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Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Suomenlinnan
hoitokunnan vuoden 2016 toiminnasta
1. Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden toteutuminen
Suomenlinnan hoitokunta on osittain saavuttanut sille vuodeksi 2016 asetetut tulostavoitteet. Toiminnan tuottavuuteen ja taloudellisuuteen liittyviä tavoitteita, jotka koskivat
tyhjillään olevien vuokra-asuntojen neliömäärää, vuokra-asuntojen käyttöastetta sekä
vuokratuottojen kasvua, ei saavutettu. Hoitokunta on kuitenkin toimintakertomuksessaan tuonut esiin ja analysoinut syitä, joista johtuen tavoitteista on jääty, ja ministeriö
katsoo, että viraston esiin tuomat seikat huomioiden saavutettu tuloksellisuuden taso
on riittävä. Muista tulostavoitteista erityisesti tavoite, joka koski matkailijamääriä sesongin ulkopuolisina kuukausina, on ylitetty (tavoite: 190 000, toteuma: 282 000).
2. Tuloksellisuuden raportoinnin asianmukaisuus
Suomenlinnan hoitokunnan toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittu asianmukaisesti
ja niistä saa kuvan tulostavoitteiden toteutumisesta. Johdon katsauksessa tulisi jatkossa arvioida aiempaa selkeämmin toiminnan tuloksellisuutta ja siinä varainhoitovuoden
aikana tapahtunutta kehitystä.
Suomenlinnan hoitokunnan liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelman henkilöstökustannuksiin sisältyy edelleen olennaista virheellisyyttä, johon sekä
valtiontalouden tarkastusvirasto että opetus- ja kulttuuriministeriö ovat kiinnittäneet
huomiota jo viime vuoden tilipäätöksen yhteydessä. Liiketaloudellisten suoritteiden
kustannusvastaavuuslaskelmassa esitettyjä tietoja ei voida pitää oikeina henkilöstökustannusten, tukitoimintojen, yhteiskustannusten jyvityksen eikä siten myöskään ilmoitetun kustannusvastaavuuden osalta. Laskelman virheellisyys aiheutuu työaikojen
puutteellisesta kohdentamisesta Kieku-järjestelmään.
3. Toimenpiteet, joihin Suomenlinnan hoitokunnan on ryhdyttävä tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Ministeriö edellyttää, että Suomenlinnan hoitokunnan johto velvoittaa yksiköiden esimiehet huolehtimaan alaistensa työaikojen kohdentamisesta oikein Kieku-
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järjestelmään. Virastosta saadun tiedon mukaan työaikatietojen oikeellisuus on saatu
korjattua lokakuusta 2016 lähtien. Viraston johdon on kuitenkin kiinnitettävä tähän asiaan tehostetusti huomiota myös jatkossa, kunnes työaikatietojen kohdentaminen hyväksyttävällä tavalla on saatu vakiintumaan.
Lisäksi niin sanottujen epäsäännöllisesti laskutettavien vuokrasopimusten laskutukseen tulee kiinnittää virastossa aiempaa enemmän huomiota, ja ryhtyä toimenpiteisiin,
jotta laskutukseen liittyviä kontrolleja ja sisäisen valvonnan menettelyitä kehitetään nykyisestä. Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkasti vuonna 2016 Suomenlinnan hoitokunnan käyttämän L7-sovelluksen ja havaitsi tarkastuksessa puutteita nykyisissä laskutuskäytännöissä. Havaitut puutteet sekä kehittämisehdotukset niiden korjaamiseksi
on tuotu esiin valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastajan vuosiyhteenvedossa.
4. Toimenpiteet, joihin ministeriö ryhtyy tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Opetus- ja kulttuuriministeriö on uudistanut Suomenlinnan hoitokunnan tulosohjausta
vuoden 2016 aikana. Uudistettu tulossopimus koskee vuosia 2017-2019, ja virastolle
asetetut uudet monivuotiset tulostavoitteet on siinä johdettu hallitusohjelmasta sekä
ministeriön strategisista tavoitteista. Myös tavoitteiden mittareita on kehitetty, ja niiden
kehittämistä jatketaan edelleen yhteistyössä viraston kanssa, jotta raportointi tuloksellisuudesta olisi jatkossa entistäkin selkeämpää.
Ministeriö tulee vuoden 2017 aikana keskustelemaan viraston kanssa tämän tilinpäätöskannanoton kohdassa 3 edellytetyistä toimenpiteistä ja seuraamaan niiden toimeenpanoa.
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