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Suomenlinnan hoitokunnasta
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Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain
(1145/1988) 1 ja 2 §:n nojalla:

1 §
Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä Yh-

distyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja
kulttuurijärjestön maailmaperintökohteen
haltijana on valtioneuvoston vahvistamien
perusteiden mukaan, siltä osin kuin ei ole
toisin säädetty tai määrätty:

1) huolehtia Suomenlinnan alueen ja siellä
olevien rakennusten, varustusten ja laitteiden
hallinnosta;

2) huolehtia hallinnassaan olevien ja erik-
seen määrättyjen alueiden, rakennusten ja
laitteiden hoidosta ja kunnossapidosta;

3) huolehtia hallinnassaan olevien ja erik-
seen määrättyjen alueiden, rakennusten ja
laitteiden restauroinnista ja peruskorjauksesta
sekä Suomenlinnan kehittämisen edellyttä-
mästä uudisrakentamisesta;

4) huolehtia ja tehdä aloitteita Suomenlin-
nan kehittämisestä ja esittelemisestä kansalai-
sille.

2 §
Suomenlinnan hoitokunnan hallintaan kuu-

luva alue on Helsingissä Töölön kylässä si-
jaitseva Suomenlinna-niminen tila, jonka re-
kisterinumero on 6:3.

3 §
Pikku-Mustasaarella puolustusvoimien

käytössä olevat rakennukset, varustukset ja
laitteet ovat Senaatti-kiinteistöjen hallin-
nassa.

Suomenlinnan suojelusta ja valvonnasta
kulttuurihistoriallisena muistomerkkinä vas-
taa Museovirasto.

4 §
Suomenlinnan hoitokunnassa on johtajan

virka. Lisäksi hoitokunnassa voi olla hallinto-
johtajan ja restaurointijohtajan virka ja muita
virkoja sekä työsopimussuhteista henkilöstöä.

5 §
Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan

nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö kol-
meksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja
enintään yksitoista muuta jäsentä sekä näille
henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnassa
tulee olla edustaja opetus- ja kulttuuriministe-
riöstä, puolustusministeriöstä, valtiovarain-
ministeriöstä, Museovirastosta, Rikosseuraa-
muslaitoksesta, Senaatti-kiinteistöistä, Hel-
singin kaupungista, Helsingin seurakuntayh-
tymästä sekä Suomenlinnan asukkaiden edus-
taja. Lisäksi johtokunnan jäsenenä on hoito-
kunnan johtaja ja varajäsenenä hänen
sijaisensa. Johtokunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan ja sihteerikseen jonkun
hoitokunnan virkamiehistä.

Henkilöstön edustajalla on läsnäolo- ja pu-
heoikeus johtokunnan kokouksessa. Lisäksi
johtokunta voi myöntää läsnäolo- ja puheoi-
keuden hoitokunnan virkamiehelle.

Johtokunta voi asettaa asioiden valmistelua
varten jaostoja. Asettaessaan jaoston johto-



kunta valitsee jaostolle puheenjohtajan. Ja-
osto valitsee sihteerikseen jonkun hoitokun-
nan virkamiehistä.

6 §
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai

varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta ja
jaosto ovat päätösvaltaisia, kun kokouksen
puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään
puolet jäsenistä on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan pää-
tökseksi tulee mielipide, jota puheenjohtaja
on kannattanut.

7 §
Johtokunnan tehtävänä on:
1) johtaa ja valvoa Suomenlinnan hoito-

kunnan toimintaa;
2) vahvistaa hoitokunnan työjärjestys;
3) tehdä vuosittain opetus- ja kulttuurimi-

nisteriölle esitys hoitokunnan talousarvioksi
sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi;

4) tehdä esityksiä ja aloitteita Suomenlin-
nan alueen hallinnon, hoidon ja kunnostuksen
kehittämisestä;

5) käsitellä ja ratkaista muut laajakantoiset
ja tärkeät asiat sekä muut työjärjestyksessä
mainitut asiat.

8 §
Johtajan tehtävänä on johtokunnan alai-

sena:
1) johtaa, valvoa ja kehittää Suomenlinnan

hoitokunnan toimintaa;
2) huolehtia johtokunnalle esiteltävien asi-

oiden valmistelusta ja johtokunnan päätösten
täytäntöönpanosta;

3) ratkaista hoitokunnalle kuuluvat asiat,
jotka eivät kuulu johtokunnan ratkaistavaksi
ja joita ei työjärjestyksessä ole määrätty
muun virkamiehen ratkaistavaksi.

9 §
Johtaja voi ottaa yksittäistapauksessa rat-

kaistavakseen asian, joka muutoin kuuluisi
muun virkamiehen ratkaistavaksi.

10 §
Kelpoisuusvaatimuksena on:
1) johtajalla ylempi korkeakoulututkinto,

perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin ja
käytännössä osoitettu johtamistaito;

2) restaurointijohtajalla yliopistossa suori-
tettu arkkitehdin tai diplomi-insinöörin tut-
kinto, perehtyneisyys virkaan kuuluviin teh-
täviin ja johtamistaito;

3) hallintojohtajalla virkaan soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys
virkaan kuuluviin tehtäviin ja johtamistaito;

4) muilla virkamiehillä viran tehtäväalan
edellyttämä koulutus.

11 §
Johtajan nimittää toistaiseksi tai enintään

viiden vuoden määräajaksi opetus- ja kulttuu-
riministeriö.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa joh-
taja.

12 §
Virkavapautta johtajalle myöntää opetus-

ja kulttuuriministeriö ja muille virkamiehille
johtaja. Enintään kuukauden kestävän virka-
vapauden, jonka saamiseen virkamiehellä
lain tai virkaehtosopimuksen nojalla on oi-
keus, myöntää johtajalle kuitenkin johto-
kunta.

13 §
Johtajan sijaisen määrää opetus- ja kulttuu-

riministeriö.

14 §
Työjärjestyksessä annetaan tarkemmat

määräykset Suomenlinnan hoitokunnalle
kuuluvien asioiden käsittelemisestä ja ratkai-
semisesta sekä toimituskirjojen ja muiden
asiakirjojen allekirjoittamisesta.

15 §
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa

johtokunnan jäsenille maksettavat palkkiot.

16 §
Suomenlinnan hoitokunta kantaa ja vastaa

valtion puolesta sekä valvoo tuomiois-
tuimissa ja muissa viranomaisissa valtion
etua ja oikeutta Suomenlinnan hallintaa, hal-
lintoa, hoitoa ja kunnostusta koskevissa asi-
oissa, jollei toisin ole säädetty.

2 294/2013



17 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-

kokuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan Suomenlinnan
hoitokunnasta annettu asetus (168/1989).

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2013

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki

Hallitussihteeri Janina Lindqvist
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