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§ 11
Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö vuoden 2014
arviointikertomuksesta
HEL 2015-003750 T 00 03 00
Tarkastuslautakunta pyytää 13.5.2015 mennessä kaupunginorkesterin johtokunnan lausuntoa kertomuksen
kohdista 1.5, 1.6, 2.2 ja 2.4.

Päätös
Kaupunginorkesterin johtokunta päätti lausua seuraavaa:
1.5.
TARKASTUSLAUTAKUNTA TOTEAA, ETTÄ
kaupunginhallituksen ja lauta- sekä johtokuntien tulee varmistua siitä,
että hallintokunnat ryhtyvät toimenpiteisiin arviointikertomuksessa
esitettyjen suositusten johdosta.
KAUPUNGINORKESTERIN JOHTOKUNTA TOTEAA, ETTÄ
tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö on käsitelty johtokunnan
kokouksessa 12.5.2015
1.6
TARKASTUSLAUTAKUNTA TOTEAA, ETTÄ
johtavien viranhaltijoiden (tilivelvollisten) tulee valvoa, että virastojen ja
liikelaitosten hankinnoissa ja päätöksenteossa noudatetaan
hankintalain ja hallintolain edellyttämiä muotosäännöksiä
tilintarkastajan suositusten mukaisesti.
KAUPUNGINORKESTERIN JOHTOKUNTA TOTEAA, ETTÄ
kaupunginorkesteri käyttää hankinnoissa hankintakeskuksen ja
oikeuspalveluiden asiantuntijapalveluita. kaupunginorkesterin
päätöksenteko toteutetaan hallintolain edellyttämien muotosäännöksien
mukaisesti.
2.2
TARKASTUSLAUTAKUNTA TOTEAA, 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.
hallintokuntien tulee hyödyntää sitovien toiminnallisten tavoitteiden
asettamisessa strategiaohjelman ja sitä toteuttavien
toimenpideohjelmien toimenpiteitä.
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KAUPUNGINORKESTERIN JOHTOKUNTA TOTEAA, ETTÄ
kaupunginorkesterin sitova tavoite 44 Musiikkitalossa soitettua
sinfoniakonserttia varmistaa kaupunginorkesterin pysyvään ja
perinteiseen konserttitoimintaan kuuluvat laadukkaat ja saavutettavat
konsertit kaupunkilaisille.
kaupunginorkesteri on talousarvioehdotusta laatiessaan ottanut
huomioon kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet
päivittämällä oman strategiansa.
kaupunginorkesteri kehittää tarjontansa laatua, elämyksellisyyttä,
osallistavuutta ja saavutettavuutta.
kaupunginorkesterin yksi strateginen painopiste on talousajattelun ja
elämyksellisen orkesteritoiminnan yhteensovittaminen siten, että
molemmat tukevat toisiaan.
2.4
TARKASTUSLAUTAKUNTA TOTEAA, ETTÄ
kaupunginkirjaston, kaupunginmuseon, kaupunginorkesterin,
Korkeasaaren eläintarhan, kulttuurikeskuksen, taidemuseon,
tietokeskuksen ja työväenopistojen tulee harkita mahdollisuuksia
kehittää sitovia toiminnallisia tavoitteitaan laadullisemmiksi.
KAUPUNGINORKESTERIN JOHTOKUNTA TOTEAA, ETTÄ
kaupunginorkesterille luotiin 2000-luvun alussa mittari kuvaamaan
orkesterin tuottavuutta. Se koostui painotettujen kuulijoiden ja
käytettyjen eurojen suhteesta. Tämä osoittautui kuitenkin huonoksi
mittaustavaksi. Sittemmin on erilaisten asiantuntijoiden avulla yritetty
kehittää mittari, joka kuvaisi orkesterin tuottavuutta, siinä onnistumatta.
Orkesteritoiminnan laadun arviointi on osoittautunut hyvin hankalaksi.
Tasken kanssa on päädytty ratkaisuun, jossa tuottavuutta kuvaavat
elementit löytyvät orkesterin omista tilastoista. Niitä ovat budjetin
toteutuminen, eri konserttilajit, konserttien kokonaismäärä,
kokonaiskuulijamäärä ja täyttöaste. Nämä löytyvät budjettikirjasta.
Lisäksi seurataan kausikorttimyyntiä, miestyövuosien muutosta,
kantaesityksiä, konserttiarvosteluja mediassa, levytyksiä ja levymyyntiä
sekä radiointeja, televisiointeja ja verkkokonsertteja sekä kaikkien
näiden katsoja- ja kuulijamääriä.
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