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Käsittelijä Tarkastuskomitea 

 LUONNOS 
 

Tarkastuskomitean mietintö, joka koskee 

valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomusta Pohjoismaiden 
neuvostolle Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminnasta vuonna 2020  

Ehdotukset 

Tarkastuskomitea ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, että 

Pohjoismaiden neuvosto merkitsee tilintarkastuskertomuksen 2020 tiedoksi. 

se kehottaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa noudattamaan valtiontilintar-

kastajien suosituksia. 

 

Tarkastuskomitean päätös ja mietintö lähetetään puheenjohtajistolle. 

Taustaa 

Tanskan valtiontilintarkastajat ovat tarkastaneet Pohjoismaiden ministerineuvoston 

tilikauden 2020 tilinpäätöksen. 

 

Vuoden 2020 tulos on 2,3 miljoonaa Tanskan kruunua ylijäämäinen ja Pohjoismaiden 

ministerineuvoston oma pääoma on 50 miljoonaa Tanskan kruunua.  

 

Pohjoismaisten laitosten tilintarkastusvastuu kuuluu laitoksen sijaintimaan tilintar-

kastusviranomaiselle. Tilintarkastusraportti ei sisällä muita huomautuksia, kuin että 

NAPAn budjettiluvut eivät aiempien vuosien tapaan sisälly tilintarkastukseen.  

Valtiontilintarkastajien päätelmät 

Tanskan valtiontilintarkastajien mukaan tilinpäätös antaa oikeellisen kuvan Pohjois-

maiden ministerineuvoston vastaavista ja vastattavista sekä taloudellisesta asemasta 

31. joulukuuta 2020 sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminnasta tilikaudella 

1. tammikuuta–31. joulukuuta 2020. Tilinpäätös on laadittu Pohjoismaiden ministeri-

neuvoston taloussäännön ja muiden määräysten mukaisesti. 

 

Valtiontilintarkastaja toteaa: 

”Uuden tilinpäätöksen tilintarkastuksessa ei ole enää havaittu oleellisia kirjanpidol-

lisia hankevelkaa, kohdennettuja varoja ja palautettuja varoja koskevia virheitä, 
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mutta moniin hankkeisiin katsotaan yhä liittyvän epävarmuustekijöitä. Epävar-

muustekijöiden syynä ovat puutteet menettelytavoissa ja sisäisessä valvonnassa, 

joiden tehtävänä on tukea hyvää hankeohjausta ja joiden olisi jatkuvasti pitänyt tu-

kea asianmukaista kirjanpitoa.” 

 

Valtiontilintarkastaja toteaa lisäksi: 

”Tilintarkastuksen laajuudessa on noudatettu tilintarkastussäännöstön pykälän 4 

ohjetta, joka koskee Pohjoismaiden parlamenttien Pohjoismaiden neuvostolle ja 

Pohjoismaiden ministerineuvostolle myöntämiä varoja.” Tilintarkastus on toisin sa-

noen suunniteltu ja toteutettu siten, että tilintarkastaja kykenee: 

1. arvioimaan, onko Pohjoismaiden ministerineuvosto ottanut käyttöön mene-

telmätavat ja sisäisen valvonnan, jotka tukevat sitä, että tilinpäätökseen 

sisältyvä varojen käyttö on annettujen valtuutuksien, lakien ja muiden 

sääntöjen mukaista 

2. antamaan lausunnon siitä, onko Pohjoismaiden ministerineuvoston kuluvan 

tilikauden tilinpäätös oikeellinen, eli ettei siinä ole oleellisia virheitä ja puut-

teita ja että se on laadittu Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden mi-

nisterineuvoston taloussäännön ja määräysten mukaisesti 

3. toteamaan, onko julkiselle rahoitukselle määrättyjä puitteita noudatettu. 

Tilintarkastajan tulee vuosittain arvioida tärkeys- ja riskijärjestyksessä, mit-

kä asiat tämän lisäksi tulee sisällyttää säännönmukaisuuden tarkastuk-

seen, joka sisältää myös rahoituksen edellytysten ja ehtojen toteutumisen. 

6. […] 

7. Samanaikaisesti käsityksemme on kuitenkin se, ettei Pohjoismaiden ministeri-

neuvosto ole ottanut käyttöön menettelytapoja ja sisäistä valvontaa, jotka riittävät 

varmistamaan ja tukemaan sitä, että tilinpäätökseen sisältyvä varojenkäyttö 

on annettujen valtuutuksien, lakien ja muiden sääntöjen ja sopimusten mukaista.  

Siksi valtiontilintarkastajat merkitsevät kohtaan 1 varauman puutteellisista menet-

telytavoista ja sisäisestä valvonnasta. 

8. Valtiontilintarkastajat eivät ole tehneet erityistä tuloksellisuutta tai säännönmu-

kaisuutta koskevaa tarkastusta tilikauden 1. tammikuuta–31. joulukuuta 2020 osal-

ta. Tämä johtuu siitä, että ministerineuvostolla on ollut merkittäviä haasteita oi-

keellisen tilinpäätöksen laatimisessa vuonna 2020, ja se on pyrkinyt vasta vuoden 

2020 lopussa ja vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla korjaamaan virheet, minkä 

seurauksena vuoden 2019 tilinpäätöstä ei ole voitu tarkastaa. Näin ollen valtionti-

lintarkastajat eivät ole voineet tehdä asianmukaista tuloksellisuutta tai säännön-

mukaisuutta koskevaa tilintarkastusta, koska vasta vuoden 2021 puolivälissä oli 

nähtävissä, että ministerineuvosto on kykenevä laatimaan tarkastuskelpoisen tilin-

päätöksen.” 

 

Menettelytavoista ja sisäisestä valvonnasta valtiontilintarkastajat huomauttavat: 

”9. Olemme Pohjoismaiden ministerineuvoston hankesalkun tarkastuksessa toden-

neet monia huomattavia puutteita menettelytavoissa ja sisäisessä valvonnassa.  

Kyse on seuraavista puutteista: 

• Monissa hankkeissa ei ole Pohjoismaiden ministerineuvoston jatkuvaa 

ohjausta tai valvontaa. 
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• Pohjoismaiden ministerineuvosto on myöntänyt tukea moneen hank-

keeseen tekemättä sopimusta tuen vastaanottajien kanssa hankkeiden 

toteuttamisesta. 

• Pohjoismaiden ministerineuvosto on päättänyt joitakin hankkeita il-

man, että tuen vastaanottaja on laatinut hankekirjanpitoa, mikä on kui-

tenkin sopimukseen kirjattu vaatimus. 

• Yksittäisissä hankkeissa Pohjoismaiden ministerineuvosto on maksanut 

viimeisen tukierän, vaikka hankekirjanpidosta käy selvästi ilmi, että Poh-

joismaiden ministerineuvostolla on hankkeesta saatavia. 

10. Pohjoismaiden ministerineuvosto lähetti tilinpäätöksensä oikea-aikaisesti valti-

ontilintarkastajille 15. helmikuuta 2021. Tilintarkastuksessa todettiin kuitenkin, että 

hankevelkaa, kohdennettuja varoja ja palautettuja varoja koskevissa kirjanpitoeris-

sä oli huomattavia kirjanpidollisia virheitä ja epävarmuustekijöitä. Sen perusteella 

Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti vetää tilinpäätöksen takaisin. Pohjoismai-

den ministerineuvosto lähetti 10. kesäkuuta valtiontilintarkastajille uuden tilinpää-

töksen. Uudessa tilintarkastuksessa todettiin, että Pohjoismaiden ministerineuvosto 

oli korjannut asioita, jotka vaikuttivat tilinpäätökseen 74 miljoonalla kruunulla.” 

 

Muiden asioiden osalta tilintarkastajat ovat huomauttaneet seuraavaa: 

• puutteellinen määräaikojen noudattaminen 

• puutteellinen tilinpäätösaineiston laadunvarmistus hankkeiden osalta 

• epäjohdonmukaisuudet hankekirjauksissa Pohjoismaiden ministerineuvoston 

ja muiden pohjoismaisten laitosten välillä 

• kirjanpidon ja talouden jatkuvan ohjauksen puuttuminen vuoden 2020 yh-

deksän ensimmäisen kuukauden ajalta 

• vuoden 2020 ylimääräiset kulut (jotka koskevat vuotta 2019) 

• puutteellinen velallisten ja velkojien ohjaus 

• yrityksen luottokortin käytön puuttuva valvonta 

• puutteellinen arvonlisäveron jatkuva tilitys 

• väärien summien maksaminen tuen vastaanottajalle 

• Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön käyttöbudjetin ylitys 

• tilinpäätöksen vahvistamisen laadintakulut 

• tositteiden puutteelliset selitetekstit. 

 

Valtiontilintarkastajat antavat Pohjoismaiden ministerineuvostolle seuraavat suosi-

tukset: 

”27. Suositamme, että Pohjoismaiden ministerineuvosto selvittää ja korjaa yllämai-

nitut asiat, jotta virheet ja ongelmat eivät siirry tilikaudelle 2021. 

28. Suositamme, että Pohjoismaiden ministerineuvosto käynnistää menettelytapo-

jen ja prosessien perusteellisen läpikäynnin ja määrittelee valvontakäytännöt, joi-

den avulla varmistetaan tulevaisuudessa, etteivät edellä mainitut ongelmat siirry 

tuleville tilikausille.” 
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Tarkastuskomitean näkemykset 

Tarkastuskomitea toteaa, että Tanskan valtiontilintarkastajien mukaan vuoden 2020 

tilinpäätös antaa oikeellisen kuvan vastaavista ja vastattavista sekä taloudellisesta ti-

lanteesta. 

 

Tarkastuskomitea pitää edelleen erittäin moitittavana sitä, ettei Pohjoismaiden mi-

nisterineuvosto ole vieläkään saanut hankkeisiin liittyvää taloutta hallintaan. Tarkas-

tuskomitea on usean vuoden ajan esittänyt Pohjoismaiden ministerineuvostolle 

hankkeiden hallinnointia koskevia kysymyksiä. Valtiontilintarkastajien hankeohjaus-

ta koskeva kritiikki osoittaa, että hankkeita koskevat ongelmat ovat syntyneet ennen 

Pohjoismaiden ministerineuvoston uuden taloushallintojärjestelmän käyttöönottoa.  

 

Tarkastuskomitea panee merkille valtiontilintarkastajien suositukset siitä, että minis-

terineuvosto: 

• selvittää kaikki osoitetut virheet ja ongelmat, jotta ne eivät siirry tilikaudelle 

2021 

• käynnistää toimintamenettelyjen ja prosessien kattavan läpikäynnin ja ottaa 

käyttöön valvonnan, jonka avulla varmistetaan jatkossa, etteivät edellä mai-

nitut ongelmat siirry tuleville tilikausille. 

 

Kööpenhaminassa 1. marraskuuta 2021 

Anders Kronborg 

Kaisa Juuso 

Maria Stockhaus 

Per-Arne Håkansson 

Ole André Myhrvold 

 

 


