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Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Suomenlinnan
hoitokunnan vuoden 2012 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-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston asianomaisen
viraston ohjauksesta vastaavassa yksikössä (kulttuuriyksikkö).
Tilinpäätöskannanoton laadinnassa käytetyt asiakirjat
— Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomenlinnan hoitokunnan välinen
tulossopimus 2011–2014, 14.11.2011, 65/210/2011
— Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2012,
Valtiontalouden tarkastusvirasto 30.4.2013, 93/53/2012 ja tilintarkastajan
vuosiyhteenveto Suomenlinnan hoitokunnan vuoden 2012 tilintarkastuksesta,
Valtiontalouden tarkastusvirasto 30.4.2013
— Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012,
6.3.2013
— Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomenlinnan hoitokunnan tulosneuvottelut
12.3.2013.
2. Tuloksellisuus ja asetettujen tulostavoitteiden toteutuminen
Suomenlinnan hoitokunnan vuoden 2012 toimintaa voi pitää tuloksellisena hoitokunnan
toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä saatujen tietojen perusteella. Suomenlinnan
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hoitokunnalle asetetut laadulliset ja määrälliset tulostavoitteet vuodelle 2012 on
saavutettu ja osin jopa ylitetty.
Määrällisissä tulostavoitteissa on saavutettu asetut tavoitteet, paitsi kokous ja
juhlatilojen vuokrauksen osalta, mihin on vaikuttanut yleinen taloudellisesti vaikea
tilanne. Myönteisiä määrällisiä saavutuksia ovat lisäksi mm. talvimatkailijamäärän
tavoitteen ylittyminen ja Suomenlinnakeskuksen kävijämäärän kasvu.
Molemmat viimeksi mainitut liittyvät myös laadullisten tavoitteiden toteutumiseen
maailmanperintökohteen saavutettavuuden kehittymisenä. Suomenlinna on
organisaatiouudistuksen ohella kyennyt erinomaisesti toteuttamaan sekä Unescon
maailmanperintökohteen tehtäviä että tuomaan sopimuksen juhlavuoteen näkyvyyttä.
Tuotosten ja laadunhallinnan kohdalla vuoden korjaustavoite parhaassa kuntoluokassa
olevien linnoitusmuurien osalta saavutettiin.
3. Tuloksellisuuden ja raportoinnin asianmukaisuus
Toimintakertomus, tilinpäätös ja tuloksellisuuden raportointi on laadittu asianmukaisesti
ja niistä saa ministeriö saa kaiken tarpeellisen, hyödyllisen ja säännösten mukaisen
informaation. Hoitokunta on vuoden 2012 aikana edelleen esimerkillisesti kehittänyt
toimintakertomus- ja tilinpäätösasiakirjoja sekä muita taloussuunnitteluun liittyviä
asiakirjoja.
Johdon katsauksessa olevat arviot toiminnasta ja toimintaympäristöstä sekä niissä
tapahtuneista muutoksista on asianmukaisesti laadittu ja katsauksessa on kiinnitetty
huomiota niihin seikkoihin, joita ministeriön edellisessä tilinpäätöskannanotossa on
pyydetty tarkistamaan.
Viraston yhteiskunnallinen vaikuttavuus vastaa erittäin hyvin ministeriön asettamia
tavoitteita. Vaikuttavuutta on arvioitu sekä sanallisesti sekä käytössä olevilla
tunnusluvuilla.
Toiminnallisesta tehokkuudesta saa kattavan kuvan. Myös toiminnan taloudellisuus,
maksullisen palvelutoiminnan tulos ja kannattavuus, tuotokset ja laadunhallinta sekä
henkiset voimavarat ovat erittäin havainnollisia ja informatiivisia.
Kustannusvastaavuutta koskevia tietoja on lisäksi havainnollistettu taulukoin ja kuvin.
4. Ministeriön kanta tarpeellisista toimenpiteistä
Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa 30.4.2013 antamassaan
tilintarkastuskertomuksessa, että tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot ja tuloksellisuuden
kuvaus on riittävässä laajuudessa ilmaistuja ja tietoja voidaan pitää muutamaa
yksityiskohtaa lukuun ottamatta oikeina ja riittävinä. Virasto huomauttaa liitteen kaksi
osalta momentin 29.01.29 arvonlisämenoja koskevasta virheellisestä merkintätavasta
sekä toiminnallista tehokkuutta koskevasta kohdasta, jossa tunnuslukujen ohessa olisi
hyvä ilmaista vastaavat henkilötyövuodet ja kustannukset yksiköittäin.
Lisäksi todetaan, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on
noudatettu.
Opetus- ja kulttuuriministeriö yhtyy valtiontalouden tarkastusviraston kantaan.
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Edellä mainittujen asioiden lisäksi ministeriö viittaa hoitokunnan kanssa käytyyn
tulosneuvotteluun. Suullisessa palautteessa todettiin, että hoitokunnan
toimintakertomuksessa toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa tulisi kulttuuri politiikan
strategian lisäksi viitata valtion talousarviossa oleviin yhteiskunnalliseen
vaikuttavuustavoitteisiin, joista 1) kulttuurin perustan vahvistaminen sekä 3) kaikkien
väestö ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisääminen sopivat
luontevasti myös hoitokunnan tavoitteiksi. Tämä olisi hyvä tuota esiin tavalla, josta
välittyisi miten näihin vaikuttavuustavoitteisiin on kyetty vastaamaan.
5. Ministeriön omat toimenpiteet Suomenlinnan hoitokunnan tukemisessa
Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa edelleen tarvittaessa taloushallintoasiakirjojen
kehittämistä yhdessä hoitokunnan kanssa. Lisäksi ministeriö on säännöllisessä
vuoropuhelussa hoitokunnan kanssa kaikissa tarvittavissa asioissa, kuten
asukasdemokratian kehittämisessä, Unescon maailmaperintökohteeseen liittyvissä
kysymyksissä ja hoitokuntaa koskevien kehittämishankkeiden toteuttamisessa.
Ministeriö on yksi valtiovarainministeriössä käynnistetyn tulosohjauksen
kehittämishankkeen pilottiministeriöistä, ja tulosohjauksen kehittämisessä on otettu
huomioon ministeriön alaisten virastojen tulosohjausta koskevia näkökulmia, mukaan
lukien Suomenlinnan hoitokunta.
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