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Käsittelijä Tarkastuskomitea 
 

Tarkastuskomitean mietintö, joka koskee 

Tanskan valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomusta Pohjoismaiden 

neuvostolle ja Pohjoismaiden ministerineuvostolle Pohjoismaiden 
ministerineuvoston tilikauden 2017 toiminnasta 

Ehdotus 

Tarkastuskomitea ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto päättää 

 että se merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen Poh-

joismaiden ministerineuvoston tilikauden 2017 toiminnasta. 

 että se kehottaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa, Islannin Pohjolan taloa, 

Nordregiota, NordGeniä ja NVC:tä ottamaan huomioon valtiontilintarkastaji-

en huomautukset. 

Taustaa 

Tanskan valtiontilintarkastajat ovat tarkastaneet Pohjoismaiden ministerineuvoston 

tilikauden 2017 tilinpäätöksen. 

 

Vuoden 2017 tulos on 10,5 miljoonaa Tanskan kruunua ylijäämäinen, kun ylijäämä 

vuonna 2016 oli 10,2 miljoonaa Tanskan kruunua. Kasvu johtuu muun muassa maiden 

maksuosuuksien kasvusta 6,9 miljoonalla Tanskan kruunulla. Vastaavasti ministeri-

neuvoston sihteeristön kustannukset ovat kuitenkin nousseet 6,5 miljoonaa Tanskan 

kruunua. 

 

Kokonaistulot olivat 945,9 miljoonaa Tanskan kruunua verrattuna edellisen vuoden 

938,1 miljoonaan Tanskan kruunuun. Valtaosa kasvusta tulee maiden maksuosuuk-

sista. Pääosa 882 miljoonan Tanskan kruunun menoista kohdistui laitoksiin, yhteis-

työelimiin, yksittäisiin hankkeisiin sekä Baltian ja Venäjän toimistoihin. Sihteeristön 

toimintakulut olivat 84,4 miljoonaa Tanskan kruunua. 

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston oma pääoma on 109,5 miljoonaa Tanskan kruu-

nua negatiivinen. Oma pääoma muodostuu aiemmin poistetuista maihin kohdistuvis-

ta vuoden 2005 saatavista, yhteensä -50 miljoonaa Tanskan kruunua, sekä -70 mil-

joonan Tanskan kruunun alibudjetoinnista vuonna 2009. Pohjoismaiden ministeri-

neuvoston taloussääntöjen mukaan omaa pääomaa tasataan maiden maksuosuuksil-

la likviditeetin sitä vaatiessa. 

 

Siirrettyjä varoja on yhteensä 32,9 miljoonaa Tanskan kruunua, kun vuonna 2016 va-
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roja oli 36,6 miljoonaa Tanskan kruunua. Tästä summasta käyttämättömiä varoja on 

12,3 miljoonaa Tanskan kruunua.  

 

Palautuneiden varojen, joita voidaan käyttää seuraavan tilikauden aikana, määrä on 

laskenut 30 miljoonasta 27 miljoonaan Tanskan kruunuun. 

 

Valtiontilintarkastajat huomauttavat, että Pohjoismaiden ministerineuvoston tulisi 

uuden taloushallintojärjestelmän käyttöönoton myötä pystyä jakamaan hankevelka 

paremmin vuosikohtaisesti. 

 

Pohjoismaisten laitosten tilintarkastusvastuu kuuluu laitoksen sijaintimaan tilintar-

kastusviranomaiselle. Tilintarkastuskertomus sisältää yhteenvedon esitetyistä huo-

mautuksista. Nordregion vuosikertomuksessa on joitakin laskuvirheitä, jotka tuotta-

vat harhaanjohtavia lukuja budjetin ylityksestä sekä henkilöstökulujen että tavaroi-

den ja palveluiden hankintaan liittyen. Lisäksi tavoitteen saavuttamisaste on ilmoi-

tettu virheellisesti; 87,65 %:n sijaan sen pitäisi olla 85 %.  

 

NordGen on muuttanut kirjanpitokäytäntöään tiliöintien osalta kohdassa ”tavarat ja 

palvelut” sekä kohdassa ”muut kustannukset” laskematta samalla uusia vertailuluku-

ja, mitä ei ole mainittu tilinpäätöksessä ja mikä siksi antaa harhaanjohtavan kuvan.  

NVC:n kirjanpito on tehty virheellisesti kuten myös vuonna 2015. Siitä kuitenkin to-

detaan, ettei virheellisyys vaikuta tulokseen. Jälleen kerran todetaan, että suomalai-

silta tileiltä tehtyjen maksatusten yhteydessä toimintojen eriyttäminen on ollut puut-

teellista. Lisäksi on havaittu jaksotusvirhe, joka rasittaa vuoden 2018 tilinpäätöstä 

133 000 Ruotsin kruunulla.  

Valtiontilintarkastajien päätelmät 

Tanskan valtiontilintarkastajien mukaan tilinpäätös antaa oikean kuvan vastaavista ja 

vastattavista sekä taloudellisesta tilanteesta 31. joulukuuta 2017. 

 

Valtiontilintarkastajat arvioivat lisäksi, että tilinpäätökseen sisältyvien myönnettyjen 

varojen käyttö on lakien ja muiden määräysten sekä solmittujen sopimusten ja hy-

väksyttyjen käytäntöjen mukaista. 

Tarkastuskomitean näkemykset 

Tarkastuskomitea toteaa, että Tanskan valtiontilintarkastajien johtopäätösten mu-

kaan vuoden 2017 tilinpäätös antaa oikean kuvan vastaavista ja vastattavista sekä ta-

loudellisesta tilanteesta, eikä Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2017 tilin-

päätökseen ole merkittäviä huomautuksia.  

 

Tarkastuskomitea toteaa, että valtiontilintarkastajien arvion mukaan varojen käyttö 

on voimassa olevien ohjeiden, tilinpäätösperiaatteiden ja varojen käyttöä koskevien 

päätösten mukaista ja että hallinto on hoidettu hyvin. 

 

Tarkastuskomitea ottaa huomioon huomautukset, jotka tulivat esiin Islannin Pohjo-

lan talon, Nordregion, NordGenin ja NVC:n tilintarkastusten yhteydessä ja odottaa 

laitosten johtajien ryhtyvän korjaamaan mainittuja puutteita. 
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Nuukissa 13. syyskuuta 2018 

Anna Kólbrun Árnadóttir (Mifl) 

Lennart Axelsson (S) 

Maria Stockhaus (M) 

Peter Östman (kd.) 

Paavo Arhinmäki (vas.) 

Ruth Mari Grung (A) 

 


