenlinnassa erityisesti ylläpidon ja maailmanperintöpalvelujen osalta (puutarha- ja ulkotyöt, esittelytoiminta) 

 Suomenlinnan kunnossapidon kustannukset ovat nousemassa yleisen kustannustason nousun johdosta ja siitä 
syystä, että kunnossapidettävä rakennuskanta on kasvanut, energiavaatimukset ovat tiukentuneet ja 
kosteusvaurioiden määrä kasvanut. Myös kokonaisturvallisuuden parantaminen ja maisemanhoidossa 
pilaantuneiden maiden käsittelymääräysten tiukentuminen nostavat jatkuvasti kustannuksia. Jotta tyhjillään 
olevien tilojen määrä saadaan laskemaan ja ne saadaan nopeammin vuokrattua ulos, on kunnostukseen 
osoitettava lisämäärärahoja. Näiden vaikutus on yhteensä n. 400 000 €/v tasokorotuksena.  

 kiinteistöveron nousu ja Lonnan käyttöönoton myötä tuleva uusi kiinteistövero-osuus tulevat kasvattamaan 
ylläpitomenoja noin 40 000 euroa vuodessa 

 autojen uusiminen ja laitekannan päivittäminen (mm. henkilönostimen hankinta 2017) nostavat kuluja, mutta 
myös tehostavat toimintaa 

 kokous- ja juhlatilojen kalusteiden hankinta (erityisesti varautuminen juhlavuoteen 2017) sekä omien toimitilojen 
(varikkoalue ja huoltoranta) kehittäminen nostavat hankintakuluja, mutta tehostavat toimintaa 

 huoltotunnelihanketta varten kunnostusohjelmassa esitetään 11 milj euroa vuodelle 2016. Hankkeen 
toteuttaminen on riippuvainen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin kaupungin välisistä neuvotteluista. 

 Valmistautuminen Suomen itsenäistymisen ja siihen liittyvien tapahtumien merkkivuosien (2017-2018, Suomi 
100-vuotta) toteuttamiseen Suomenlinnassa edelleyttää lisäpanosta vuoteen 2018 saakka noin 50 000 euroa 
vuodessa.  
 

 
5. Keskeiset kehittämishankkeet 

 Maailmanperintöstrategian (2015) 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). 



       7(9) 

 

 Uutena asuntorakentamiskohteena esitetään Länsi-Mustasaarelle toteutettavaksi uudisrakennusta, joka lisää 
Suomenlinnaan asuntoja ja tuottaa vuokratuloa. 

 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 (sopeuttamissuunnitelman toteuttaminen, vaikuttavuus ja 
tuloksellisuus, henkilöstön hyvinvointi). 
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