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Käsittelijä Tarkastuskomitea 

  
 

Tarkastuskomitean mietintö, joka koskee 

Tanskan valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomusta Pohjoismaiden 
ministerineuvoston tilikauden 2021 tilinpäätöksestä ja toiminnasta          

Ehdotus 

Tarkastuskomitea ehdottaa, että  

 

Pohjoismaiden neuvosto merkitsee tiedoksi Pohjoismaiden ministerineuvoston tili-

vuoden 2021 toiminnan tarkastamista koskevan tilintarkastuskertomuksen. 

 

ja 

Pohjoismaiden neuvosto pyytää Pohjoismaiden ministerineuvostoa jatkossakin pitä-

mään tarkastuskomitean ajan tasalla siitä, miten Pohjoismaiden ministerineuvosto 

noudattaa valtiontilintarkastajien suosituksia. 

Taustaa 

Tanskan valtiontilintarkastajat ovat tarkastaneet Pohjoismaiden ministerineuvoston 

tilikauden 2021 tilinpäätöksen. 

 

Pohjoismaisten laitosten tilintarkastusvastuu kuuluu laitoksen sijaintimaan tilintar-

kastusviranomaiselle. Tilintarkastusraportti ei sisällä muita huomautuksia kuin että 

NAPAn budjettiluvut, kuten aiempina vuosina, eivät sisälly tilintarkastukseen.  

Valtiontilintarkastajien päätelmät 

Valtiontilintarkastajat toteavat tarkastuskertomuksessaan, että tarkastuksessa on 

pyritty: 

1. arvioimaan, onko Pohjoismaiden ministerineuvosto ottanut käyttöön vakiin-

tuneet menettelytavat ja sisäiset tarkastukset 

2. toteamaan, antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot 

3. toteamaan, onko julkiselle rahoitukselle määrättyjä puitteita noudatettu  

 

Valtiontilintarkastajilla on kohtia 1 ja 3 koskeva varauma. Tanskan valtiontilintarkas-

tajien johtopäätös on kuitenkin, että tilinpäätös 2021, kohta 2, antaa oikean ja riittä-

vän kuvan vastaavista ja vastattavista sekä taloudellisesta asemasta ja että tulos on 

Pohjoismaiden ministerineuvoston taloussäännön ja Pohjoismaiden ministerineuvos-

ton laatimien ohjeiden mukainen. 
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Valtiontilintarkastajien varauman perusteet: 

- Menettelytapojen ja sisäisten valvontakäytäntöjen osalta ei ole toteutettu te-

hokkaita työtapoja ja valvontarutiineja suurelta osin koko kirjanpitovuonna. 

Lisäksi hankkeiden rahoituksen ja hallintoa koskevien siirtojen seuranta on 

ollut puutteellista. 

- Julkiselle rahoitukselle määrättyjen puitteiden noudattaminen. Tältä osin on 

tarkasteltu tukien jakamista ja julkisten tukijärjestelmien ohjausta ja laadittu 

kaksi juridisesti kriittistä raporttia, joiden päätelmien mukaan ei voida to-

deta, jaetaanko tukia sääntöjen mukaisesti tai käytetäänkö julkisia tukia te-

hokkaasti. 

 

Tarkastuskomitea on 13. kesäkuuta 2022 pidetyssä kokouksessaan kuullut Pohjois-

maiden ministerineuvoston edustajia ja saanut tilannekatsauksen kirjanpitoa ja sii-

hen liittyviä prosesseja koskevasta työstä. Tarkastuskomitealle vakuutettiin, että ti-

lannetta korjataan ja että parannukset on suurelta osin tehty ennen vuoden 2022 ti-

linpäätöstä. 

Tarkastuskomitean näkemykset 

Tarkastuskomitea toteaa, että valtiontilintarkastajien mukaan vuoden 2021 tilinpää-

tös antaa oikean ja riittävän kuvan vastaavista ja vastattavista sekä taloudellisesta ti-

lanteesta. 

 

Tarkastuskomitea on kuluneena vuonna seurannut Pohjoismaiden ministerineuvos-

ton hallintoa tiiviisti ja saanut jatkuvasti tietoa kirjanpitoa, hankehallintoa ym. koske-

van työn edistymisestä. Lisäksi on tutustuttu kahdeen juridisesti kriittiseen raport-

tiin. Sen vuoksi on tärkeää mainita, että tarkastuskomitea on pitänyt jatkuvasti yh-

teyttä Pohjoismaiden ministerineuvostoon ja saanut päivitettyä tietoa valtiontilintar-

kastajilta. Näin on saatu hyvin dokumentoitua tietoa merkittävistä parannuksista 

epäkohtiin vuoden 2022 aikana ja odotettavissa on huomattavasti parempi tilintar-

kastuskertomus vuodelta 2022. 

 

Tarkastuskomitea panee merkille valtiontilintarkastajien suositukset Pohjoismaiden 

ministerineuvostolle: 

• Luotava menettelytavat ja sisäiset valvontarutiinit, joilla varmistetaan Pohjois-

maiden ministerineuvoston sisäisten hankkeiden rahoituksen ohjaus. Näin Poh-

joismaiden ministerineuvosto minimoi riskiä siitä, että hankkeissa, joiden pitäisi 

olla päättyneitä, on vielä varoja. 

• Lisäksi valtiontilintarkastajat suosittavat edellisen vuoden tapaan, että Pohjois-

maiden ministerineuvoston sihteeristöstä laaditaan erillinen itsenäinen kirjan-

pito, jolloin on mahdollista seurata sihteeristön hankkeiden tukipäätöksiä ja 

maksuja samalla tavoin kuin muissa hankkeissa.  

 

 

Kööpenhaminassa 22. elokuuta 2022 
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Anders Kronborg (S) 

Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir (M) 

Maria Stockhaus (M) 

Per-Arne Håkansson (S) 

Heli Järvinen (NGV) 

Staffan Eklöf (NF) 

Tobias Drevland Lund (NGV) 

 


