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§ 40
Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksesta vuodelta 2013
HEL 2014-004186 T 00 03 00

Päätös
Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa tarkastuslautakunnalle
esittelyn mukaisen lausunnon.
Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo
Lisätiedot
Leena Lestelä, vs. hallintopäällikkö, puhelin: 310 71595
leena.lestela(a)hel.fi
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Otteet
Ote
Kaupunginmuseo

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta on pyytänyt kirjeellään
lausuntoa vuoden 2013 arviointikertomuksesta. Tarkastuslautakunta
hyväksyi 16.4.2014 (§ 43) arviointikertomuksen vuodelta 2013.
Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastus-säännön 8.1 §:n
mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia kaupunginvaltuuston
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
arviointikertomus valtuustolle. Kertomuksesta tulee hankkia
tarkastussäännön 8.2 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselta ja muilta
kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot valtuustolle toimitettaviksi.
Tarkastuslautakunta pyytää 21.5.2013 mennessä kaupunginmuseon
johtokunnan lausuntoa kertomuksen (liitteenä) kohdista 2.2., 3.2. ja
4.1.2 - 4.1.3.
Tarkastuslautakunta toteaa kohdassa 2.2, että
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• kaikkien hallintokuntien tulee tallentaa tilinpäätöstyötilaan
tilinpäätösohjeistuksen mukaisesti sellaiset dokumentit, joiden
perusteella sitovien tavoitteiden toteutuminen voidaan varmentaa.
Kaupunginmuseon johtokunta toteaa, että museon sitova toiminnallinen
tavoite, aukiolotunnit laskettiin toimipisteiden vuosiohjelman mukaisten
aukiolotuntien pohjalta ja siihen lisättiin erikseen järjestettyjen,
normaalien aukiolotuntien ulkopuolisten tilaisuuksien, ohjelmien ja
tapahtumien kestoaika, jolloin museo on ollut avoinna kävijöille. Museo
on lähettänyt vuoden 2013 aukiolotunneista pidetyn Excel-taulukon
tarkastusvirastolle.
Tarkastuslautakunta toteaa kohdassa 3.2., että
• lauta- ja johtokuntien tulee sitoutua kaupunginhallituksen päättämään
talousarvioraamiin ja kaupunginvaltuuston päättämään sitovaan
määrärahatasoon. Päätökset viraston talouden tasapainottamiseksi
tulee tehdä heti, kun määrärahojen ylittymisriski havaitaan.
• lauta- ja johtokuntien tulee raportoida mahdolliset ylitystarpeet ja
niiden johdosta aiheutuvat talouden sopeuttamisen toimenpiteet
talouden toteutumisennusteiden yhteydessä kaupunginhallituksen
päätöksen mukaisesti.
Kaupunginmuseon johtokunta toteaa, että museon johtokunta päätti
kokouksessaan 29.10.2013 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle 94 000 euron ylitysoikeutta käyttötalouden
raamiin, koska museo oli saanut ennakoimattomia tuloja
museovirastolta mm. Senaatintorin ja presidentinlinnan kaivauksien
suorittamisesta. Kaivauksista oli aiheutunut palkka- ja muita
käyttötalouden kuluja. Tulot olivat pääosin kirjautuneet talousarvioon
loppuvuodesta. Lopullisessa tilinpäätöksessä vuodelta 2013
käyttötaloudesta jäi käyttämättä 47 000 euroa. Museossa ollaan
kehittämässä toteutumisennusteprosessia tarkemmaksi.
Tarkastuslautakunta toteaa kohdassa 4.1.2., että
• hallintokuntien tulee olla yhteydessä hankintakeskukseen jo
varhaisessa vaiheessa käynnistäessään merkittäviä palveluhankintoja.
Kaupunginmuseon johtokunta toteaa, että museo on aikaisempina
vuosina käyttänyt hankintakeskuksen asiantuntijuutta kilpailutuksissa.
Vuonna 2013 museolla ei ole ollut tarvetta kilpailuttaa, hankintojen
ollessa alle kilpailuttamisrajojen.
Tarkastuslautakunta toteaa kohdassa 4.1.3., että
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• hallintokuntien tulee arvioida ja seurata tietojärjestelmähankkeidensa
kustannuksia ja hyötyjä riippumatta siitä, koetaanko hanke pakolliseksi.
Kaupunginmuseo toteaa, että museon tietojärjestelmähankkeiden
kustannuksia seurataan kuukausittain ja tarkemmin ennusteiden
yhteydessä neljännesvuosittain. Lisäksi museo ottaa vuonna 2014
käyttöön ns. johdon katselmukset kaksi kertaa vuodessa, joissa
seurataan toimintaa ja taloutta, projekteja ja hankkeita laajemmin myös
hyötyjen näkökulmasta.
Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo
Lisätiedot
Leena Lestelä, vs. hallintopäällikkö, puhelin: 310 71595
leena.lestela(a)hel.fi
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Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 16.04.2014 § 43
HEL 2014-004186 T 00 03 00

Päätös
Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta
2013 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin
toimielimiltä tarvittavat lausunnot 21.5.2014 mennessä
toimitettaviksi kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen
kanssa.
09.04.2014 Ehdotuksen mukaan
02.04.2014 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää
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Lisätiedot
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126
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