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Tilinpäätöskannanotto OKM/29/210/2015

15.06.2015      

Suomenlinnan hoitokunta
Suomenlinna C 40
00190 HELSINKI

Viite      

Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Suomenlinnan 

hoitokunnan vuoden 2014 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 2014 (90/53/2013) 29.4.2014 ja Suomenlinnan 
hoitokunnan vuoden 2014 tilintarkastusta koskeva tilintarkastajan vuosiyhteenveto, 
Valtiontalouden tarkastusvirasto 29.4.2015

— Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014, 9.3.2015 
(6/02/06/01/2015)

— Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomenlinnan hoitokunnan väliset 
tulosneuvottelut 25.3.2015

2. Tuloksellisuus ja asetettujen tulostavoitteiden toteutuminen

Suomenlinnan hoitokunnan vuoden 2014 toimintaa voi pitää tuloksellisena hoitokunnan 
toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä saatujen tietojen perusteella. Suomenlinnan 
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hoitokunnalle tulossopimuksessa asetetut laadulliset ja määrälliset tulostavoitteet 
vuodelle 2014 on lähes saavutettu. 

Määrälliset tulostavoitteet (tuottavuus ja taloudellisuus sekä kannattavuus) osoittavat, 
että tavoitteet on saavutettu ja osin ylitetty mm. tyhjillään olevien asuntojen määrän 
vähentymisen osalta sekä vuokratuottojen kasvun osalta (Lonnan käyttöönotto).  

Laadulliset tavoitteet on saavutettu hyvin, joista mm. sesongin ulkopuolisten 
matkustajien määrän kasvuna.  Palvelukykyä mittaavat tavoitteet on myös saavutettu ja 
mm. Suomenlinnan kulttuuripalvelut täyttävät maailmanperintökohteelle sopivat 
tarkoitukset. 

3. Tuloksellisuuden ja raportoinnin asianmukaisuus

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tuloksellisuuden raportointi on laadittu asianmukaisesti 
ja niistä saa tarpeellisen, hyödyllisen ja säännösten mukaisen informaation. Hoitokunta 
on vuoden 2014 aikana edelleen kehittänyt toimintakertomus- ja tilinpäätösasiakirjoja. 

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

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

Toiminnallisesta tehokkuudesta saa kattavan kuvan ja pääosin riittävästi informaatiota. 
Tulostavoitteiden toteumassa asuntojen käyttöasteen toteuma on ilmaistu 
tilinpäätöksessä neliömetreinä. Tulossopimuksessa tavoitteeksi on asetettu 96 
prosenttia vuodelle 2014. Eri mittarit vaikeuttavat tavoitteen ja toteuman vertailua. 
Maksullisen palvelutoiminnan tulosta ja kannattavuutta ilmaisevassa taulukossa 
kustannusvastaavuusprosentti on virheellisesti miinusmerkkinen. Sen tulisi olla 82 %.

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

4. Ministeriön kanta tarpeellisista toimenpiteistä

Ministeriö pyytää, että tuloksellisuudellisuuden kuvauksessa edellä kohdassa kolme (3) 
mainittuja mittareita ja kustannusvastaavuutta koskevat asiat oikaistaan VTV:n 
suositusten mukaisiksi. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa 29.4.2015 antamassaan tilintarkastajan 
vuosiyhteenvedossa, että talousarviota ja sitä koskevia säännöksiä on noudatettu. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö yhtyy valtiontalouden tarkastusviraston kantaan. 

5. Ministeriön omat toimenpiteet Suomenlinnan hoitokunnan tukemisessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää vuoden 2016 aikana tulossopimusten 
uudistamisen. Tulossopimukset tulevat kattamaan vuodet 2017–2020. 
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Lisäksi ministeriö VTV:n tilintarkastuksen vuosiyhteenvedon suosituksen mukaisesti 
tulee täsmentämään ohjaustaan koskien hoitokunnan harjoittaman vuokraustoiminnan 
alijäämäisyyden määrää. Ministeriön vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa on
alijäämän määrää koskevasta tavoitteesta todettu, että siihen vaikuttaa 
maailmanperintökohteen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden tilojen epätyypillisyys. 
Kustannusvastaavuuden tavoitteeksi on asetettu 84 % ja vuokra-asuntojen 
käyttöasteeksi 98 %. 

Lisäksi ministeriö käynnistää uudelleen Helsingin kaupungin kanssa neuvottelut valtion 
ja kaupungin sopimusten (1976 ja 1978) uudistamisesta.

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

  
Ylijohtaja Riitta Kaivosoja

Kulttuuriasiainneuvos Leena Laaksonen

Tiedoksi Eduskunnan tilintarkastajat
Valtiokonttori
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtiovarainministeriö
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