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Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Museoviraston

vuosien 2014 ja 2015 toiminnasta

Tilinpäätöskannanoton säädösperusta ja valmistelu

Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) ja talousarvioasetuksen (1112
1992/1243) 66i §:n (7.4.2004/254) mukaan ministeriön on annettava vuosittain
viimeistään varainhoitovuotta seuraavan kesäkuun 15 päivänä perusteltu kannanotto
hallinnonalansa tiliviraston ja valtion rahaston tilinpäätöksestä ja niistä toimenpiteistä,
joihin tilinpäätös ja siitä annettu valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastus
kertomus ja muut tiliviraston toimintaa ja taloutta sekä tilinpäätöstä koskevat selvitykset
ja lausunnot antavat aihetta.
Museovirastoa koskeva kannanotto on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriön
kulttuuri-ja taidepolitiikan osaston asianomaisen viraston ohjauksesta vastaavalla
vastuualueella (taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue).

Tilinpäätöskannanoton laadinnassa käytetyt asiakirjat
Opetus-ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 -2014
(tark. 19.12.2011) ja 2015-2016 (10.12.2014)
Valtiontalouden tarkastusviraston Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta
2014 (22.4.2015) sekä vuoden 2014 tilintarkastusta koskeva tilintarkastajan
vuosiyhteenveto (22.4.2015) ja Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2015
(22.4.2016) sekä vuoden 2015 tilintarkastusta koskeva tilintarkastajan
vuosiyhteenveto (22.4.2016)

— Museoviraston tilinpäätös vuodelta 2014 ja 2015
Opetus-ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulosneuvottelu 24.3.2015
ja tulosohjaustapaaminen 13.4.2016
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1. Tuloksellisuus ja asetettujen tulostavoitteiden toteutuminen sekä tuloksellisuuden ja
raportoinnin asianmukaisuus vuonna 2014

Museoviraston vuoden 2014 toimintaa voi pitää tuloksellisena toimintakertomuksesta ja
tilinpäätöksestä saatujen tietojen perusteella. Museovirastolle tulossopimuksessa
asetetut laadulliset ja määrälliset tulostavoitteet vuodelle 2014 on pääosin saavutettu.
Tulossopimukseen sisältyviä tavoitteita ei ole raportoitu erikseen mikä vaikeuttaa jonkin
verran tulossopimuksen toteutumisen arviointia.

Toiminnallisen tehokkuuden sekä tuotosten ja laadunhallinnan tavoitteet on pääosin
saavutettu. Lausuntojen käsittelyaika on lyhentynyt, Salaman käyttöönotto lisännyt
viranomaispalveluiden työmäärää. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus on
kasvanut kaikissa ryhmissä, mutta momentin 29.80.20 vuokrakustannuksia ei ole otettu
huomioon kustannusvastaavuuslaskelmissa.
Valtiontalouden tarkastusviraston 22.4.2015 antaman tilintarkastuskertomuksen
mukaan tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti ja tilinpäätösanalyysi
on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Toiminnallisesta
tehokkuudesta on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäisen valvonnan osalta ei
tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. Talousarviota ja sitä
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu.

Tilintarkastajan vuosiyhteenvedossa on kiinnitetty huomiota siihen, että maksullisen
toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmissa esitettyjä tietoja ei voida pitää oikeina ja
riittävinä, koska liiketaloudellisesti hinnoitellun maksullisen toiminnan kustannuksiin ei
ole sisällytetty aiheuttamisperiaatteen mukaisesti vuokräkuluja.

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä.

2. Tuloksellisuus ja asetettujen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2015

Museoviraston vuoden 2015 toimintaa voi pitää tuloksellisena toimintakertomuksesta ja
tilinpäätöksestä saatujen tietojen perusteella. Museovirastolle tulossopimuksessa
asetetut laadulliset ja määrälliset tulostavoitteet vuodelle 2015 on pääosin saavutettu.
Tulossopimukseen sisältyviä tavoitteita ei edelläänkään ole raportoitu erikseen mikä
vaikeuttaa jonkin verran tulossopimuksen toteutumisen arviointia.

Toiminnallisen tehokkuuden sekä tuotosten ja laadunhallinnan tavoitteet on pääosin
saavutettu ja osittain ylitetty. Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä on noussut
610 806 kävijään (tavoite 490 000 euroa). Aineistojen sähköistä saatavuutta ja
paikkatietoaineistqja koskevat tavoitteet on pääosin saavutettu. Lausuntojen
käsittelyaika on lyhentynyt merkittävästi 23 päivään (tavoite 40) ja määräajassa
käsiteltyjen lausuntojen määrä on noussut 91 %:iin (tavoite 75 %). Tulosta voi, pitää
erinomaisena ottaen huomioon Museoviraston henkilöstöresurssien vähenemisen.
Tulos kuvaa .kuitenkin myös sitä, että vähentyneet asiantuntijavoimavarat on keskitetty
kehittämistehtävistä viranomaistyöhön.

3. Tuloksellisuuden ja raportoinnin asianmukaisuus vuonna 2015

Valtiontalouden tarkastusviraston 22.4.2016 antaman tilintarkastuskertomuksen
mukaan tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti ja tilinpäätösanalyysi
valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Toiminnallisesta tehokkuudesta
on esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Sisäisestä valvonnasta ei tarkastuksessa ole tullut
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esiin olennaista huomautettavaa. Talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä
on noudatettu.

Budjetointimenettelyjen osalta tilintarkastaja on yhteenvedossaan kuitenkin kiinnittänyt
huomiota siihen, että momentilla 29.80.75 olevat valtuudet ovat jääneet käyttämättä
vuosina 2014 ja 2015, joten budjetointikäytäntöä tulisi muuttaa vastaamaan
määrärahan käyttötan/etta.

Opetus-ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välisessä tulossopimuksessa ei ole
asetettu kustannusvastaavuustavoitetta maksuperustelain mukaisille suoritteille.
Tilintarkastajan vuosiyhteenvedossa on kiinnitetty huomiota siihen, että
kustannusvastaavuuslaskelmat on tehty toimintojen perusteella eikä niitä ole
täsmäytettyliikekirjanpitoon. Liiketaloudellisten muiden suoritteiden laskelma sisältää
muinaismuistolakiin perustuvia suoritteita noin 0,6 miljoonaa euroa.

Esitettyjä tietoja voidaan pitää kuitenkin kokonaisuutena oikeina ja riittävinä.

4. Ministeriön kanta tarpeellisista toimenpiteistä

Museoviraston tulee yhteistyössä opetus-ja kulttuuriministeriön kanssa tarkistaa
momentin 29.80.75 osalta tarve valtuuden myöntämiselle. Mikäli määrärahan
käyttötarve ei edellytä valtuuden käyttämistä, tulee budjetointikäytäntöä tältä osin
muuttaa.

Museoviraston tulee jatkossa täsmäyttää kustannusvastaavuuslaskelmat
liikekirjanpidon mukaisiksi. Yhteistyössä ministeriön kanssa tulee ratkaista mitä
toiminnan peruskustannuksia, erityisesti vuokrakustannuksia, otetaan huomioon
kustannusvastaavuutta laskettaessa ja onko hintatuen määrittelylle tarvetta. Perusteet
muinaismuistolakiin perustuvien suoritteiden sisällyttämisestä liiketaloudellisiin muihin
suoritteisiin tulee tarkistaa.

Museoviraston tulee tehdä myös muiden tilintarkastajan yhteenvetoon sisältyvien
huomioiden pohjalta tarpeelliset toimenpiteet ja täsmennykset.

Museoviraston tulee panostaa erityisesti siirtomäärärahojen käytön suunnitteluun.
Viraston tulee erityisesti panostaa sopeuttamistoimien suunnitteluun, seurantaan ja
raportointiin. Lakisääteisten tehtävien hoidon mahdollinen uudelleenarviointi tulee
tehdä yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Myös riskien arviointiin ja itsearviointien analysointiin tulee kiinnittää jatkossa aiempaa
enemmän huomiota.

5. Ministeriön omat toimenpiteet Museoviraston toiminnan tukemisessa

Opetus-ja kulttuuriministeriö valmistelee vuoden 2016 aikana yhteistyössä
Museoviraston kanssa vuosia 2017 - 2019 koskevan tulossopimuksen. Tässä
yhteydessä kehitetään tulossopimuksen rakennetta ja tavoitteiden asettamista sekä
toiminnan tulosten raportointia.

Opetus-ja kulttuuriministeriö on huolestunut Museoviraston toimintamenoihin
kohdistuneiden merkittävien säästötoimien vaikutuksesta erityisesti viraston
henkilöstöön, toimintaedellytyksiin ja kykyyn huolehtia lakisääteisistä tehtävistään.
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Ministeriö pyrkii talousarvio-ja kehysvalmistelun yhteydessä turvaamaan viraston
toimintaedellytyksiä kestävällä tavalla. Osana tulosohjausta ministeriö seuraa
Museoviraston tilanteen kehittymistä. Tähän liittyen selvitetään yhteistyössä
valtionvarainministeriön ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa mahdollisuuksia tehostaa
viraston toimitilojen käyttöä ja luopumista vailla käyttöä jääneistä tiloista.
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