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§ 35
Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö vuoden 2014
arviointikertomuksesta
HEL 2015-003750 T 00 03 00

Lausunto
Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti antaa alla olevan
lausunnon vuoden 2014 arviointikertomuksesta:
1.5 Tarkastuslautakunnan esittämien suositusten vaikutuksen arviointi
Tarkastuslautakunta toteaa, että
- kaupunginhallituksen ja lauta- sekä johtokuntien tulee varmistua siitä,
että hallintokunnat ryhtyvät toimenpiteisiin arviointikertomuksessa
esitettyjen suositusten johdosta.
- suomenkielinen työväenopisto ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin
kaupungin strategiaohjelman 2009-2012 toteuttamiseksi.
Lausunto:
Johtokunta on antanut lausuntoja yllä olevasta asiasta eri vuosina.
Vuonna 2011 kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen
organisaatioyksikkö teki selvityksen, jossa arvioitiin mm.
työväenopiston ja arbiksen yhdistämisen etuja ja haittoja. Selvitys
päätyi siihen, että yhdistäminen ei kannata muun muassa erilaisen
asiakasprofiilin vuoksi, minkä myös kaupunginhallitus totesi syksyllä
2011.
Opistojen välinen yhteistyö on viime vuosina tiivistynyt entisestään ja
sisältää seuraavat asiat nykyisin:
- yhteinen kurssihallinto-ohjelma Kursor ja yhteinen
ilmoittautumisohjelma Ilmonet
- yhteisiä tiloja Stoassa ja Arbiksen pääpaikassa Dagmarinkadulla,
josta työväenopisto vuokraa tuntiperusteisesti tiloja
- Stoan opistoisäntien yhteiskäyttöä
- yhteistä kaksikielistä markkinointia
- opetushenkilöstön pedagogista suunnittelu- ja kehittämisyhteistyötä
- asiakastyössä yhteiset periaatteet muun muassa kurssimaksuissa ja
alennuksissa
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- säännöllistä yhteistyötä asiakaspalvelussa, viestinnässä, it-tuessa ja
rehtorien sekä apulaisrehtorien välillä
Opistojen tavoitteena on laatia yhteisiä strategisia tavoitteita.
1.6 Tilivelvollisten velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin tilintarkastuksen
suositustenjohdosta
Tarkastuslautakunta toteaa, että
- johtavien viranhaltijoiden (tilivelvollisten) tulee valvoa, että virastojen
ja liikelaitosten hankinnoissa ja päätöksenteossa noudatetaan
hankintalain ja hallintolain edellyttämiä muotosäännöksiä
tilintarkastajan suositusten mukaisesti.
Lausunto:
Suomenkielisen työväenopiston johtavat viranhaltijat ovat valvoneet,
että viraston hankinnoissa ja päätöksenteossa noudatetaan
hankintalain ja hallintolain edellyttämiä muotosäännöksiä
tilintarkastajan suositusten mukaisesti. Hankintojen valmistelussa ja
päätöksenteossa on konsultoitu hankintakeskusta ja tarvittaessa
oikeuspalveluita. Hankintoja tehtäessä noudatetaan kaupungin
hankintaohjetta. Työväenopiston toimintasääntö on päivitetty 1.2.2015
ja siinä on ohjeistus hankinnoille kaupungin ohjeiden mukaisesti.
2.2 Tavoitteiden toteutuminen strategian osa-alueittain
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.
Lausunto:
Työväenopiston sitovana toiminnallisena tavoitteena on ollut pitkään
opetustuntien määrä. Tämä tavoite on tärkeä, koska se kertoo
toiminnan volyymista ja se on myös valtionosuuden laskennan perusta.
Seurattavia, ei-sitovia, mutta raportoituja tavoitteita on ollut kaksi
kaikkien opiskelijoiden lukumäärä sekä säännöllisesti opiskelleiden
opiskelijoiden opiskelutuntimäärä. Tämän lisäksi on käytössä ei-sitovia
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toiminnallisia tavoitteita, joita seurataan viraston sisällä, mutta ei
raportoida neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle. Vuonna 2015
näitä ei-sitovia strategiaperustaisia tavoitteita on 19. Opiston toiminnan
suunnittelussa on viime vuosina otettu aiempaa enemmän huomioon
kaupungin strategiset tavoitteet, mitä on tukenut myöskin
sivistysrootelin yhteistyö tavoitteiden asettamisessa.
2.4 Havaintoja tavoitteiden luonteesta
Tarkastuslautakunta toteaa, että
- kaupunginkirjaston, kaupunginmuseon, kaupunginorkesterin,
Korkeasaaren eläintarhan, kulttuurikeskuksen, taidemuseon,
tietokeskuksen ja työväenopistojen tulee harkita mahdollisuuksia
kehittää sitovia toiminnallisia tavoitteitaan laadullisemmiksi.
- ei-strategialähtöiset määrätavoitteet ovat tyypillisesti esimerkiksi
opetustunnit. Talousarvion laatimisohjeiden mukaan sitovien
toiminnallisten tavoitteiden tulee kuvata vaikuttavuuden, laadun tai
palvelutason tavoitteita tai mittareita. Määrällinen tavoite ei kuitenkaan
aina kuvaa parhaalla mahdollisella tavalla kyseisen palvelun merkitystä
kuntalaisille tai asianomaisen hallintokunnan toimia kaupungin
strategiaohjelman toteuttamiseksi.
Lausunto:
Työväenopisto kehittää sitovien tavoitteittensa asettamista strategiseen
suuntaan vuoden 2017 talousarvion yhteydessä. Tämä tehdään
yhteistyössä Arbiksen kanssa.
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Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut
Tarkastuslautakunta hyväksyi 15.4.2015 (45 §) vuoden 2014
arviointikertomuksen.
Tarkastuslautakunta pyytää 13.5.2015 mennessä suomenkielisen
työväenopiston johtokunnan lausuntoa kertomuksen kohdista 1.5, 1.6,
2.2 ja 2.4. Lausuntopyyntö on liitteenä 1 ja arviointikertomus 2014 on
liitteenä 2. Tarkastusviraston arviointipäällikölle on ilmoitettu, että
Suomenkielisen työväenopiston johtokunta antaa lausuntonsa
19.5.2015 kokouksessaan.
Esittelijä
rehtori
Taina Hannele Saarinen
Lisätiedot
Taina Hannele Saarinen, rehtori, puhelin: 310 88501
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