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Suomenlinnan hoitokunta

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto
Suomenlinnan hoitokunnan vuoden 2020 toiminnasta
Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään päättänyt valtion talousarvioasetuksen (1243/1992) 66 i §:n
mukaisesta tilinpäätöskannanotosta Suomenlinnan hoitokunnalle.

1. Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden toteutuminen
Suomenlinnan hoitokunta on suurelta osin saavuttanut sille vuodeksi 2020 asetetut tulostavoitteet,
vaikka koronapandemia kuritti erityisesti matkailun toimialaa.
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet on saavutettu pääosin hyvin. Suomenlinnan
paikallistaloudellisen vaikutuksen asetettu tavoite jäi mittaamatta, koska koronapandemia aiheutti
suuret muutokset Suomenlinnan kävijäprofiileissa ja rahankäytössä, eikä tulos ollut vertailukelpoinen
aikaisempien vuosien tulosten kanssa. Pandemian vaikutus oli myös positiivinen. Kävijämäärän
vähentyminen alle puoleen edellisestä vuodesta mahdollisti vallien kunnossapidon hoitamisen
edellisvuosia paremmin. Samoin asukastyytyväisyys ylittyi tavoitetasosta.
Toiminnan tehokkuudelle asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin, lukuun ottamatta asuntojen
käyttöasteelle asetettua tavoitetta. Henkisten voimavarojen hallinnan osa-alueella jäivät
saavuttamatta henkilötyövuosimäärälle, työtyytyväisyysindeksille sekä koulutukseen käytettyjen
työpäivien määrälle asetetut tavoitteet. Hoitokunta on analysoinut toimintakertomuksessa
ansiokkaasti tulostavoitteista jäämiseen johtaneita syitä. Koronapandemia johti poikkeusoloihin,
eivätkä useat tunnusluvut ole vertailukelpoisia edellisvuosiin. Sairauspoissaolojen määrä on
Suomenlinnan hoitokunnassa laskenut vuoteen 2019 verrattuna.
Ministeriön näkemys on, että hoitokunnan toimet toiminnan tuloksellisuuden parantamiseksi ja
tulostavoitteiden toteutumisen edistämiseksi ovat riittävät etenkin ottaen huomioon
koronapandemian vaikutukset vuonna 2020.
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2. Tuloksellisuuden raportoinnin asianmukaisuus
Suomenlinnan hoitokunnan toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittu asianmukaisesti, selkeästi ja
perustellen. Valtiontalouden tarkastusviraston antaman tilintarkastuskertomuksen mukaan
Suomenlinnan hoitokunnan tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti.
Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen
edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen
mukaisesti.
Toiminnallisen tehokkuuden osalta Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa tilintarkastajan
vuosiyhteenvedossa, että Suomenlinnan hoitokunnan toimintakertomuksessa toiminnallisen
tehokkuuden alakohtina esitetään toiminnan tuottavuus ja toiminnan taloudellisuus. Maksullisen
toiminnan tulos ja kannattavuus tulisi esittää myös omana alakohtanaan.
Lisäksi Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa kustannuslaskennan osalta, että Suomenlinnan
hoitokunnan tulee jatkossa esittää tuloslaskelma ja Kilpailulain 30 d §:n tarkoittama kuvaus
kustannuslaskennan periaatteista, mikäli kilpailullisen toiminnan kriteerit ja euromäärä täyttyvät.
Hoitokunnalla on käytössä oma laatu- ja arviointijärjestelmä, jota käytetään laatutavoitteiden
asettamisessa ja seuraamisessa.

3. Viraston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa tilintarkastuskertomuksessa, että Suomenlinnan hoitokunnan
valtuusseurannan järjestämisessä on todettu puutteita. Vuoden 2021 alusta valtuusseurantaa on
kehitetty seurantakohteiden uudistamisen yhteydessä siten, että valtuusseurannassa pystytään
jatkossa hyödyntämään Kieku-tietojärjestelmää.
Palvelukeskuksen hoitamien talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien sisäistä valvontaa
tarkastetaan jatkuvaluonteisesti vuosittain. Tarkastuksesta raportoidaan palvelukeskuksen
vuosiyhteenvedossa ja sille annetussa tilintarkastuskertomuksessa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö painottaa hoito- ja käyttösuunnitelman toimeenpanosuunnitelman
hyödyntämistä viraston toiminnan suuntaamisessa ja sen tuloksellisuuden parantamisessa.
Ministeriö korostaa henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tärkeyttä hoitokunnassa mm.
tiedonkulkua yksikkötasolla lisäämällä ja sähköisiä välineitä käyttämällä.

4. Ministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Ministeriö ja Suomenlinnan hoitokunta ovat kehittäneet yhteistyössä tulossopimuksen vuosiksi
2020–2023. Ministeriö seuraa tulossopimuksen sanallisten ja numeeristen mittareiden toimivuutta
toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden tavoitteiden asetannassa ja niiden saavuttamisesta
raportoinnissa ja kehittää sitä yhteistyössä Suomenlinnan hoitokunnan kanssa.
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