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§ 31
Taidemuseon johtokunnan lausunto vuoden 2014
arviointikertomuksesta
HEL 2015-003750 T 00 03 00

Lausunto
Taidemuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon
arviointikertomuksesta 2014:
Kohta 1.5 Tarkastuslautakunnan esittämien suositusten vaikutusten arviointi
Tarkastuslautakunta totesi, että kaupunginhallituksen ja lauta- sekä
johtokuntien tulee varmistua siitä, että hallintokunnat ryhtyvät
toimenpiteisiin arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten johdosta.
Taidemuseo pitää arviointikertomuksessa annettuja
toimenpidesuosituksia tärkeinä ja hyödyllisinä. Taidemuseo hyödyntää
annettuja suosituksia ja toimenpiteisiin on ryhdytty. Lisäksi suositukset
ovat tukeneet toiminnan kehittämisen tarpeellisuutta. Toimenpiteiden
vaikutukset ovat olleet arvioitavissa: arvioinnin kohteena olleen asian
tila on muuttunut suoritettujen toimenpiteiden myötä paremmaksi.
Kohta 1.6 Tilivelvollisten velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin tilintarkastuksen suositusten
johdosta
Tarkastuslautakunta totesi, johtavien viranhaltijoiden (tilivelvollisten)
tulee valvoa, että virastojen ja liikelaitosten hankinnoissa ja
päätöksenteossa noudatetaan hankintalain ja hallintolain edellyttämiä
muotosäännöksiä tilintarkastajan suositusten mukaisesti.
Taidemuseo pitää tarkastajien suorittamia tarkastuksia ja niistä
laadittuja raportteja tärkeinä ja hyödyllisinä työkaluina. Taidemuseo on
välittömästi ryhtynyt toimenpiteisiin. Esimerkiksi
muutoksenhakuohjeista on järjestetty valmistelijoille koulutustilaisuus
saatujen suositusten johdosta ja menettely on kirjallisesti ohjeistettu.
Hankintoihin on kiinnitetty erityistä huomiota ja johtoryhmän
hankintaosaamista on vahvistettu.
Kohta 2.2 Tavoitteiden toteutuminen strategian osa-alueilta
Vuoden 2014 tavoitteita koskevan arvioinnin tulokset osoittivat, ettei
talousarviossa asetetuilla sitovilla toiminnallisilla tavoitteilla ole
kovinkaan kiinteää yhteyttä strategiaohjelmaan. Arvioinnin aineistona
käytettiin strategiaohjelmien ja talousarvioiden lisäksi strategian
seurantaraportteja, tilinpäätöstietoja sekä tarkastusvirastossa laadittuja
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vuosittaisia hallintokuntakohtaisia arviointeja tavoitteiden
toteutumisesta.
Tarkastuslautakunta totesi, että
- virastojen ja liikelaitosten tulee talousarvioehdotusta laatiessaan ottaa
huomioon kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet siten,
että sitovat toiminnalliset tavoitteet ohjaavat toimintaa
strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. Lauta- ja johtokuntien tulee
talousarvioehdotuksen hyväksyessään varmistaa, että näin on toimittu.
- kaupunginkanslian tulee talousarvioprosessin yhteydessä varmistaa,
että hallintokunta on sitovia toiminnallisia tavoitteita asettaessaan
ottanut huomioon kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja
toimenpiteet.
- hallintokuntien tulee hyödyntää sitovien toiminnallisten tavoitteiden
asettamisessa strategiaohjelman ja sitä toteuttavien
toimenpideohjelmien toimenpiteitä.
Taidemuseon sitova toiminnallinen tavoite on kävijämäärä. Taidemuseo
kytkee jatkossa kävijämäärä-tavoitteensa selkeämmin
strategiaohjelman osa-alueeseen Elinvoimainen Helsinki; Kulttuurista
iloa ja vetovoimaa.
Kohta 2.4 Havaintoja tavoitteiden luonteesta
Tarkastuslautakunta totesi, että kaupunginkirjaston, kaupunginmuseon,
kaupunginorkesterin, Korkeasaaren eläintarhan, kulttuurikeskuksen,
taidemuseon, tietokeskuksen ja työväenopistojen tulee harkita
mahdollisuuksia kehittää sitovia toiminnallisia tavoitteitaan
laadullisemmiksi.
Taidemuseo uusii tuottavuusmittaristoaan vuonna 2015-2016.
Samassa yhteydessä harkitaan mahdollisuutta kehittää toiminnallisia
tavoitteita laadullisemmiksi, ja mahdollisuutta lisätä sitovan
toiminnallisen kävijätavoitteen rinnalle laadullinen tavoite. Samassa
yhteydessä pohditaan myös toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen
mahdollisuuksia.
Nykytilanteessa taidemuseo mittaa jatkuvasti toimintansa laatua mm
asiakaskyselyillä, asiakasraadeilla ja asiakas- ja mediapalautteilla.
Verkkosivujen uudistamisen yhteydessä 2015-2016 on mahdollisuus
lisätä vuorovaikutteisia palvelumuotoja tukemaan toiminnan laadun
mittaamista.
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Tarkastuslautakunta hyväksyi 15.4.2015 (45 §) vuoden 2014
arviointikertomuksen.
Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 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 on pyytänyt 13.5.2015 mennessä taidemuseon
johtokunnan lausuntoa kertomuksen kohdista 1.5
(Tarkastuslautakunnan esittämien suositusten vaikutusten arviointi), 1.6
(Tilivelvollisten velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin tilintarkastuksen
suositusten johdosta), 2.2 (Tavoitteiden toteutuminen strategian osaalueilta) ja 2.4 (Havaintoja tavoitteiden luonteesta).
Lausunto pyydetään osoittamaan tarkastuslautakunnalle.
Lausuntopyyntö ja arviointikertomus ovat esityslistan liitteenä.
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Tarkastuslautakunta 15.04.2015 § 45
08.04.2015 Ehdotuksen mukaan
01.04.2015 Ehdotuksen mukaan
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