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Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Suomenlinnan 

hoitokunnan vuoden 2013 toiminnasta

1. Tilinpäätöskannanoton säädösperusta ja valmistelu

Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) ja talousarvioasetuksen (1112 
1992/1243) 66i §:n (7.4.2004/254) mukaan ministeriön on annettava vuosittain 
viimeistään varainhoitovuotta seuraavan kesäkuun 15 päivänä perusteltu kannanotto 
hallinnonalansa tiliviraston ja valtion rahaston tilinpäätöksestä ja niistä toimenpiteistä, 
joihin tilinpäätös ja siitä annettu valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastus 
kertomus ja muut tiliviraston toimintaa ja taloutta sekä tilinpäätöstä koskevat selvitykset 
ja lausunnot antavat aihetta.
Suomenlinnan hoitokuntaa koskeva kannanotto on valmisteltu opetus- ja 
kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston asianomaisen viraston 
ohjauksesta vastaavalla vastuualueella (kulttuurin vastuualue). 

Tilinpäätöskannanoton laadinnassa käytetyt asiakirjat
— Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomenlinnan hoitokunnan välinen tulossopimus 

2011—2014, 14.11.2011, 65/210/2011
— Valtiontalouden tarkastusviraston Suomenlinnan hoitokunnan 

tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 (90/53/2013) 2.5.2014 ja Suomenlinnan 
hoitokunnan vuoden 2013 tilintarkastusta koskeva tilintarkastajan vuosiyhteenveto, 
Valtiontalouden tarkastusvirasto 2.5.2014

— Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013, 
17.3.2014

— Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomenlinnan hoitokunnan väliset 
tulosneuvottelut 2.4.2014

2. Tuloksellisuus ja asetettujen tulostavoitteiden toteutuminen

Suomenlinnan hoitokunnan vuoden 2013 toimintaa voi pitää tuloksellisena hoitokunnan 
toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä saatujen tietojen perusteella. Suomenlinnan 
hoitokunnalle asetetut laadulliset ja määrälliset tulostavoitteet vuodelle 2013 on 
pääosin hyvin saavutettu. 
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Määrällisissä tulostavoitteissa on kokous ja juhlatilojen vuokrauksen sekä asuntojen 
käyttöasteen osalta tavoitteita ei ole saavutettu. Kokous- ja juhlatilojen tavoite 
tulossopimuksen mukaan vuodelle 2013 oli 30 %, mutta toteuma jäi 23 %. Asuntojen 
vuokrauksen käyttöasteen tavoite oli 98,65 %. Toiminta- ja tilinpäätöskertomuksesta 
ilmenee kuitenkin riittävät tiedot ja analyysi syistä tavoitteiden alittumiseen.  
Vuokratuloja koskeva tavoite on saavutettu samoin toiminnan tulojen osuus 
bruttomenoista. 

Laadulliset tavoitteet on saavutettu hyvin, joista voidaan erityisesti mainita Unescon 
edellyttämän hoitosuunnitelma valmistuminen sekä hoitokunnan toimintojen 
kehittäminen. 

3. Tuloksellisuuden ja raportoinnin asianmukaisuus

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tuloksellisuuden raportointi on laadittu asianmukaisesti 
ja niistä ministeriö saa tarpeellisen, hyödyllisen ja säännösten mukaisen informaation. 
Hoitokunta on vuoden 2013 aikana edelleen kehittänyt toimintakertomus- ja 
tilinpäätösasiakirjoja. 

Johdon katsaus on analyyttinen, ja siinä olevat arviot toiminnasta ja 
toimintaympäristöstä sekä niissä tapahtuneista muutoksista on kaikilta osin 
asianmukaisesti laadittu. 

Viraston yhteiskunnallinen vaikuttavuus vastaa erittäin hyvin ministeriön asettamia 
tavoitteita. Vaikuttavuutta on arvioitu sanallisesti. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta saa kattavan kuvan ja pääosin riittävästi informaatiota. 
Tulostavoitteiden toteumassa asuntojen käyttöasteen toteumaa ei ole ilmaistu 
prosentteina vaan neliömetreinä, mikä vaikeuttaa tavoitteen ja toteuman vertailua. 

Toimintakertomuksessa olisi suositeltavaa esittää taloudellisuutta ja tuottavuutta 
kuvaavia tunnuslukuja, kuten henkilötyövuodet ja näiden kustannukset yksiköittäin. 

Kustannusvastaavuutta koskevia tietoja on havainnollistettu taulukoin ja kuvin, mutta 
kustannusvastaavuuslaskelmissa olisi suositeltavaa ilmoittaa kustannusvastaavuuden 
toteuma myös prosentteina eurolaskelman rinnalla.

Toimintakertomuksessa muilta osin toiminnan taloudellisuus, maksullisen 
palvelutoiminnan tulos ja kannattavuus, tuotokset ja laadunhallinta sekä henkiset 
voimavarat ovat erittäin havainnollisia ja informatiivisia. Työtyytyväisyys-barometrin 
erinomainen tulos on osoitus viraston hyvästä tilasta.

4. Ministeriön kanta tarpeellisista toimenpiteistä

Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa 2.5.2014 antamassaan 
tilintarkastuskertomuksessa, että tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot ja tuloksellisuuden 
kuvaus on riittävässä laajuudessa ilmaistuja ja että tietoja voidaan riittävinä. Virasto 
huomauttaa, että valtion talousarvion momentilla 29.80.75 hoitokunnalla oleva 
miljoonan euron valtuuden tilipäätöksen toteumalaskelman seurantailmoituksen 
esitystapa ei ole valtionvarainministeriön määräyksen (TM 1102) mukainen.  Virasto 
toteaa, että se on huomauttanut samasta asiasta jo vuoden 2012 
tilintarkastusraportoinnin yhteydessä.
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Ministeriö pyytää hoitokuntaa korjaamaan valtuutta koskevan seurantailmoituksen 
esitystavan valtionvarainministeriön antaman määräyksen (TM 1102) mukaiseksi. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä 
säännöksiä on noudatettu.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö yhtyy valtiontalouden tarkastusviraston kantaan. 
Lisäksi ministeriö pyytää hoitokuntaa vastaisuudessa yhdenmukaistamaan 
tulostavoitteiden ja näiden toteumaa koskevan esitystavan toimintakertomukseen sekä 
suosittelee esittämään taloudellisuutta ja tuottavuutta kuvaavia tunnuslukuja, kuten 
henkilötyövuodet ja näiden kustannukset yksiköittäin ja ilmoittaa 
kustannusvastaavuuden toteuman myös prosentteina eurolaskelman rinnalla.

5. Ministeriön omat toimenpiteet Suomenlinnan hoitokunnan tukemisessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa tarvittaessa taloushallintoasiakirjojen kehittämistä 
yhdessä hoitokunnan kanssa. Ministeriö tukee hoitokuntaa valmisteltavana olevan 
tulossopimusasiakirjan laadinnassa ja tulostavoitteiden asettamisessa 
valtiovarainministeriössä käynnistetyn tulosohjauksen kehittämishankkeen ohjeiden 
mukaisesti. Voimassa olevaa tulossopimusta on tarkoitus jatkaa vuoteen 2016 loppuun 
saakka, ja se allekirjoitetaan vuoden 2014 lopussa.

Ministeriö pyrkii kiirehtimään Helsingin kaupungin kanssa käynnistettäviä neuvotteluja 
valtion ja kaupungin sopimusten (1976 ja 1978) uudistamisesta.

Lisäksi ministeriö jatkaa säännöllistä vuoropuhelua hoitokunnan kanssa kaikissa 
tarvittavissa asioissa, kuten Unescon maailmaperintökohteeseen liittyvissä 
kysymyksissä, mahdollisissa viraston toimintaa koskevissa sopeutustoimissa sekä niitä 
koskevien kehittämishankkeiden toteuttamisessa.
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