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Johdanto

Suomen Arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiö (jatkossa Arkkitehtuurimuseo) on museolain

(729/1992) mukainen valtionosuuden piiriin hyväksytyn museon ylläpitäjä. Arkkitehtuurimuseo on
museolaissa tarkoitettu valtakunnallinen erikoismuseo, jonka valtionosuusprosentti on 10

prosenttiyksikköä korkeampi kuin muilla valtionosuuden piirissä olevilla museoilla. Maksetut
valtionosuudet ja valtionavustuslain (688/2001) mukaiset yleisavustukset ovat olleet tilikaudella 2015
yhteensä 1.661.986 euroa ja tilikaudella 2016 yhteensä 1.571.649 euroa. Valtionosuuden ja

yleisavustusten lisäksi Arkkitehtuurimuseolle on maksettu valtionavustuslain mukaisia erityisavustuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriä on suorittanut valtionavustuslain (688/2001) 15 §:ään perustuen

tarkastuksen koskien Arkkitehtuurimuseon valtionavustusten käyttöä vuosina 2015-2016. Lisäksi
ministeriö on opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) (rahoituslaki) 58 §:n 2
momentin mukaisesti tarkastanut Arkkitehtuurimuseon 58 §:n l momentissa tarkoitettujen

valtionosuusrahoitukseen perusteena käytettävien tietojen oikeellisuuden vuosilta 2015-2016.

Ministeriö teki päätöksen tarkastuksesta lokakuussa 2017. Tarkastuskäynti suoritettiin
Arkkitehtuurimuseon tiloissa 15.-16.1.2018. Tämän jälkeen suoritettiin vielä toinen tarkastuskäynti

22.1.2018. Tarkastuskäynnin aloituspalaveriin 15.1.2018 osallistuivat opetus-ja kulttuuriministeriöstä

tarkastuspäällikkö Viivi Lajunen, erityisasiantuntija Marleena Luopa sekä kulttuuri- ja taidepolitiikan
osaston edustajina kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen ja ylitarkastaja Mirva Mattila.

Arkkitehtuurimuseon edustajina olivat museonjohtaja Juulia Kauste sekä museon entinen

talouspäällikkö Minna Martikainen.
Tämä tarkastuskertomus kattaa ministeriön tarkastustoimen vastuulla olevan taloustarkastuksen.

Tarkastuskäynnin aikana tammikuussa 2018 kävi ilmi, että vuosien 2013-2017 aikana museonjohtajan
Eurocard-laskujen yhteissummasta 100.474,34 euroa, kirjanpitoon ei sisältynyt kuittia tai asianmukaista

selitettä 93.100,20 euron osalta. Ministeriö laati erillisen, 20.4.2018 valmistuneen muistion

OKM/1/203/2018, koskien Arkkitehtuurimuseon menettelytapaa luottokorttien käytössä ja
seurannassa. Museonjohtaja Juulia Kauste on tarkastuskäynnin jälkeen ja edelleen muistion

valmistumisen jälkeen vuonna 2018 toimittanut lisäselvityksinä kuitteja ja selitteitä. Hallituksen mukaan
selvittämättömiä eurocard-kuluja on lisäselvitysten jälkeen vuosilta 2013-2017 yhteensä 434,71 euroa.

Museon hallituksen toimittama selvitys on huomioitu vuosien 2015-2016 osalta tämän

tarkastuskertomuksen laatimisessa. Muistion julkaisemisen jälkeen tarkastusta jatkettiin
valtionavustusten sekä valtionosuusrahoituksen perusteena olevien tietojen osalta ja kolmas

tarkastuskäynti tehtiin 13.6.2018. Tämä tarkastuskertomus kattaa valtionavustusten käytön sekä
valtionosuusrahoituksen perusteena olevien tietojen tarkastamisen.

Hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus

lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka
saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Tarkastuskertomusluonnos lähetettiin Arkkitehtuurimuseolle

kuulemista varten 26.9.2018. Arkkitehtuurimuseo toimitti vastineen tarkastuskertomusluonnokseen

25.10.2018. Vastine on huomioitu tässä kertomuksessa.
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1.1 Tarkastuksen tavoite, laajuus ja rajaukset

1.1.1 Tarkastuksen tavoite

Tarkastuksen tarkoituksena on huolehtia valtionavustuslain (688/2001) 15 §:n mukaisesti
valtionavustuksen asianmukaisesta ja riittävästä valvonnasta. Valtionavustuslain mukaan valvontaa

tulee suorittaa hankkimalla valtionavustuksen käyttö- ja seurantatietoja sekä tekemällä tarvittaessa
tarkastuksia. Valvonnan asianmukaisuus tarkoittaa, että valvonnan avulla saadaan kohtuullinen

varmuus valtionavustuksen käytöstä oikealla tavalla ja varmistetaan oikeat ja riittävät tiedot

valtionavustuksen käytöstä ja sen tuloksellisuudesta annettujen tietojen oikeellisuus.

Tarkastuksen tavoitteena on ollut:

l) varmistaa opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 § 2 momentin
nojalla 58 § l momentissa mainittujen valtionosuusrahoituksen perusteena olevien tietojen

oikeellisuus ja

2) selvittää, onko Arkkitehtuurimuseo käyttänyt valtionavustukset valtionavustuslain 13 §:n

mukaisesti valtionavustuspäätösten mukaiseen tarkoitukseen ja sekä päätösten liitteenä

olleiden ehtojen ja rajoitusten mukaan.

1.1.2 Tarkastuksen laajuus ja rajaukset

Tarkastetut valtionosuusrahoituksen perusteena olevat tiedot

Arkkitehtuurimuseon valtionosuusrahoituksen suuruus oli vuonna 2015 yhteensä 699.348 euroa ja

vuonna 2016 yhteensä 668.481 euroa. Vuosien 2015-2016 valtionosuusrahoitus perustuu vuosien 2013

ja 2014 henkilötyövuosi- ja käyttökustannustietoihin. Tämä tarkastus on rajattu
valtionosuusrahoituksen osalta koskemaan alla olevassa taulukossa esitettyjä Suomen

Arkkitehtuurimuseo-jatiedotuskeskussäätiön rahoituslain 58 §:n l momentin edellyttämiä kustannus-

ja henkilötyövuositietoja vuosilta 2015-2016. Vuonna 2015 ja 2016 raportoidut kustannus- ja

henkilötyövuositiedot ovat vaikuttaneet rahoitusjärjestelmän seurantatietoihin sekä ministeriön

päätöksiin koskien vuosien 2017 ja 2018 rahoituksen perusteena olevia laskennallisia henkilötyövuosia.

Vuonna 2015 ja 2016 raportoidut käyttökustannustiedot puolestaan vaikuttavat vuosien 2018 ja 2019
valtakunnallisiin yksikköhintoihin.

Täyttöohje:

Kustannus-ja henkilötyövuositiedot 2015, lomake R22 Ilmoitus käyttökustannuksista ja suoritteista 2015

Kustannus-ja henkilötyövuositiedot 2016, lomake R22 Ilmoitus käyttökustannuksista ja suoritteista 2016

Tarkastetut valtionavustukset

Valtionavustuslain mukaisten avustusten osalta tarkastus rajattiin koskemaan yleisavustuksia vuosilta

2015-2016 sekä investointi- ja erityisavustuksia, joiden käyttöaika on osittain tai kokonaan osunut

vuosille 2015-2016. Tarkastukseen sisältyi neljä erityisavustusta (yhteensä 73.000 euroa), yksi
investointiavustus (30.000 euroa) ja kuusi yleisavustusta (1.865.804,08 euroa). Tarkastetut avustukset

on esitetty alla olevassa taulukossa.
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Eritvisavustukset:

Rakennusten SD-mallien mobiilipalvelun kehittäminen

Arkkitehtuuri aineistot a voimiksi-jatkohanke

Suomalaisen arkkitehtuurin näkyvyyden edistäminen Kiinassa

Arkkitehtuuri museon palvelujen saavutettavuuskartoitus

Erityisavustukset yhteensä

Investointiavustus:

Puistokatu 4:n peruskorjaus

Yleisavustukset:

Yleisavustus 2015

Yleisavustus Kasarmikadun tilakustannuksiin 2015

Yleisavustus Venetsian biennaalin tilakustannuksiin 2015

Yleisavustus 2016

Yleisavustus Kasarmikadun tilakustannukslin 2016

yieisavustus Venetsian biennaalin tilakustannuksiin 2016

Vleisavustukset yhteensä

yhteensä (tarkistetut yleis-, erityis-ja investointiavustukset)

Maksettu valtionosuusrahoitus 2015-2016

Dnro

OKM/38/621/2014

OKM/114/621/2014

OKM/387/320/2014

OKM/171/622/2013

OKM/3/620/2014

OKM/104/621/2014

OKM/105/621/2014

OKM/103/621/2014

OKM/44/621/2015

OKM/89/621/2015

OKM/93/621/203.5

OKM/22/221/2015
OKM/37/221/2014

Summa

15 000,00

30 000,00

25 000,00

3 000,00

73 000,00

30 000,00

565 000,00

329 721,72

67 914,00

555 000,00

280 263,00

67 905,36

l 865 804,08

1968 804,08

l 367 829,00

Ehdot ja rajoitukset

OKM/6/091/2011

OKM/6/091/2011

OKM/6/091/2011

OKM/6/091/2011

OKM/1/091/2012

OKM/5/091/2011

OKM/S/091/20U

OKM/5/091/2011

OKM/5/091/2011

OKM/5/091/2011

OKM/5/091/2011

Museon toiminnan tuloksellisuus

Tarkastuksen ulkopuolelle on rajattu museolaissa (1992/729) säädettyjen valtionosuusrahoituksen

saamisen edellytysten, toiminnan tuloksellisuuden sekä valtakunnalliseksi erikoismuseoksi nimeämisen
edellytysten tarkastaminen.

Rajaus tehtiin sen vuoksi, että valtakunnallisten erikoismuseoiden osalta toiminnan tuloksellisuuden ja

valtionosuuden edellytysten täyttymistä arvioidaan säännöllisesti. Valtionosuuden piiriin pääsyn ja
saamisen edellytyksistä on säädetty museolaissa. Arkkitehtuurimuseo on lisäksi nimetty museolain 3 §:n

tarkoittamaksi valtakunnalliseksi erikoismuseoksi. Valtakunnallisen erikoismuseon tehtävistä on

säädetty valtioneuvoston museoista annetussa asetuksessa (1992/2005). Museolla tulee myös olla

suunnitelma valtakunnallisen toiminnan painopisteistä ja tavoitteista, joista neuvotellaan nelivuosittain
Museoviraston kanssa. Neuvottelun yhteydessä museo raportoi edellisen suunnitelmakauden

tavoitteiden toteutumisesta.

Museolakia täydennettiin vuonna 2015 säätämällä laissa valtakunnalliseksi erikoismuseoksi nimeämisen

edellytyksistä. Edellytyksenä on muun muassa, että museo edustaa valtakunnallisesti merkittävää

toimialaa, sillä on valtakunnallisesti merkittävä kokoelma ja edellytykset suoriutua tehtävistään.

Nykyisten valtakunnallisten erikoismuseoiden tulee vuoden 2018 loppuun mennessä laatia selvitys siitä,

miten ne täyttävät edellytykset. Opetus- ja kulttuuriministeriä päättää selvityksen hyväksymisestä
Museoviraston annettua asiasta lausuntonsa. Arkkitehtuurimuseo ei ole vielä toimittanut selvitystään

ministeriölle

Museon hallinto

Hallinnon toimivuutta on tarkasteltu valtionavustusten käytön ja seurannan sekä valtionosuutta

koskevien kustannustietojen seurannan ja raportoinnin näkökulmasta. Muilta osin hallinnon tarkastusta

on tehty tarkastuskäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella koskien museon luottokorttien käyttöä ja

seurantaa, josta on laadittu edellä mainittu erillinen 20.4.2018 päivätty muistio (OKM/1/203/2018).
Tämä tarkastuskertomus on rajattu käsittelemään vuosia 2015-2016. Tarkasteluperiodin osalta hallitus

on hylännyt iuottokorttikuluja selvittämättöminä yhteensä 230,60 euroa vuonna 2015 ja 144,60 euroa
vuonna 2016. Tämä on otettu huomioon tässä tarkastuskertomuksessa.
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1.2 Tarkastuksen säädösperusta

1.2.1 Valtionosuusrahoituksen tarkastamisen säädösperusta

Museolaki (729/1992)

Museolain l§:n mukaan museoille myönnetään valtionosuutta käyttökustannuksiin siten kuin opetus-

ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa ja museolaissa säädetään. Museolain 2 §:ssä

säädetään valtionosuuden saamisen edellytyksistä. Edellytyksenä on mm. museoalan koulutuksen

saaneen henkilöstön riittävä määrä. Museoalan koulutuksen saaneen henkilöstön vähimmäismäärästä

ja kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Museolain 3 §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi nimetä museon valtakunnalliseksi

erikoismuseoksi, jolloin valtionosuus suoritetaan 10 % korkeampana kuin opetus- ja kulttuuritoimen

rahoituksessa annetussa laissa säädetään. Arkkitehtuurimuseo on museolaissa tarkoitettu opetus-ja

kulttuuriministeriön nimeämä valtakunnallinen erikoismuseo.

Museolain 4 §:n mukaisesti opetus-ja kulttuuriministeriä päättää valtion talousarvion rajoissa museon

valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävästä henkilötyövuosien määrästä. Museolain 4 a

§:ssä on lisäksi määritetty, että opetus-ja kulttuuriministeriä voi valtion talousarvion rajoissa myöntää
valtionavustusta erikoismuseoiden erityistehtävien hoitamista varten. Arkkitehtuurimuseon saamat

yleisavustukset vuosina 2015-2016 on myönnetty museolain 4 a §:n nojalla.

Opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)

Rahoituslaissa säädetään rahoituksesta museolaissa määriteltyä toimintaa varten. Rahoituslain 5 §:n

nojalla käyttökustannusten rahoitus määräytyy laskennallisten perusteiden mukaisesti. Museoissa
rahoitus määräytyy laitokselle vahvistetun laskennallisen henkilötyövuosien määrän ja laskennallista

henkilötyövuotta kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella.

Rahoituslain 22 §:n mukaisesti rahoitusta myönnetään museolle 37 prosenttia valtionosuuden

perusteena käytettävästä euromäärästä, joka saadaan kertomalla museolle päätöksellä vahvistettu
henkilötyövuosien määrä 35 §:n mukaisesti määrätyllä yksikköhinnalla.

Rahoituslain 35 § mukaisesti museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhinnat lasketaan erikseen

kunkin taide- ja kulttuurilaitosmuodon osalta vuosittain jakamalla yksikköhintojen määräämistä
edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuonna niiden toiminnasta aiheutuneet käyttökustannukset

asianomaisten kulttuurilaitosten saman kalenterivuoden todellisten henkilötyövuosien yhteismäärällä.

Opetus- ja kulttuuriministeriä määrää yksikköhinnan varainhoitovuodelle arvioidun kustannustason
mukaiseksi ja ottaen huomioon valtion toimenpiteistä aiheutuvat toiminnan laajuuden ja laadun
muutokset soveltuvin osin siten kuin 23 §:n l momentissa säädetään.

Rahoituslain 35 § mukaisesti museoiden yksikköhintoja laskettaessa kustannuksista vähennetään
museolain 4 a §:n nojalla niiden toimintaa varten kustannusten laskemisvuonna myönnettyjä

valtionavustuksia vastaava euromäärä. Arvonlisäveron osalta on soveltuvin osin voimassa, mitä 32 §:n

l ja 4 momentissa säädetään. Arvonlisäverovelvollisen yksityisen yhteisön tai säätiön yksikköhintaa ei
kuitenkaan koroteta. Arkkitehtuurimuseo on toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen ja näin ollen

yksikköhintaa ei ole korotettu rahoituslain 32 §:n perusteella. Rahoituslain 35 a §:n mukaan museoiden

yksikköhintoja laskettaessa yksikköhintoja alennetaan vuosittain 16.479 euroa.

Rahoituslain 49 § l momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriä vahvistaa seuraavan

varainhoitovuoden rahoituksen perusteena käytettävien henkilötyövuosien määrän vuosittain valtion

talousarvion rajoissa.

Rahoituslain 58 §:n l momentin mukaan kunnan, kuntayhtymän tai yksityisen toiminnan järjestäjän on
toimitettava valtionapuviranomaiselle rahoituslaissa tarkoitetun rahoituksen määräämiseksi tarvittavat
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talousarvioon, taloussuunnitelmaan, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen perustuvat tiedot sekä

muut rahoituksen määräämiseksi tarpeelliset, toiminnan laajuutta ja rahoituksen perusteena
käytettäviä muita suoritteita koskevat tiedot. Tarkemmat säännökset toimitettavista tiedoista on
annettu valtioneuvoston asetuksella. Rahoituslain 58 §:n 2 momentin mukaisesti

valtionapuviranomainen päättää l momentissa tarkoitettujen tietojen oikeellisuuden toteamiseksi
suoritettavista rahoituksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvista tarkastuksista.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1766/2009) 25 §:n

mukaan toiminnan järjestäjän tulee ilmoittaa kustannuksia ja toiminnan laajuutta koskevat tiedot

opetus -ja kulttuuriministeriölle vuosittain Opetushallituksen (OPH) ja Tilastokeskuksen lomakkeilla
kustannustiedonkeruuseen viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Museoiden

osalta kustannus-ja henkilötyövuositiedot on tullut ilmoittaa sähköisesti OPH:n lomakkeilla ja tietojen

ilmoittamisessa on tullut noudattaa OPH:n museoita koskevia kirjallisia vuosien 2015 ja 2016

täyttöohjeita. Ohje päivitetään vuosittain.

Opetushallituksen ohje koskien käyttökustannuksien ja suoritteiden ilmoittamista

Ilmoitettavat kustannustiedot muodostuvat laitoksen toiminnasta aiheutuneista valtionosuuspohjaan
kuuluvista menoista ja valtionosuuspohjaan kuulumattomista menoista. Ohjeessa todetaan mm.

seuraavasti:

• Valtionosuuden kustannuspohjaan sisällytetään kirjanpidon mukaiset museotoiminnan
käyttötalouden bruttomenotja pienet investointimenot.

• Palkkausmenot ilmoitetaan kuitenkin nettona, henkilöstökorvauksilla vähennettynä.

• Valtionosuuspohjaan ei lueta lainojen hoitokustannuksia eikä laskennallisia tai sisäisiä korkoja.

• Valtionosuuspohjaan ei lueta toiminnan järjestäjän käyttöomaisuuden poistoja ja korkoja eikä

sisäisiin vuokriin sisältyviä poistoja ja korkoja.

• Kustannuspohjaan ei lueta kustannuksia, joihin myönnetään erikseen lakiin perustuvaa

valtionrahoitusta. Esim. työllistämistuella palkattujen osalta voidaan kustannuspohjaan lukea
ainoastaan nettomenot. Edellisestä poiketen rahoituslain 44 §:n, teatteri-ja orkesterilain 6 a §:n 2

ja 3 momentin sekä museolain 4 a §:n perusteella myönnettäviä harkinnanvaraisia
valtionavustuksia vastaavat kustannukset ilmoitetaan kustannuspohjaan. Opetus- ja

kulttuuriministeriö vähentää keskimääräistä yksikköhintaa laskettaessa kustannusten

laskemisvuonna myönnettyjä valtionavustuksia vastaavan euromäärän kustannuspohjasta.

• Museokaupan osalta valtionosuuspohjaan ei lueta myyntiartikkeleiden hankintakustannuksia. Sen

sijaan myymälätoiminnan henkilöstö-ja kiinteistökustannukset saadaan lukea valtionosuuspohjaan

kuuluviin menoihin. Kahvila- ja ravintolatoiminnan kustannuksia ei kiinteistökustannuksia lukuun
ottamatta lueta kustannuspohjaan.

• Pienet investoinnit luetaan käyttökustannusten valtionosuuspohjaan hankintavuonna.

• Valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ilmoitetaan arvonlisäverollisena kokonaissummana.

• Palkat ilmoitetaan jaoteltuna vakinaisen päätoimisen henkilökunnan palkkoihin sekä muihin

palkkoihin ja palkkoihin. Edellä mainitut ilmoitetaan ilman valtionavustuksilla maksettuja palkkoja

ja palkkioita, jotka ilmoitetaan omalla rivillään.

• Ostopalveluihin sisältyvät palkkakulut voidaan ilmoittaa osana muita palkkoja ja palkkioita, mikäli

palkkojen ja henkilösivukulujen osuus näkyy eroteltuna ostolaskussa. Jos laskussa ei ole ollut

erittelyä, voidaan palkat ja henkilösivukulut selvittää laskuttajalta jälkikäteen. Mikäli erittelyä ei
saada, on käytettävä sivukuluprosenttia 25.

• Ilmoituksella tulee raportoida kustannustietojen lisäksi vakinaisen päätoimisen henkilökunnan

henkilötyövuosien määrä. Vakinaisen päätoimisen henkilökunnan työaika on vähintään 30 tuntia
viikossa. Henkilökunnan lukumäärä lasketaan kuukausittain koko vuodelta. Kuukausien lukumäärät

lasketaan yhteen ja summa jaetaan 12:lla. Vakinaisen päätoimisen henkilökunnan sijaiset lasketaan

mukaan ja vastaavasti palkat ilmoitetaan osana vakinaisten ja päätoimisten työntekijöiden

palkkoja.

• OPH:n ohjeistuksen mukaisesti museoiden henkilötyövuosien laskentaan sisältyy myös

kiinteistöhenkilökunta.
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• Harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla kokonaan palkattuja henkilöitä ei lasketa

henkilötyövuosimäärään. Tarkastustoimi tarkentaa, että tällä viitataan henkilötyövuosia
laskettaessa sekä yleis- että erityisavustuksiin. Valtionosuuspohjaan kuuluviin menoihin

ilmoitetaan sen sijaan museolain 4 a §:n perusteella myönnettäviä harkinnanvaraisia

valtionavustuksia vastaavat kustannukset. Tarkastustoimen näkemyksen mukaan OPH:n

ohjeistusta tulisi tältä osin täsmentää, jotta tämä tulisi ohjeistuksessa selkeämmin esille.

1.2.2 Valtionavustusten tarkastamisen säädösperusta

Valtionavustuslain 10 §:n mukaan valtionavustuksen hakijan tulee hakemuksen yhteydessä antaa

valtionapuviranomaiselle oikeat ja riittävät tiedot valtionavustuksen käyttötarkoituksesta sekä niistä

muista seikoista, joita valtionapuviranomainen tarvitsee hakemuksen ratkaisemiseksi.

Valtionavustuslain 13 §:n l momentin mukaan valtionavustus saadaan käyttää ainoastaan

valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Pykälän 2 momentin mukaan sen lisäksi, mitä
valtionavustuslaissa tai 8 §:n nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään,

valtionavustuksen saajan on noudatettava avustettavassa hankkeessa tai toiminnassa

valtionavustuspäätökseen otettuja ehtoja.

Valtionavustuslain 14 §:n mukaan valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomaiselle

valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot.

Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä valtionapuviranomaiselle valtionavustuksen
käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta valtionavustuksen käyttöön

vaikuttavasta muutoksesta.

Valtionavustuslain (688/2001) 15 §:n mukaisesti valtionapuviranomaisen on huolehdittava

valtionavustuksen asianmukaisesta ja riittävästä valvonnasta hankkimalla valtionavustuksen käyttö-ja

seurantatietoja sekä muita tietoja samoin kuin tekemällä tarvittaessa tarkastuksia. Valtionavustuslain

16 §:n nojalla valtionapuviranomaisella on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön
valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.

Valvonnan asianmukaisuus tarkoittaa, että valvonnan avulla saadaan riittävä varmuus

valtionavustuksen käytön oikeellisuudesta myönnettyyn tarkoitukseen ja varmistetaan
valtionavustuksen asianmukaisesta käyttämisestä ja sen tuloksellisuudesta annettujen tietojen
oikeellisuus. Vastuu valtionavustuksen asianmukaisesta käyttämisestä ja sen varmistamisesta kuuluu

valtionavustuksen saajalle.

Valtionavustuslain 20 §:n l momentin mukaan valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa
virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa.

Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää

valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Valtionavustuslain 24 §:n mukaan valtionavustuksen

saajan on maksettava palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle valtionavustuksen maksupäivästä

korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä.

Tämän tarkastuksen kohteena olevilla avustuspäätöksillä on viitattu valtionavustuslakiin (688/2001),

yleisavustusten ehtoihin ja rajoituksiin (dnro 5/091/2011), erityisavustusten ehtoihin ja rajoituksiin
(dnro 6/091/2011) sekä investointiavustusten ehtoihin ja rajoituksiin (OKM/1/091/2012).

Yleisavustukseen liittyvissä ehdoissa ja rajoituksissa (dnro 5/091/2011) mainitaan muun muassa

seuraavaa:

• Yleisavustus ei saa kattaa toiminnasta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää, jollei

valtionavustuksen myöntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista

syistä muuta johdu.

• Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien menojen

määrää.
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• Hyväksyttäviksi menoiksi katsotaan avustettavan toiminnan kannalta tarpeelliset ja määrältään

kohtuulliset menot.

• Hyväksyttäviä menoja eivät ole poistot, varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menot

eivätkä varaukset tai laskennalliset erät, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin menoihin.

• Avustusta saavan tahon tulee selvittää ja ottaa toiminnassaan huomioon mahdollinen

velvollisuutensa noudattaa voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä.

Erityisavustukseen liittyvissä ehdoissa ja rajoituksissa (OKM/6/091/2011) mainitaan muun muassa
seuraavaa:

• Erityisavustusta saa käyttää avustuksen saajalle avustuskohteesta aiheutuviin menoihin.

• Erityisavustus katsotaan asianmukaisesti käytetyksi, jos avustuksen saajalla on ollut avustettavasta

hankkeesta hyväksyttäviä menoja vähintään avustusta vastaava määrä.

• Hyväksyttäviksi menoiksi katsotaan avustettavan kohteen kannalta tarpeelliset ja määrältään

kohtuulliset menot.

• Hyväksyttäviä menoja laskettaessa otetaan vähennyksenä huomioon samaan tarkoitukseen

myönnetyt muut avustukset ja hankkeesta saatavat tuotot.

• Avustusta saavan tahon tulee selvittää ja ottaa toiminnassaan huomioon mahdollinen

velvollisuutensa noudattaa voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä.

• Opetus- ja kulttuuriministeriä voi avustuksen saajan hakemuksesta erityisestä syystä muuttaa

avustuksen käyttötarkoitusta ja -aikaa sekä ehtoja. Tätä koskeva hakemus on tehtävä siten, että

päätös voidaan tehdä ennen avustuksen käyttöajan päättymistä.

Investointiavustukseen liittyvissä ehdoissa ja rajoituksissa (OKM/1/091/2012) mainitaan muun muassa

seuraavaa:

Avustusta saadaan käyttää hankkeen toteuttamisesta aiheutuneisiin menoihin, jotka ovat syntyneet

ennen avustuksen myöntämistä sekä menoihin, jotka ovat syntyneet avustuksen myöntämisvuonna

ja kahtena seuraavana vuonna, ellei avustuspäätöksessä toisin määrätä.

Hyväksyttäviä menoja ovat hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset

menot vähennettynä hankkeeseen kohdistuvien korvausten, hyvitysten ja muiden hankintamenoja
vähentävien tulojen määrällä.

Hyväksyttäviä menoja eivät ole poistot, varaukset eivätkä muut laskennalliset erät. Hyväksyttäviä
menoja eivät myöskään ole lainoista aiheutuvat kustannukset, ellei avustuspäätöksessä toisin ole

määrätty.

Rakennusavustuksen määrä ei yhdessä muun julkisen tuen kanssa saa ylittää hankkeesta

aiheutuneita hyväksyttäviä menoja.

Rakennusavustuksen saajan tulee noudattaa hankkeen toteuttamisessa julkisesta hankinnoista

annetun lain (348/2007) säännöksiä.

3 Valtionosuusrahoituksen laskennalliset perusteet:

kustannus- ja henkilötyövuositietojen oikeellisuus

Oheisessa kuvassa on esitetty tarkastuksen viitekehys ja rahoituspäätöksen laskennalliset perusteet.

Kuten edellä on todettu, tarkastus on rajattu koskemaan museon ilmoittamia käyttökustannuksia (l.-ll.)

ja henkilötyövuositietoja (III). Näiden tietojen ilmoittamisessa on tullut noudattaa OPH:n kirjallisia

ohjeita vuosille 2015-2016. OPH:n ohjeiden (2015-2016) mukaisesti kustannustiedot jaotellaan

raportoinnissa valtionosuuteen oikeuttaviin menoihin (l.) ja valtionosuuspohjaan kuulumattomiin

menoihin (II). Valtionosuuspohjalla viitataan toteutuneisiin hyväksyttyihin käyttökustannuksiin. Lisäksi
kustannukset jaetaan toimintamenoihin, kiinteistömenoihin ja pieniin investointeihin. Kustannukset

luokitellaan edelleen menolajeihin, joita ovat vakinaisen, päätoimisen henkilökunnan palkat, muut

palkat ja palkkiot, valtionavustuksilla maksetut palkat ja palkkiot, henkilösivukulut, muut menot ja
arvonlisävero. Kustannustietojen lisäksi museon on tullut raportoida vakinaisen ja päätoimisen

henkilökunnan henkilötyövuosien määrä (III).
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Valtionapuviranomainen laskee museon raportoimien tietojen (l.-lll.) perusteella muun henkilökunnan

henkilötyövuosien määrän (V.) jakamalla päätoimisen henkilökunnan keskipalkalla muiden palkkojen ja

palkkioiden määrän. Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävän henkilötyövuosien määrän
valtionapuviranomainen määrittää lisäämällä muun henkilökunnan henkilötyövuosien määrään museon

ilmoittaman vakinaisen ja päätoimisen henkilötyövuosien määrän. Rahoituslain 35 § mukaisesti
ministeriö laskee (VI.) museoiden yksikköhinnan vuosittain jakamalla yksikköhintojen määräämistä

edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuonna museoiden toiminnasta aiheutuneet käyttökustannukset niiden

saman kalenterivuoden todellisten henkilötyövuosien yhteismäärällä. Ministeriö päättää yksikköhinnan

ottaen huomioon valtion toimenpiteistä aiheutuvat toiminnan laajuuden ja laadun muutokset (VII).

Lisäksi ministeriö vahvistaa laitoskohtaiset henkilötyövuosimäärät valtion talousarvion rajoissa (VII).
Valtionosuuden piirissä olevan laitoksen ylläpitäjälle lähetetään päätökset koskien henkilötyövuosia ja

yksikköhintoja. Päätöksen liitteestä käy ilmi kyseisen laitoksen htv-määrä, valtionosuusprosentti ja

alvillisuus/alvittomuus. Päätöstä ei perustella laitoskohtaisesti.

Käyttökustannusten ja henkilötyövuosien laskenta (rahoituslaki):

MUSEO ILMOITTAA:

MUSEON TOTEUMATIEDOT

l. Valtionosuuspohjaan kuuluvat
menot:

• Vakinaiset, palkat
• Muut, palkat

^ Käyttökustannukset yht.

II. Valtionosuuspohjaan
kuulumattomat menot

III. Henkilötyövuodet, vakinaiset

IV. Kuluvan vuoden
henkilötyövuodet, museaaliset

MUSEOLAKI
Museon tehtävät
Valtionosuuden saamisen
edellytykset (mm. museaalinen
henkilökunta, ympärivuotinen
toiminta, toimintasuunnitelma jne)
Erikoismuseoasema

MINISTERIÖ LASKEE:

V. Museokohtaiset HTV-määrät

Vakinaiset, keskimääräinen
palkka / htv

Muun henkilökunnan
laskennallinen htv

• VOS-perusteinen
henkilötyovuosimäärä
yhteensä.

VI. Valtakunnalliset yksikköhinnat

• S Hyväksytyt
käyttökustannukset
eli valtionosuuspohjaan
kuuluvat kustannukset

• l Henkilötyövuodet

= Valtakunnalliset
yksikköhinnat

MINISTERIÖ PÄÄTTÄÄ:

VII. MUSEOKOHTAINEN HTV X LAITOSMUOTOKOHT. YKSIKKÖHINTA

= RAHOITUSPÄÄTÖS

OPH:n ohjeistuksen mukaan rahoituslain 44 §:n ja museolain 4 a §:n perusteella myönnettäviä
harkinnanvaraisia valtionavustuksia vastaavat kustannukset ilmoitetaan kustannuspohjaan. Tällä

viitataan Arkkitehtuurimuseon saamiin valtioavustuslain mukaisiin yleisavustuksiin. Ministeriö vähentää

rahoituslain 35 §:n mukaisesti yksikköhintoja laskettaessa kustannuksista museon toimintaa varten
kustannusten laskemisvuonna myönnettyjä valtionavustuksia vastaavan määrän. Tämä ei siten vaikuta

suoraan laitoksen saaman valtionosuuden määrään vaan valtakunnalliseen kustannuspohjaan, jonka

perusteella lasketaan yksikköhinnat.

Ohjeistuksen mukaan harkinnanvaraisella valtionavustuksella kokonaan maksetut palkat raportoidaan

kuitenkin erikseen, sillä ne eivät sisälly henkilötyövuosien laskentaan. Tällä viitataan sekä yleis- että

eritysavustuksilla kokonaan maksettuihin palkkoihin, jotka tulee raportoida ilmoituksella omana

rivinään.
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3.1 Tarkastustoimenpiteet: valtionosuusrahoitus

Tarkastuksessa pyrittiin saavuttamaan riittävä varmuus siitä, että Arkkitehtuurimuseon raportoimat

kustannus- ja henkilötyövuositiedot noudattavat OPH:n ohjeistusta 2015-2016 ja täsmäävät

kirjanpitoon sekä työsopimustietoihin. Näiden tietojen varmistamiseksi laadittiin täsmäytyslaskelma
lomakkeen tiedoista tilinpäätöksen kokonaiskuluihin sekä tehtiin mm. seuraavat tarkastustoimenpiteet:

Palkkojen kokonaismäärä täsmäytettiin tilikauden 2015 ja 2016 kirjanpitoon

Varmistettiin, että palkkamenot on ilmoitettu OPH:n ohjeistuksen mukaisesti nettona eli

vähennettynä palkkoja oikaisevilla henkilöstökorvauksilla, kuten KELA-ja vakuutuskorvauksilla.

Jako vakinaisen päätoimisen ja muiden työntekijöiden välillä tarkastettiin käymällä läpi vakinaisten

päätoimisten työntekijöiden työsopimukset läpi. Muiden työntekijöiden työsopimuksia käytiin läpi

satunnaisotannalla.

Henkilökunnan lukumäärän taustalaskelmat tarkistettiin ja varmistettiin, että henkilökunnan
lukumäärä on laskettu ohjeistuksen mukaisesti.

Edellä esitetyt vakinaiset ja päätoimiset sekä muut palkat tulee ilmoittaa ilman valtionavustuksella

kokonaan maksettuja palkkoja. Erityisavustuksille raportoitujen palkkakulujen määrä täsmäytettiin

lomakkeella raportoituihin valtionavustuksilla maksettuihin palkkoihin.

Henkilösivukulujen kokonaismäärä täsmäytettiin kirjanpitoon.

Täsmäytettiin muiden menojen kokonaismäärä kirjanpitoon. Muihin menoihin sisällytetään paitsi

varsinaisesta toiminnasta ja kiinteistömenoista aiheutuneet kulut (pl. henkilöstömenot) myös
pieninvestoinneista aiheutuneet menot (pl. henkilöstömenot).

OPH:n ohjeistuksen mukaan arvonlisäverot ilmoitetaan joko maksetun tai palautusjärjestelmään
kirjatun mukaisena. Lomakkeella ilmoitettu arvonlisäverojen kokonaismäärä täsmäytettiin

tilikauden 2015-2016 kirjanpidon mukaisiin maksettuihin ja kausi-ilmoituksen arvonlisäveroihin.

Valtionosuuspohjaan kuulumattomiin menoihin ilmoitetaan sellaiset menot, joita ei huomioida
yksikköhintoja laskettaessa. Tarkastuksessa varmistettiin, että valtionosuuspohjaan

kuulumattomiksi menoiksi on ilmoitettu ohjeiden mukaiset kulut. Täsmäytettiin lomakkeella
kohdassa E9.9 ilmoitetut valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot kirjanpitoon.
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Arkkitehtuurimuseon raportoimat tiedot 2015-2016

Oheisessa taulukossa on esitetty Arkkitehtuurimuseon tilikaudelta 2015 raportoimat kustannus- ja
henkilötyövuodet.

2015

l. Palkat

1.1 Vakinainen, päätoiminen henkilöstö

1.2 Muutpalkatja palkkiot

1.3 Valtionavustuksella maksetut palkat

Palkat yhteensä

2. Henkilösivukulut

3. Muut menot

4. Arvonlisävero

Yhteensä

Toimintamenot

757 90C

88805

o

177 183
488 800
56630

l 569 317

Kiinteistömenot

7548

4800

o

2606
478 484

9120
502 558

Pieninvestoinnit

o

o

o

o
69036
14650
83685

Yhteensä

765 448

93605

o

859 052

179 788
1036320

80400
2 155 560

5. Valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot

Poistot

Korot

Hankinnatmuseokauppa

Yhteensä

22492
1890
5251

29632

6. Vakinaisen päätoimisen henkilökunnan henkilötyövuodet

6.1.Vakinaisen henkilökunnan henkilötyökuukaudet

6.2 Vakinaisen päätoimisen henkilökunnan HTV (6.1/12)
263,5

22,0

7. Muun henkilökunnan henkilötyövuosien laskenta (ministeriö)

Palkat vakinaiset päätoimiset (1.1.)

Muutpalkatja palkkiot (1.2)

HTV vakinaiset päätoimiset (6.2)

Keskimääräinen palkka vakinaiset/htv(l.l/6.2)

Laskennallinen MTV muu henkilökunta (1.2/(1.1./6.2))

765 448

93605

22

34793

2,7

l Henkilötyövuodet yhteensä 2015 24,71

*Pieninvestointien muut menot sisältävät taseelle aktivoidut peruskorjauskulut (aktivoitu määrä ei sisällä valtionavustuksella

katettua osuutta) muut investoinnit sekä tuloslaskelmasta kokoelmahankinnat.
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Oheisessa taulukossa on esitetty Arkkitehtuurimuseon tilikaudelta 2016 raportoimat kustannus- ja

henkilötyövuodet.

2016

l. Palkat

1.1 Vakinainen, päätoiminen henkilöstö

1.2 Muut palkatja palkkiot

1.3 Valtionavustuksella maksetut palkat

Palkat yhteensä

2. Henkilösivukulut

3. Muut menot

4. Arvonlisävero

Yhteensä

Toimintamenot

764 191

130 188

8696

903 074

175536

458 441

73051

l 610 103

Kiinteistömenot

7548

480C

o

12348

2400

423 499

8497

446 744

Pieninvestoinnit

c

c

o

o

o

17385

984

18369

Yhteensä

771739

134988

8696

915422

177 937

899325

82533

2075216

5. Valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot

Poistot

Korot

Hankinnat museokauppa

Yhteensä

22892

2687

4950

30529

6. Vakinaisen, päätoimisen henkilökunnan henkilötyövuodet

6.1 Vakinaisen henkilökunnan henkilötyökuukaudet

Vakinaisen päätoimisen henkilökunnan HTV (6.1/12)

262,5

21,9

7. Muun henkilökunnan henkilötyövuosien laskenta (ministeriö)

Palkat väki naiset päätoimiset (l.l.)

Muutpalkatja palkkiot (l.2)

1-1 TV vakinaiset päätoimiset (6.2)

Keskimääräinen palkka vakinaiset/htv (1.1/6.2)

Laskennallinen HTV muu henkilökunta (1.2/(1.1./6.2))

771 739

134988

21,9

35239

3,8

[Henkilötyövuodet yhteensä 2016 25,71

*Pieninvestointien muut menot sisältävät taseelle aktivoidut peruskorjauskulut (aktivoitu määrä ei sisällä valtionavustuksella

katettua osuutta) muut investoinnit sekä tuloslaskelmasta kokoelmahankinnat.

3.2 Tarkastushavainnot: valtionosuusrahoituksen edellyttämät kustannus-

ja henkilötyövuositiedot 2015-2016

Henkilötyövuosilaskennassa ilmoitettu määräaikainen henkilöstö

Tarkastuksessa havaittiin, että vakinaiseen ja päätoimiseen henkilöstöön on ilmoitettu molempina

vuosina 2015-2016 myös määräaikaisia työntekijöitä. OPH:n ohjeistuksen mukaan vakinaisen

päätoimisen henkilökunnan sijaiset lasketaan mukaan vakinaisiin päätoimisiin työntekijöihin. Sen sijaan
täyttämättömiä vakansseja ja vähintään kuukauden mittaisia palkattomia virkavapauksia ei lasketa

mukaan henkilöstömääriin. Alla olevassa taulukossa on esitetty Arkkitehtuurimuseon esittämät
määräaikaiset henkilötyökuukaudet 2015-2016 sekä museolta saadut lisäselvitykset
määräaikaisuuksista.

2015
htkk* Museolta saatu selite:

12 Vakinaisen työntekijän sijainen, vakinaistettu 2016

Eläkkeellejääneen henkilön tehtävät
12 Eläkkeelle jääneen henkilön tehtävät, vakinaistettu 2016

12 Vakinaisen sijaisuus

12 Vakinaisen sijaisuus, myöhemmin vakinaistettiin.

12 Uusi tehtävä liittyen yritys-ja yhteistyökonseptiin. Työsuhteen pituus 2/2014-1/2016

»Vakinaisiin päätoimisiin ilmoitetut määräaikaisten työntekijöiden henkilötyökuukaudet
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2016
htkk* (Museolta saatu selite:

12 Eläkkeellejääneen henkilön tehtävät
Uusi tehtävä liittyen yritys-ja yhteistyökonseptiin. Työsuhteen pituus 2/2014-1/2016

4,25

Palkka 2016 oli 10.615,35 euroa, josta 8.695,60 euroa kuului hankkeelle OKM/114/621/2014. Palkan ja hankkeen

erotus oli muuta korvausta (alle30h/vko)

l,25|Perhevapaasijainen

»Vakinaisiin päätoimisiin ilmoitetut määräaikaisten työntekijöiden henkilötyökuukaudet

Taulukossa esitettyjen määräaikaisten sisällyttäminen vakinaiseen henkilökuntaan on vakinaisten

työntekijöiden sijaisuuksien osalta raportoitu ohjeistuksen mukaisesti. Arkkitehtuurimuseolta saatujen
lisäselvitysten perusteella tilikausilla 2015-2016 määräaikaisista työntekijöistä kaksi henkilöä on
palkattu eläkkeelle jääneiden vakinaisten työntekijöiden tehtäviin ja näin ollen määräaikaisuus on

rinnastettu työtehtävien perusteella vakinaiseen henkilökuntaan. Arkkitehtuurimuseon tapauksessa

tulkintaa voidaan pitää hyväksyttävänä. Tulkintaa tukee toisen työntekijän osalta määräaikaisuuden
vakinaistaminen ja toisen työntekijän osalta määräaikaisen työsuhteen pituus sekä työn päätoimisuus.

Tilikaudella 2015 ja 2016 uusiin työtehtäviin palkatun määräaikaisen työntekijän lukeminen vakinaisiin

työntekijöihin on sen sijaan tarkastustoimen näkemyksen mukaan ohjeistuksen vastainen. Mikäli ko.

työsuhde olisi ilmoitettu ohjeiden mukaisesti muihin palkkoihin ja palkkioihin, vakinaisen henkilökunnan

keskipalkka olisi pienentynyt ja yhteenlaskettujen henkilötyövuosien määrä olisi siten ollut korkeampi.

Näin ollen Arkkitehtuurimuseo ei ole hyötynyt raportointivirheestä.

Tilikaudella 2016 on henkilötyövuosilaskennassa myös ilmoitettu virheellisesti vakinaiseen

päätoimiseen henkilökuntaan projektityöntekijän työajasta 4,25 henkilötyökuukautta ja palkkakulut,

yhteensä 10.615,35 euroa. Käyttökustannusten laskennassa erityisavustuksella (OKM/114/621/2014)
katettu osuus 8.695,60 euroa on kuitenkin raportoitu oikein. Korjattu htv-määrä tilikaudelle 2016 on
25,6 kun raportilla ilmoitetuilla tiedoilla laskettu htv-määrä on ollut 25,7. Muutos on kuitenkin niin pieni,

että korjauksella ei ole vaikutusta Arkkitehtuurimuseon valtionosuusrahoituksen perusteeksi

vahvistettuun henkilötyövuosimäärään, joka vuosina 2017 ja 2018 ollut 22 eli alhaisempi kuin

toteutuneiden henkilötyövuosien korjattu määrä.

Käyttökustannuslaskennassa ilmoitetut valtionavustuksilla maksetut palkat

Tarkastuksessa havaittiin vuoden 2015 osalta, että Arkkitehtuurimuseo on jättänyt ilmoittamatta

valtionavustuksella maksetuksi palkaksi (kohta 1.3 raportoiduissa tiedoissa) erityisavustuksella

OKM/387/320/2014 katetun palkkion 1.896,04 euroa. Museon mukaan kulu on epähuomiossa
sisällytetty muihin palkkioihin ja palkkoihin. Raportilla esitettyjen tietojen perusteella muulle

henkilökunnalle on ministeriön toimesta laskettu 2,7 laskennallista henkilötyövuotta (kohta 7.

raportoiduissa tiedoissa). Mikäli erityisavustuksella katetut palkat olisi huomioitu, olisi muun

henkilökunnan laskennallinen htv ollut 2,6.

Arkkitehtuurimuseon valtionosuusraporttien 2015-2016 mukaan yleisavustusta ei ole käytetty

palkkojen maksamiseen (kohta 1.3 raportoiduissa tiedoissa). OPH:n ohjeistuksessa todetaan, että
harkinnanvaraisilla avustuksilla kokonaan maksettuja palkkoja ei tule sisällyttää
henkilötyövuosilaskentaan. Sekä valtionosuusrahoitus että yleisavustus on tarkoitettu museon

toiminnasta syntyneiden kustannusten kattamiseen, eikä valtionosuus- tai yleisavustuspäätöksillä ole

määrätty mihin kulueriin rahoitus tulisi käyttää. Yleisavustuspäätöksellä ei myöskään ole edellytetty,
että yleisavustusta tulisi seurata omalla kustannuspaikallaan. Valtionosuusraportointi kuitenkin

edellyttää, että harkinnanvaraisilla avustuksilla kokonaan maksettuja palkkoja ei sisällytetä

henkilötyövuosilaskentaan. Tarkastustoimi toteaa, että OPH:n ohjeistusta tulee tarkentaa
yleisavustuksella maksettujen palkkojen seurannan osalta.
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Valtionosuuspohjaan ilmoitetut menot

Tarkastuksessa havaittiin myös, että erityisavustuksilla katetut kulut (yhteensä 53.676,46 euroa

tilikausilla 2015-2016) on ilmoitettu OPH:n ohjeiden vastaisesti käyttökustannuspohjaan. Se vaikuttaa
valtakunnalliseen kustannuspohjaan ja vaikutus on museoiden valtionosuusrahoitus kokonaisuutena

huomioon ottaen vähäinen.

Kustannustietojen täsmäytys kirjanpitoon

Arkkitehtuurimuseon vuodelta 2015 raportoimat kustannustiedot täsmäävät museon kirjanpitoon ja

maksettuihin arvonlisäveroihin. Alla on esitetty täsmäytyslaskelma raportoiduista tiedoista

tilinpäätöksen lukuihin.

2015 Laskelman täsmäytys tilinpäätökseen
Palkat, vakinainen, päätoiminen henkilöstö yhteensä (1.1)

Muutpalkatja palkkiot(1.2)
Henkilösivukulut yhteensä (2)
Muut menot, toimintamenot (3)

Muut menot, kiinteistömenot (3)

Muut menot, pieninvestoinnittuloslaskelmaan kirjattu osuus, kokoelmahankinnat

Valtionosuus pohjaan kuulumattomat menot, poistot (5)

Valtionosuus pohjaan kuulumattomat menot, korot (5)

Valtionosuus pohjaan kuulumattomat menot. Hankinnat museokauppa (5)

Yhteensä lomakkeella R22.

Tilikauden kokonaiskulut

ero

2015
765 448

93605
179 788

488 800

478 484

7996
22492

1890

5251

2 043 753
-2 043 753

o

Arkkitehtuurimuseon vuodelta 2016 raportoimat kustannustiedot täsmäävät museon kirjanpitoon ja

arvonlisäverojen osalta vuoden 2016 kausiveroilmoituksista. Alla on esitetty täsmäytyslaskelma
raportoiduista tiedoista tilinpäätöksen lukuihin.

2016 laskelman täsmäytys tilinpäätökseen
Palkat, vakinainen, päätoiminen henkilöstö yhteensä (1.1)

Muutpalkatja palkkiot(1.2)
Valtionavustuksella maksetut palkat (1.3)

Henkilösivukulut yhteensä (2)
Muut menot, toimintamenot (3)

Muut menot, kiinteistömenot (3)

Muut menot, pieninvestoinnittuloslaskelmaan kirjattu osuus, kokoelmahankinnat

Valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot, poistot (5)

Valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot, korot (5)

Valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot. Hankinnat museokauppa (5)

Yhteensä lomakkeella R22.

Tilikauden kokonaiskulut

ero

2016
771739
134 988

8696
177 937
458 441
423 499

7503
22892
2687
4950

2013331
-2013331

o

Tarkastuksessa havaittiin, että arvonlisäverot koskien joulukuuta 2015 (yhteensä 7437,71 euroa) on

ilmoitettu sekä vuoden 2015 että vuoden 2016 valtionosuusraportilla. Tämä johtuu
Arkkitehtuurimuseon mukaan siitä, että ilmoittamistapaa on muutettu tilikaudella 2016. OPH:n

ohjeistuksen mukaan arvonlisäverot ilmoitetaan joko maksetun tai palautusjärjestelmään kirjatun
mukaisena. Opetus-ja kulttuuriministeriö huomauttaa, että mikäli ilmoittamistapaa muutetaan, tulee

kiinnittää huomiota siihen, ettei kuluja ilmoiteta VOS-raportille kahteen kertaan. Myös ne yksityiset

yhteisöt ja säätiöt, joiden ylläpitämä laitos ei ole toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen, ilmoittavat
tässä arvonlisäverot maksetun määrän mukaisena. Näiden laitosten yhteensä maksama

arvonlisäverojen määrä jaetaan niiden saman vuoden todellisella henkilötyövuosien yhteismäärällä ja
otetaan huomioon arvonlisäveroilisen yksikköhinnan korotuksena.

Johtopäätös kustannus-ja henkilötietojen oikeellisuudesta vuosilta 2015-2016:

Arkkitehtuurimuseon vuosilta 2015-2016 ilmoittamat henkilötyövuositiedot ovat olennaisilta osin

oikein huolimatta edellä esitetyistä puutteista määräaikaisten työsuhteiden raportoinnissa.
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Arkkitehtuurimuseon mukaan määräaikaisuuksien perusteita on alettu nyt seurata

valtionosuusraportoinnin näkökulmasta.

Arkkitehtuurimuseo on vuosina 2015-2016 ilmoittanut erityisavustuksilla katetut kulut (yhteensä

53.676,46 euroa) OPH:n ohjeiden vastaisesti käyttökustannuspohjaan. Tämä vaikuttaa
valtakunnalliseen kustannuspohjaan ja vaikutus on museoiden valtionosuusrahoitus kokonaisuutena

huomioon ottaen vähäinen. Käyttökustannuspohjaan ilmoitettavien kulujen osalta
Arkkitehtuurimuseon tulee jatkossa kiinnittää huomiota siihen, ettei erityisavustuksilla katettuja kuluja

tule ilmoittaa käyttökustannuspohjaan.

4 Erityisavustuksetja investointiavustus

Seuraavien ministeriön arkkitehtuurimuseolle myöntämien erityisavustusten käyttöaika on kohdistunut
osin tai kokonaan vuosiin 2015-2016: OKM/38/621/2014, OKM/114/621/2014, OKM/387/320/2014ja

OKM/171/622/2013. Lisäksi investointiavustuksen OKM/3/620/2014 käyttöaika on kohdistunut osin

vuoteen 2015. Erityisavustuspäätöksillä on viitattu ehtoihin ja rajoituksiin OKM/6/091/2011.

Investointiavustuspäätöksellä viitataan ehtoihin ja rajoituksiin OKM/1/091/2012.

4.1 Tarkastustoimenpiteet: erityisavustuksetja investointiavustus

Tarkastuksessa pyrittiin varmistumaan riittävällä varmuudella, että Arkkitehtuurimuseo on käyttänyt

erityisavustukset päätöksien sekä ehtojen ja rajoitusten mukaisesti. Avustukset tarkastettiin perustuen
hankeraportteihin, kirjanpidon kustannuspaikkaraportteihin ja tarkastamalla yksittäisiä kuitteja.

Avustukselle kohdennettuja kuluja verrattiin hakemuksella esitettyyn talousarvioon. Avustuskohtaisesti

laadittiin oheinen tarkastuslaskelma ja tarkistettiin mm. että:

hankkeelle ^kohdistettuihin kuluihin^ei^ sisälly Tarkastustaskelma. eritvisavustus:
ehdoissa ja rajoituksissa mainittuja ei-
hyväksyttäviä kuluja

menot
hankkeen kulut ovat toteutuneet käyttöaikana
hankkeen kaikki kulut ia tuotot on kirjattu l—~ 7.7 ^".~....

= JÄÄMÄ
kustannuspaikalle

kulurakenne mukailee hakemuksessa esitettyä
hankkeille Kinatut "kulut" ovat 'tarpeelNsia" ja Eht°Jen ^ rajoitusten ^(OKM/6/091/2011)
kohtuullisia ' ""'^ mukaisesti avustus katsotaan

avustuksen saaja on noudattanut ehtojen ja asianmukaisesti käytetyksi, jos avustuksen
saajalla on ollut avustettavasta hankkeesta

rajoitusten mukaisesti hankintalakia (348/2007). 7""'1"."" ."'.^ ".'.'."' "'"'"" ".',"."".".
avustusta

Tarvittaessa pyydettiin kilpailutusdokumentit.
mikäli päätöksellä on vaadittu muuta rahoitusta, va ava m .

laskettaessa otetaan
tarkistettiin, onko hankkeen hyväksyttäviä -i—-»—- •••-• -j" •"-"•

csenä huomioon samaankustannuksia katettu riittävästi myös muulla •"—"•r"--""
muut avustukset

edellyttämät dokumentit. ja hankkeesta saatavat tuotot.

4.2 Tarkastushavainnot: OKM/38/621/2014, Rakennusten 3D-mallien
mobiilipalvelun kehittäminen

Hakemus 1.4.2014:

Arkkitehtuurimuseo on hakenut avustusta 19.000 euroa 3D-mallit ja liikkuvakuva mobiililaitteisiin -
hankkeeseen. Hankkeen kustannusarvion kokonaiskulut ovat olleet 19.000 euroa koostuen

ulkopuolisista palveluostoista. Haetun OKM:n avustuksen lisäksi muuta rahoitusta ei ole esitetty lukuun

ottamatta omaa työtä, jolle ei ole kuitenkaan hakemuksessa arvioitu euromäärää.
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Päätös 6.5.2014:

Opetus- ja kulttuuriministeriä on myöntänyt erityisavustuksen OKM/38/621/2014 yhteensä 15.000
euroa ajalle 2014-2015. Avustuspäätöksen osana avustuksen saajalle on toimitettu erityisavustuksen

ehdot ja rajoitukset OKM/6/091/2011. Päätöksen perusteena olevat kustannukset ovat olleet 19.000
euroa. Selvitys avustuksen käytöstä on tullut antaa 31.12.2015 mennessä.

Selvitys 29.1.2016 ja tarkastushavainnot:
Selvitys on saapunut myöhässä 29.1.2016. Selvityksen mukana on toimitettu hankeraportti,

kustannuspaikkaraportti ja pääkirja. Hankkeessa toteutettiin applikaatio Android- laitteille, tuotettiin 3D

malleja seitsemästä eri kohteesta, tehtiin videotestauksia sekä kehitettiin ratkaisu mallienesittämiseen

mobiiliaplikaatiossa. Avustus on käytetty ulkopuolisten palveluiden ostoon ja kulut ovat syntyneet
käyttöajalla. Palvelut on ostettu Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:ltä ja Versoteq 3D Solutions Oy:ltä.

Hakemuksella esitettiin kuluiksi 19.000 euroa, josta ministeriön rahoitus olisi ollut 15.000 euroa (79%).
Hanke on kuitenkin toteutunut aiottua pienempänä. Hankkeen kokonaiskulut ovat 15.000 euroa.

Ministeriön rahoitusosuus on näin ollen noussut 99,4 %:iin.

Tuotot:

OKM avustus

Kulut:

Asiantuntijapalvelut

JÄÄMÄ

2015

15 000,00

-15 090,00

-90,00

Johtopäätös avustuksen käytöstä:

Valtionavustuslain 14 §:n 2 momentin mukaisesti avustuksen saajan tulee ilmoittaa ministeriölle, mikäli
hanke toteutuu merkittävästi pienempänä kuin avustushakemuksessa on esitetty. Avustuksen saaja ei

ole tehnyt asiasta ilmoitusta ministeriöön. Hankkeen OKM/38/621/2014 osalta avustuksen saajan olisi

tullut ilmoittaa ministeriölle hankkeen uudelleen arvioidut kokonaiskulut sekä tehdä muutoshakemus

siten, että siitä ilmenee ministeriön rahoitusosuuden nousu lähes 100 prosenttiin. Ehtojen ja rajoitusten

(OKM/6/091/2011) mukaan ministeriö voi avustuksen saajan hakemuksesta erityisestä syystä muuttaa
avustuksen käyttötarkoitusta ja -aikaa sekä ehtoja. Tätä koskeva hakemus on tehtävä siten, että päätös

voidaan tehdä ennen avustuksen käyttöajan päättymistä.

Avustus voidaan katsoa kuitenkin käytetyn päätöksen mukaiseen käyttötarkoitukseen ja on ollut
tiedossa, että hanke saattaa toteutua aiottua pienempänä. Tämä johtuu siitä, että avustuksen saaja on

hakemusvaiheessa esittänyt 19.000 euron kulut, joihin on hakenut ministeriöltä 19.000 euroa eli
100%:n rahoitusta. Rahoituspäätöksen (15.000 euroa) saatuaan avustuksen saaja on skaalannut

hanketta siten, että ministeriön rahoitus on edelleen 100% eli 15.000 euroa. Tulkinnanvaraisuuden

vuoksi asia ratkaistaan avustuksen saajan eduksi ja näin ollen palautettavaa ei synny.

4.3 Tarkastushavainnot: OKM/114/621/2014, Arkkitehtuuriaineistot

avoimiksi-jatkohanke

Hakemus3.11.2014:

Arkkitehtuurimuseo on hakenut avustusta 48.600 euroa arkkitehtuuriaineistot avoimiksi -

jatkohankkeen projektityöntekijän palkkakustannuksiin. Projektityöntekijän palkkakustannukset ovat
yhteensä 48.600 euroa ja avustusta on haettu näihin kuluihin. Hankkeen kustannusarvion kokonaiskulut

ovat olleet 63.090 euroa koostuen projektityöntekijän palkkakustannuksista. Hakemuksen
rahoitussuunnitelma on sisältänyt haetun OKM:n avustuksen lisäksi omarahoitusosuutta 14.490 euroa

(oma työ 7.200 euroa ja yleiskustannusosuus 15%).
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Päätös 26.1.2015:

Opetus- ja kulttuuriministeriä on myöntänyt erityisavustuksen OKM/114/621/2014 yhteensä 30.000
euroa. Päätöksen perusteena olevat kustannukset ovat 55.890 euroa (projektityöntekijän

palkkakustannukset 48.600 euroa + 15 % yleiskustannusosuus). Avustuspäätöksen osana avustuksen

saajalle on toimitettu erityisavustuksen ehdot ja rajoitukset OKM/6/091/2011. Avustuksen käyttöaika

on ollut 2015-2016. Käyttöaikaa on pidennetty 31.12.2017 saakka. Selvitys avustuksen käytöstä on tullut

antaa 30.4.2018 mennessä.

Selvitys 16.11.2017 ja tarkastushavainnot:
Selvitys on toimitettu ajoissa 16.11.2017. Selvityksen mukana on toimitettu hankeraportti,

kustannuspaikkaraportti ja pääkirja. Hankkeelle ei ole saatu muita tuottoja. Avustus on käytetty

projektityöntekijän palkkaamiseen avustushakemuksessa esitetyn mukaisesti ja kulut ovat syntyneet

käyttöajalla. Projektityöntekijä on työskennellyt kokoelmanhallintajärjestelmän kehittämisen ja

käyttöönoton parissa. Avustushakemuksessa hankkeelle esitettyjä yleiskustannuksia ja omaa työtä ei
ole kohdistettu hankkeelle. Arkkitehtuurimuseon mukaan työajanseurantaa ei vakinaisen

henkilökunnan osalta ole kohdennettu hankekustannuspaikoille.

Tuotot:

OKM avustus

Kulut:

Henkilöstökulut

JÄÄMÄ

2016

10 676,46

-10 676,46

0,00

2017

19 323,54

-20 146,93

-823,39

Yhteensä

30 000,00

-30 823,39

-823,39

Johtopäätös avustuksen käytöstä:

Avustus on käytetty täysimääräisesti. On kuitenkin huomioitava, että ehtojen ja rajoitusten

(OKM/6/091/2011) mukaan hankkeen kustannuspaikalle tulee kirjata kaikki hankkeen menot ja tulot

ml. oman työn osuus, jotta ministeriöllä on käytettävissään valtionavustuslain 14 §:n mukaisesti oikeat
ja riittävät tiedot arvioidessaan hanketta kokonaisuutena. Mikäli omaa työtä katetaan
erityisavustuksella, tulee tämä vastaavasti ottaa huomioon vähennyksenä valtionosuusrahoituksen htv-

laskennassa.

4.4 Tarkastushavainnot: OKM/387/320/2014, Suomalaisen arkkitehtuurin

näkyvyyden edistäminen Kiinassa

Hakemus 25.3.2014:

Arkkitehtuurimuseo on hakenut avustusta 30.000 euroa Suomalaisen arkkitehtuurin näkyvyyden
edistämiseen Kiinassa. Hankkeen tarkoituksena on ollut viedä suomalaisen nykyarkkitehtuurin
parhaimmistoa esittelevä "Katsaus 2014" -näyttely Kiinaan ja esitellä se osana "Pure Finland" -

hanketta. Hankkeen kustannusarvion kokonaiskulut ovat olleet 86.380 euroa, joista 11.500 euroa

tuottaja- ja konsulttipalkkioita, 32.000 euroa tuotantokuluja (mm. kuljetuskulut ja materiaalikulut) ja
42.880 euroa tuottajien, luennoitsijoiden ja arkkitehtien matkakuluja. Haetun OKM:n avustuksen lisäksi

hakemuksella on esitetty omaa ja muuta rahoitusta yhteensä 56.380 euroa (65%). Oman rahoituksen
osuutta muusta rahoituksesta ei ole eritelty.

Päätös 26.5.2014:

Opetus- ja kulttuuriministeriä on myöntänyt erityisavustuksen OKM/387/320/2014 yhteensä 25.000
euroa Shenzhenin biennaalia varten. Avustuspäätöksen osana avustuksen saajalle on toimitettu

erityisavustuksen ehdot ja rajoitukset OKM/6/091/2011. Avustuksen käyttöaika on ollut 2014-2015.

Selvitys avustuksen käytöstä on tullut antaa 29.4.2016 mennessä. Myönnetyn avustuksen perusteena

olevat kustannukset ovat olleet hakemuksessa esitetyt kustannukset eli 86.380 euroa.

Selvitys 6.5.2016 ja tarkastushavainnot:

Selvitys on saapunut myöhässä 6.5.2016. Selvityksen mukana on toimitettu hankeraportti,

kustannuspaikkaraportti ja pääkirja. Avustus on käytetty suomalaisen arkkitehtuurin esittelemiseen
Shenzenin biennaalissa Kiinassa ja kulut ovat syntyneet käyttöajalla. Selvityksen mukaan avustus on
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kohdennettu alkuperäisen "Katsaus 2014" -näyttelyn sijasta WAY - Seaway, Railway, Bikeway

näyttelyyn Shenzhen/Hong Kong Bi-City Biennale of Architecture and Urbanism -tapahtumassa.
Hankkeen kokonaistuotot ovat 51.393,82 euroa ja kokonaiskulut -51.512,76 euroa. Hankkeelle on saatu

OKM:n avustuksen lisäksi tuottoja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus ry:ltä 26.393,82 euroa (51%). Avustus

on käytetty käyttöajalla näyttelyn rakennuskuluihin, asiantuntijapalveluihin ja matka- sekä
kuljetuskuluihin. Hanke on alijäämäinen -118,94 euroa.

Hankkeelle on kirjattu myös museon osa-aikaisen työntekijän palkkakuluja yhteensä 1.896,04 euroa.

Palkkakuluja ei kuitenkaan hankehakemuksella ole esitetty vaan ainoastaan palkkioita.
Konsulttipalveluja on maksettu yhteensä 17.787,87 euroa, mikä on 6.287,87 euroa enemmän kuin

hakemuksella on esitetty. Konsulttipalkkiot on maksettu näyttelyn eri henkilölle kuin hakemuksessa on

esitetty.

Tuotot:

OKM avustus

Muut tuotot. Arkkitehtuurin tiedotus keskus ry

Tuotot yhteensä

Kulut:

Palkat

Matkakulut

Viranomaismaksutja postikulut

Rakennustarvikkeet

Käännöstyöt

Käyttö-ja tekijänoikeusmaksut

Kuljetusmaksut

Painatus-ja kuvanvalmistuskulut

Asiantuntijapalvelujen ostot

Kulut yhteensä

ALIJÄÄMÄ

2015

25 000,00

26 393,82

51 393,82

-l 896,04

-4 422,33

-928,12

-6 829,21

-4 576,00

-l 107,62

-6 382,66

-7 582,91

-17 787,87

-51 512,76

-118,94

Hanke on toteutunut siis pienempänä ja eri sisältöisenä kuin hakemuksessa esitettiin. Tästä
muutoksesta on sovittu ministeriön esittelijän kanssa. Kirjallista käyttötarkoituksen muutosta ei

kuitenkaan ole tehty. Avustuksen esittelijän näkemyksen mukaan avustus on käytetty

tarkoituksenmukaisesti ja kulurakenne on hyväksyttävä.

Johtopäätös avustuksen käytöstä:

Avustus on käytetty täysimääräisesti. Hanke on toteutunut pienempänä ja eri sisältöisenä kuin

hakemuksessa esitettiin ja tästä on avustuksen saajan mukaan sovittu ministeriön esittelijän kanssa.
Kirjallista dokumenttia sovitusta muutoksesta ei ole, mutta esittelijän näkemyksen mukaan hanke on

toteutettu tarkoituksenmukaisesti ja kulurakenne on hyväksyttävä.

Valtionavustuslain 14 §:n mukaan valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomaiselle

valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot.
Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä valtionapuviranomaiselle valtionavustuksen

käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta valtionavustuksen käyttöön
vaikuttavasta muutoksesta. Tarkastustoimi huomauttaa, että avustusta koskevat merkittävät

muutokset on jatkossa tehtävä aina kirjallisella muutoshakemuksella, johon perustuen ministeriö tekee

käyttötarkoituksen muutospäätöksen.
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4.5 Tarkastushavalnnot: OKM/171/622/2013, Arkkitehtuurimuseon
palvelujen saavutettavuuskartoituksen ja -suunnitelman laatiminen

Hakemus 29.11.2013: Arkkitehtuurimuseo on hakenut avustusta 5.000 euroa arkkitehtuurimuseon

palvelujen saavutettavuuskartoituksen ja -suunnitelman laatimiseen. Hankkeen kustannusarvion

kokonaiskulut ovat 20.462,5 euroa. Hakemuksen rahoitussuunnitelma on sisältänyt haetun OKM:n

avustuksen lisäksi omaa työtä 13.962,5 euroa sekä yritysyhteistyötä 1.500 euroa.

Päätös 13.6.2014 ja 2.10.2015: Opetus- ja kulttuuriministeriä on myöntänyt erityisavustuksen

OKM/171/622/2013 yhteensä 3.000 euroa. Myönnetyn avustuksen perusteena ovat olleet
hakemuksessa esitetyt kustannukset. Avustuspäätöksen osana avustuksen saajalle on toimitettu

erityisavustuksen ehdot ja rajoitukset OKM/6/091/2011. Avustuksen käyttöaika on ollut 2014-2015.

Käyttöaikaa on pidennetty 31.12.2016 saakka. Selvitys avustuksen käytöstä on tullut antaa 28.4.2017

mennessä.

Selvitys 25.4.2017 ja tarkastushavainnot:

Selvitys on saapunut ajoissa 25.4.2017. Selvityksen mukana on toimitettu hankeraportti,

kustannuspaikkaraportti ja pääkirja. Hankkeessa kartoitettiin Arkkitehtuurimuseon palvelut
saavutettavuuden ja esteettömyyden näkökulmasta. Avustus on käytetty avustushakemuksessa

esitetyn mukaisesti ulkopuolisiin palveluihin Invalidiliitto ry:ltä (esteettömyyskartoitus) ja

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:ltä (saavutettavuuskartoitus). Kulut ovat syntyneet käyttöajalla.
Kustannuspaikalle ei kuitenkaan ole kohdennettu museon omaa työtä, ja näin ollen hakemuksella
esitettyä oman työn osuutta ei kustannuspaikkaseurannalla voida todentaa. Hakemuksella esitetty

yritysyhteistyötulo ei ole toteutunut. Hanke on alijäämäinen -739,86 euroa.

Tuotot;

OKM avustus

Kulut:

Asiantuntijapalveluiden ostot

Kokous-ja neuvottelukulut

JÄÄMÄ

2016

3 000,00

-3 700,00

-39,86

-739,86

Johtopäätös avustuksen käytöstä:

Avustus on käytetty täysimääräisesti. On kuitenkin huomioitava, että ehtojen ja rajoitusten
(OKM/6/091/2011) mukaan hankkeen kustannuspaikalle tulee kirjata kaikki hankkeen menot ja tulot

ml. oman työn osuus, jotta ministeriöllä on käytettävissään oikeat ja riittävät tiedot arvioidessaan
hanketta kokonaisuutena. Mikäli omaa työtä katetaan erityisavustuksella, tulee tämä vastaavasti ottaa

huomioon vähennyksenä valtionosuusrahoituksen htv-laskennassa.

4.6 Tarkastushavainnot: OKM/3/620/2014, Puistokatu 4:n peruskorjaus

Hakemus31.12.2013:

Arkkitehtuurimuseo on hakenut investointiavustusta 30.000 euroa Arkkitehtuurimuseon osoitteessa

Puistokatu 4:ssa sijaitsevan huvilan peruskorjaukseen. Rakennus on ollut hakemuksen tekohetkellä

museotoimintaa palvelevassa toimistokäytössä. Hankkeen kustannusarvion kokonaiskulut ovat olleet

104.000 euroa. Hakemuksen rahoitussuunnitelma on sisältänyt haetun OKM:n avustuksen lisäksi

omarahoitusosuutta 70.000 euroa ja yritysyhteistyörahoitusta 4.000 euroa. Hankesuunnitelma sisälsi

poistumistieportaan ja ulko-oven rakentamisen, pettäneen yläpohjan korjaamisen, puretun kantavan

seinän rakentamisen, vesikaton pinnoituksen sekä julkisivujen kunnostuksen ja maalauksen.

Päätös 21.3.2014:

Opetus-ja kulttuuriministeriä on myöntänyt investointiavustuksen OKM/3/620/2014 yhteensä 30.000
euroa. Päätöksen perusteena olevat kustannukset ovat 104.000 euroa. Avustuspäätöksen mukaan

avustus voi olla yhteensä enintään 50 prosenttia toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.
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Päätöksellä on edellytetty, että rakennustyöt alkavat vuonna 2014. Selvitys avustuksen käytöstä on
tullut antaa kuuden kuukauden kuluessa hankkeen valmistumisesta kuitenkin viimeistään avustuksen

myöntövuotta seuraavan 3. vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Tuotot:

OKM investointiavustus

Kulut:

Hallinto-ja valvonta

Arkkitehti suunnittelu

Romahtaneen yläpohjan korjaus

Poistumistieportaan työt

Pinnoitus-ja maalaustyöt

Kulut yhteensä:

JÄÄMÄ
OKM:n avustus hyväksyttävistä kuluista

2014-2015

30 000,00

-8 869,23

-9 522,50

-6 675,34

-30 238,33

-18 269,60

-73 575,00

-43 575,00

41 %

Selvitys 17.5.2016 ja tarkastushavainnot:

Selvitys avustuksen käytöstä on saapunut määräpäivään mennessä 17.5.2016. Selvityksen mukana on

toimitettu hankeraportti, kustannuspaikkaraportti ja pääkirja sekä ehtojen ja rajoitusten mukaiset

dokumentit mukaan lukien tilintarkastajan lausunto avustuksen käytöstä. Korjaustyöt toteutettiin

suunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta julkisivujen kunnostus- ja maalaustyötä, joka toteutettiin
ainoastaan hankesuunnittelun osalta. Tällä hetkellä rakennus on varastokäytössä, koska korjauksista

huolimatta Puistokadun toimistokäyttö lopetettiin huonon sisäilman takia.

Avustusselvityksen mukana korjaustyöt aloitettiin vuonna 2014. Hankkeen kokonaiskulut olivat

yhteensä 73.575 euroa ja peruskorjauskulut on aktivoitu taseelle muihin pitkävaikutteisiin menoihin.
Hankkeeseen ei ole saatu muuta julkista tukea. Avustus on kattanut 41 % kokonaiskustannuksista.

Korjaustyön hankinnat on tehty usealta toimittajalta. Suurimmat hankinnat on tehty Livady Oy:ltä

(19.683,36 euroa), Valtapinnoite Oy:ltä (18.269,6 euroa) ja Rakennusapu Osmala&Törmä Oy:ltä
(15.156,07 euroa). Näin ollen voimassa olleen hankintalain (348/2007) mukaiset kansalliset

kilpailutuksen kynnysarvot eivät ole ylittyneet. Peruskorjaustyön hankinnat on myös tilintarkastajan
lausunnon perusteella tehty hankintalain mukaisesti.

Johtopäätös avustuksen käytöstä:

Avustus on käytetty täysimääräisesti ja avustuspäätöksen ehtoja ja rajoituksia noudattaen.

5 Yleisavustukset

5.1 Tarkastustoimenpiteet: yleisavustukset 2015-2016

Tarkastuksessa pyrittiin varmistumaan riittävällä varmuudella, että Arkkitehtuurimuseo on käyttänyt
yleisavustukset päätöksien sekä ehtojen ja rajoitusten mukaisesti. Avustukset tarkastettiin perustuen

tilikauden tuloslaskelmaan, taseeseen, toimintakertomukseen, kirjanpidon dokumentteihin ja

tarkastamalla pistokokein yksittäisiä tositteita.

Avustuskohtaisesti laadittiin oheinen tarkastuslaskelma. Varsinaisen toiminnan kuluista oikaistiin ei-

hyväksyttävinä kuluina:
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ehdoissa ja rajoituksissa mainitut ei-

hyväksyttävät kulut kuten esimerkiksi

poistot,

hankerahoituksella katetut kulut ja

kulut, joita ei arvioida tarpeellisiksi ja
kohtuullisiksi

Lisäksi varmistettiin, että:

kulut ovat toteutuneet käyttöaikana
mahdollinen liiketoiminta on eriytetty

yleishyödyllisestä toiminnasta

julkiset tuet yhteensä eivät ylitä

hyväksyttävien menojen määrää.

Tarkastuslaskelma, yleisavustus:

- Varsinaisen toiminnan kulut

+ Oikaisuna ei-hyväksyttävät kulut

= Hyväksyttävät kulut

Julkiset tuet yhteensä

Julkiset tuet hyväksyttävistä kuluista %

Ehtojen ja rajoitusten (OKM/5/091/2011)
mukaisesti avustus katsotaan asianmukaisesti

käytetyksi, mikäli avustus ei yhdessä muiden

julkisten tukien kanssa ylitä hyväksyttävien
menojen määrää.

5.2 Tarkastushavainnot: yleisavustukset 2015-2016

Päätökset 25.2.2015 ja 14.3.2016:

Ministeriö on myöntänyt yleisavustuksen OKM/104/621/2014 yhteensä 565.000 euroa vuonna 2015 ja

yleisavustuksen OKM/44/621/2015 yhteensä 555.000 euroa vuonna 2016. Kuten edellä on todettu,
avustuksen saaja ei ole eriyttänyt yleisavustuksen ja valtionosuuden seurantaa, joten valtionosuudella

ja yleisavustuksilla rahoitettuja kuluja tarkastellaan tässä yhtenä kokonaisuutena. Mikäli kuluerä on
yleisavustuksen näkökulmasta ei-hyväksyttävä, on se voitu kattaa valtionosuusrahoituksella. Selvitysten

määräajat ovat olleet 30.4.2016 ja 30.4.2017.

Selvitykset (27.4.2016 ja 24.4.2017) ja tarkastushavainnot:
Arkkitehtuurimuseo on toimittanut selvitykset määräajassa 27.4.2016 ja 24.4.2017. Oheisessa

taulukossa on esitetty tilikausien 2015-2016 tuloslaskelmat. Arkkitehtuurimuseon tulos oli tilikaudella

2015 yhteensä -40.294,97 euroa alijäämäinen ja tilikaudella 2016 yhteensä -2.322,85 euroa

alijäämäinen.

2015 2016

Varsinaisen toiminnan tuotot

Valtionosuustuotot

Yleisavustus

Vuokra-avustus

Henkilöstökulut

Muut varsinaisen toiminnan kulut

Sijoitus-ja rahoitustoiminta yht.

332 744

699348

565 000

397630

-l 038 841

-l 003 023

6846

430496

668481

555 000

348 168

-1093359

-917 285

6177

Tilikauden alijäämä -40 295 -2323

Kilpailutukset

Yleisavustusten ehtojen ja rajoitusten (OKM/5/091/2011) mukaan Arkkitehtuurimuseon on tullut
selvittää ja ottaa toiminnassaan huomioon mahdollinen velvollisuutensa noudattaa voimassa olevaa

hankintalainsäädäntöä. Tilikausilla 2015 ja 2016 kynnysarvon ylittäviä palvelusopimuksia ovat olleet

siivouspalvelut. Siivouspalvelusopimus on avustuksen saajan mukaan kilpailutettu tilikaudella 2012 ja
uudelleen vuonna 2016. Palvelusopimusveloitukset Annelin Siivous Oy:ltä ovat olleet yhteensä

27.772,16 euroa ajalla 1-11/2015 ja Suomen Laatutakuu Palvelut Oy:ltä 30.278,89 euroa tilikaudella

2016. Tietokonehankinnat on kilpailutettu tilikaudella 2014, jolloin Danske Finance Oy:n kanssa on tehty

5 vuoden palvelusopimus. Kilpailutusdokumentteja Arkkitehtuurimuseolla ei kuitenkaan näistä
hankinnoista ole. Tarkastustoimi huomauttaa, että jatkossa Arkkitehtuurimuseon tulee dokumentoida

hankintalain edellyttämät kilpailutukset, jotta kilpailutukset voidaan tarvittaessa todentaa.
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Lähipiirihankinnat

Tilinpäätöksen 2015 mukaan ja avustuksen saajan vahvistuksen mukaan tilikaudelta 2015 ei ole ollut

lähipiirihankintoja. Tilikaudella 2016 lähipiirihankintoja on tehty Snowcone & Haystack Oy:ltä, jossa

museon hallituksen puheenjohtaja käyttää määräysvaltaa. Hankintoja on tehty yhteensä 11.863,89

euroa ja ne liittyvät hallituksen puheenjohtajan kuratointityöhön Suomen Venetsian Biennalen

Paviljongissa. Hankinnan ja laskut on hyväksynyt museonjohtaja. Arkkitehtuurimuseon mukaan

Biennale-näyttely koostui Rajalta Kotiin -kilpailutuloksista. Tämän vuoksi Arkkitehtuurimuseo kysyi

kilpailun raadin jäseniltä mahdollisuutta kuratoida Biennale-näyttely. Myös Arkkitehtuurimuseon

hallituksen puheenjohtaja oli toiminut kilpailun raadissa. Koska kuraattoria ei löytynyt, hankinta tehtiin

suorahankintana Snowcone & Haystack Oy:ltä perusteluina aikataulun kiireellisyys sekä näyttelyn ja
kilpailun sisällöllinen yhteys.

Tarkastustoimi on käynyt lähipiirihankinnan laskut ja tarjouksen läpi. Sopimuksen mukaisesti

kuratointityöstä on maksettu 8.000 euroa (+alv) kolmessa erässä. Lisäksi matkakulut on tullut korvata
toteuman mukaan. Tarjouksen arvio matkakuluista on ollut 2.000 euroa ja toteuma on ollut 3.089,89

euroa (+alv). Sopimuksen mukaan Snowcone & Haystack Oy:n toteuttama kuratointi on edellyttänyt

myös museon sitoutumista sovitulla työmäärällä. Edustuskuluista sopimuksella ei ole sovittu, mutta

Snowcone & Haystack Oy on laskuttanut keskustelutilaisuuden fasilitoinnin yhteydessä puhuja-lounaan
ja -illallisen keskusteluun osallistuneille (yhteensä 774 euroa + alv). Arkkitehtuurimuseon mukaan

edustuskuluista on kuitenkin sovittu erikseen. Puhujaillallista ja -lounasta ei olisi ollut mahdollista

maksaa Suomesta käsin, joten museo pyysi hallituksen puheenjohtajaa hoitamaan kulut suoraan paikan
päällä. Sovittiin, että kyseiset edustuskulut lisätään Snowcone & Haystack Oy:n viimeiseen laskuun.

Tilintarkastettu ja allekirjoitettu tilinpäätös sisältää lausunnon, jonka mukaan alihankinnat on toteutettu
tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

Arkkitehtuurimuseon mukaan lähipiirihankintojen osalta museossa otetaan jatkossa käyttöön erillinen
hyväksymismenettely, jonka mukaisesti lähipiirihankinnat hyväksytään hallituksen kokouksessa.

Yleisavustusten 2015-2016 tarkastuslaskelma

2015 2016

Varsinaisen toiminnan kulut

Oikaisut:

a) OKM erityisavustuksilla katetut kulut

b) Muilla hankeavustuksilla katetut kulut

c) Poistot

d) Ei-hyvä ksyttävät l uottokortti kul ut

Hyväksyttävät kulut

Julkiset tuet:

OKM yleisavustus

OKM vuokra-avustukset

vos

Julkiset tuet yhteensä

Valtionavustusten osuus hyväksyttävistä kuluista

Voltionosuusrahoituksen osuus hyväksyttävistä kuluista

l u Ikisten tukien osuus hyväksyttävistä kuluista

-2 041863,15

40 000,OC

57 443,14

22491,56

230,6C

-l 921 697,89

565 000,00

397 635,72

699 348,00

l 661 983,72

50%

36%

86%

-2 010 644,39

13 676,46

39 067,95

22 892,39

144,60

-l 934 862,99

555 000,00

347 437,08

668 481,00

l 570 918,08

47%

35%

81%

Avustuksella voidaan kattaa ehtojen ja rajoitusten mukaiset hyväksyttävät kulut. Avustusehtojen

mukaisesti hyväksyttäviksi kuluiksi katsotaan vain tarpeelliset kulut. Kulut, jotka on rahoitettu muilla

hankeavustuksilla, oikaistaan hyväksyttäviä kuluja laskettaessa. Alijäämä voidaan kuitenkin hyväksyä

yleisavustuksella katettavaksi. Tarkastustoimi on tällä perusteella tehnyt tarkastuslaskelmaan seuraavat
oikaissut:

a) OKM:n erityisavustuksilla katetut kulut. Tilikausilla 2015-2016 maksetut erityisavustukset on

käytetty täysimääräisesti.
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b) Muilla hankeavustuksilla katetut kulut. Tilikausilla 2015-2016 maksetut hankeavustukset on

käytetty täysimääräisesti.

Lisäksi tarkastustoimi on oikaisuna vähentänyt yleisavustuksen hyväksyttävistä kuluista ehtojen ja
rajoitusten mukaisesti:

c) Poistot yhteensä 22.491,56 euroa tilikaudella 2015 ja 22.892,39 euroa tilikaudella 2016.

d) Museon hallituksen hylkäämät museonjohtajan luottokorttikulut tilikausilta 2015-2016.

Laskelman perusteella julkisten rahoituksen osuus hyväksyttävistä kuluista on vuonna 2015 ollut 86% ja
vuonna 2016 osuus on ollut 81%.

Johtopäätös avustuksen käytöstä:

Yleisavustukset 2015-2016 on käytetty täysimääräisesti. Kilpailutusaineiston dokumentointi on ollut

palvelusopimusten osalta puutteellista ja tähän tulee kiinnittää jatkossa huomiota. Lähipiirihankintojen

osalta museo on tarkastuskäynnin jälkeen ottanut käyttöön menettelyn, jossa lähipiirihankinnat

hyväksytään hallituksen kokouksessa. Jatkossa lähipiirihankinnat kilpailutetaan myös hankintarajan
alittavista hankinnoista.

5.3 Tarkastushavainnot: kohdennettu yleisavustus Kasarmikadun

tilakustannuksiin 2015-2016

Päätökset 2.1.2015 ja 4.1.2016:

Ministeriö on myöntänyt Kasarmikadun tilakustannuksiin yleisavustuksen OKM/105/621/2014 yhteensä

329.721,72 euroa vuonna 2015 ja yleisavustuksen OKM/89/621/2015 yhteensä 280.263 euroa vuonna
2016. Selvitykset avustusten käytöstä on tullut antaa 29.4.2016 ja 28.4.2017 mennessä.

Selvitykset (27.4.2016 ja 24.4.2017) ja tarkastushavainnot:

Selvitykset avustuksien käytöstä on toimitettu määräajassa 27.4.2016 ja 24.4.2017. Avustukset on
käytetty tilakustannuksiin avustushakemuksissa esitetyn mukaisesti. Tilat ovat olleet avustuksen saajan

mukaan ainoastaan yleishyödyllisessä käytössä. Tarkastuksessa havaittiin, että tilikauden 2016 osalta
maksetut vuokrat ovat olleet 730,92 euroa vähemmän kuin vuokra-avustus.

Kulut;

Vuokra

Julkiset tuet:

OKM avustus

Julkiset tuet hyväksyttävistä kuluista

Palautettavaa

2015

-329 721,72

329 721,72

100 %

0,00

2016

-279532,08

280263,00

100,26 %

730,92|

Johtopäätös avustusten käytöstä:

Avustus on käytetty avustuspäätöksen ehtoja ja rajoituksia noudattaen. Avustuksesta on jäänyt

käyttämättä 730,92 euroa. Valtionavustuslain (688/2001) 20 §:n mukaan valtionavustuksen saajan olisi
tullut palauttaa valtionavustus tai sen osa, kun sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä

edellytetyllä tavalla.

5.4 Tarkastushavainnot: kohdennettu yleisavustus Venetsian biennaalin
tilakustannuksiin 2015-2016

Päätökset 2.1.2015 ja 4.1.2016:

Ministeriö on myöntänyt kohdennetun yleisavustuksen OKM/103/621/2014 yhteensä 67.914 euroa

vuonna 2015 ja kohdennetun yleisavustuksen OKM/93/621/2015 yhteensä 67.905 euroa vuonna 2016

Venetsian biennaalin Aalto-paviljongin ja pohjoismaisen paviljongin tilakustannuksiin. Tilat on vuokrattu
Senaatti-kiinteistöiltä. Selvitykset avustusten käytöstä on tullut antaa 29.4.2016 ja 28.4.2017.
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Selvitykset 27.4.2016 ja 2.11.2017:

Selvitys OKM/103/621/2014 on toimitettu määräajassa 27.4.2016. Sen sijaan selvitys koskien avustusta

OKM/93/621/2015 on toimitettu myöhässä 2.11.2017. Avustukset on käytetty tilakustannuksiin
avustushakemuksissa esitetyn mukaisesti. Tilikaudella 2015 avustus on ollut 8,64 euroa enemmän kuin

toteutuneet tilakustannukset. Mikäli palautettava määrä on enintään 10 euroa, sitä eivaltionavustuslain

20 §:n mukaan tarvitse palauttaa.

Kulut:

Vuokra

Julkiset tuet:

OKMvuokra-avustus

Julkiset tuet hyväksyttävistä kuluista

Palautettavaa

2015

-67905,36

67914,00

100%

8,64

2016

-67905,36

67905,00

100%

0,00

Johtopäätös avustuksen käytöstä:

Avustukset on käytetty avustuspäätöksen ehtoja ja rajoituksia noudattaen. Avustuksesta on jäänyt

käyttämättä vuonna 2015 yhteensä 8,64 euroa. Valtionavustuslain 20 § mukaisesti käyttämättä jäänyt
avustus voidaan jättää palauttamatta, jos se on enintään 10 euroa.

6 Johtopäätökset

Tarkastuksen tavoitteena oli varmistaa rahoituslain 58 § l momentin mukaisten

valtionosuusrahoituksen perusteena olevien tietojen oikeellisuus vuosilta 2015-2016 sekä selvittää,

onko Arkkitehtuurimuseo käyttänyt valtionavustuslain mukaiset valtionavustukset avustuspäätösten

mukaiseen käyttötarkoitukseen ehtoja ja rajoituksia noudattaen.

Valtionosuusrahoituksen käyttökustannus-ja henkilötyövuositietojen oikeellisuus

Arkkitehtuurimuseo on raportoinut rahoituslain 58 § l momentissa mainitut valtionosuusrahoituksen

määräämisen perusteena olevat tiedot olennaisilta osin oikein vuosina 2015 ja 2016. Tarkastuksessa

havaittiin, että määräaikaisten työsuhteiden käsittely valtionosuusraportoinnissa on kahden henkilön

osalta ollut virheellinen. Vaikutus raportoituun henkilötyövuosimäärään on kuitenkin vähäinen, eikä se

ole vaikuttanut korottavasti museolle ko. tietojen perusteella tilikausilla 2017-2018 vahvistettuihin htv-

määriin. OPH:n ohjeistus 2015 ja 2016 koskien määräaikaisia työsuhteita on myös tältä osin ollut

tulkinnanvarainen.

Rahoituslain 58 § l käyttökustannustietojen osalta havaittiin, että Arkkitehtuurimuseo on OPH:n

ohjeistuksen vastaisesti ilmoittanut valtionosuuspohjaan kuuluviin menoihin myös erityisavustuksilla
katetut menot. Tämä vaikuttaa kaikkien museoiden yhteenlaskettuun kustannustasoon ja sitä kautta

kaikille museoille vahvistettuihin yksikköhintoihin vuosille 2018-2019. Vaikutus on kuitenkin
Arkkitehtuurimuseon kustannustasoon ja valtakunnalliseen museoiden kokonaiskustannustasoon

nähden vähäinen. Arkkitehtuurimuseon tulee jatkossa kiinnittää huomiota siihen, ettei

erityisavustuksilla katettuja kuluja ilmoiteta valtionosuuspohjaan kuuluviin menoihin.

OPH:n ohjeistuksessa todetaan, että harkinnanvaraisilla avustuksilla kokonaan maksettuja palkkoja ei

tule sisällyttää henkilötyövuosilaskentaan. Arkkitehtuurimuseo ei ole eriyttänyt yleisavustuksen ja
valtionosuusrahoituksen seurantaa. Tätä ei myöskään yleisavustuksen ehdoissa ja rajoituksissa ole

edellytetty. Jotta valtionosuusraportoinnin edellytykset valtionavustuksilla kokonaan katetuista

palkoista pystyttäisiin toteuttamaan luotettavalla tavalla, tulisi OPH:n yleisavustusten ja
valtionosuusrahoituksen seurantaa koskeva ohjeistus päivittää.



OKM/1/203/2018

26 (26)

Valtionavustukset

Tarkastuksen havaintojen perusteella Arkkitehtuurimuseo on käyttänyt tarkastetut valtionavustukset
valtionavustuslain 13 §:n mukaisesti valtionavustuspäätösten mukaiseen tarkoitukseen

täysimääräisesti lukuun ottamatta kohdennettua yleisavustusta OKM/89/621/2015, josta olisi tullut

valtionavustuslain 20 § l momentin mukaisesti palauttaa käyttämätön osuus 730,92 euroa. Tältä osin

opetus- ja kulttuuriministeriä esittää takaisinperittäväksi valtionavustuslain 21 §:n l momentin l

kohdan perusteella 730,92 euroa. Lisäksi perittävälle määrälle tulee maksaa korkoa valtionavustuslain

24 §:n mukaisesti. Päätös takaisinperinnästä tehdään erikseen.

Erityisavustusten osalta havaittiin puutteita hakemuksessa esitetyn oman työn osuuden

kohdentamisessa hankkeelle. Valtionavustuslain 14 §:n mukaan valtionavustuksen saajan tulee antaa

valtionapuviranomaiselle valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja

riittävät tiedot. Ehtojen ja rajoitusten mukaan kustannuspaikalle tulee kirjata kaikki hankkeesta
aiheutuneet tuotot ja kulut. Tämä on edellytys sille, että hanketta voidaan selvitysvaiheessa arvioida

kokonaisuutena. Oman työn osuus tulee kohdentaa hankkeelle ja todentaa työaikakirjanpidolla.

Ministeriö toteaa, että osa valtionavustusten selvityksistä on toimitettu myöhässä. Jatkossa

Arkkitehtuurimuseon tulee kiinnittää huomiota siihen, että selvitykset toimitetaan määräaikojen

puitteissa. Tarkastuksessa havaittiin myös, että kilpailutusten dokumentointi on ollut puutteellista.
Valtionavustusten ehtojen ja rajoitusten mukaisesti museon tulee selvittää ja ottaa toiminnassaan

huomioon mahdollinen velvollisuutensa noudattaa voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä.

Kilpailutettavia hankintoja oli tarkastelukaudella ainoastaan siivouspalvelut. Museon mukaan

kilpailutus on tehty, mutta dokumentointi puuttuu. Ministeriö toteaa, että kilpailutusten

dokumentointiin tulee jatkossa kiinnittää huomiota.

Lisäksi puutteita havaittiin hanketta koskevien muutosten ilmoittamisessa. Valtionavustuslain 14 §:n
mukaan valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä valtionapuviranomaiselle

valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta. Arkkitehtuurimuseon

tulee hakea kirjallisesti avustuksen käyttötarkoituksen muutosta, mikäli hanke toteutuu hakemuksessa

esitettyä pienempänä tai merkittävästi eri sisältöisenä. Nyt tarkastetuista erityisavustuksista yhdessä
avustuksessa käyttötarkoitusta ja kulurakennetta on muutettu hakemukseen nähden olennaisesti ja

tästä on sovittu museon mukaan ministeriön esittelijän kanssa. Kirjallista käyttötarkoituksen

muutospäätöstä ei kuitenkaan ole tehty. Jatkossa Arkkitehtuurimuseon tulee tehdä kirjallinen

muutoshakemus.

Lähipiirihankintoja on tehty vuonna 2016 yhteensä 11.863,89 euron verran Snovvcone & Haystack

Oy:ltä, jossa museon hallituksen puheenjohtaja käyttää määräysvaltaa. Hankinnan ja laskut on

hyväksynyt museonjohtaja. Arkkitehtuurimuseon mukaan lähipiirihankinnat hyväksytetään jatkossa

hallituksen kokouksessa ja lähipiirihankinnat kilpailutetaan myös hankintarajan alittavista hankinnoista.

Ottaen huomioon erillisessä muistiossa (20.4.2018 OKM/1/203/2018) esiintuodut hallinnolliset
puutteet Arkkitehtuurimuseon luottokorttikulujen seurannassa, tulee museon kiinnittää erityistä

huomiota myös sisäiseen valvontaan sekä hyvän hallinnon mukaisiin menettelytapoihin hankintaohjeen
sekä matkustussäännön osalta. Arkkitehtuurimuseon mukaan näihin seikkoihin kiinnitetään jatkossa

huomiota. Matkasuunnitelmat hyväksytään kirjallisesti ennen matkaaja kulu-ja matkalaskut tulee olla

kirjanpidossa tositteineen kahden kuukauden kuluessa niiden syntymisestä.

Helsingissä 23.11.2018

Marleena Luopa

Erityisasiantuntija
Opetus-ja kulttuuriministeriä


