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MIETINTÖ 
TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA 

Tarkastuskomitean mietintö 

 

valtiontilintarkastajien tilintarkastuskerto-

muksesta Pohjoismaiden neuvoston toimin-
nasta tilikaudella 2015 

Ehdotus 

Tarkastuskomitea ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että se merkitsee Pohjoismaiden neuvoston tilinpäätöksen ja tilin-

tarkastuskertomuksen vuodelta 2015 tiedoksi. 

 

Taustaa 

Tanskan valtiontilintarkastajat ovat tarkastaneet Pohjoismaiden neuvoston 

vuoden 2015 tilinpäätöksen.  

 

Tilinpäätösperiaatteet ovat samat kuin viime vuonna. Vuoden 2015 tilin-

päätös on laadittu Pohjoismaiden neuvoston taloussäännöstön mukaisesti. 

Myös tilinpäätöskäytäntö (arvostusmenetelmät yms.) on sama kuin viime 

vuonna. Vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan varsinainen toiminta on 2,3 

miljoonaa Tanskan kruunua ylijäämäinen.  

 

Sidottujen varojen käyttö vuoden aikana oli 1,2 miljoonaa Tanskan kruu-

nua, jolloin ylijäämäksi muodostuu yhteensä 1,1 miljoonaa Tanskan kruu-

nua. Tämän tuloksena oman pääoman osuus oli vuoden 2015 lopussa 3,6 

miljoonaa Tanskan kruunua.   

 

Kokonaistulot vuonna 2015 olivat 36,1 miljoonaa Tanskan kruunua. Vuon-

na 2014 vastaava luku oli 33,5 miljoonaa Tanskan kruunua. Tulojen kasvu 

vuonna 2015 johtui kansallisten parlamenttien rahoitusosuuden kasvusta 

3 miljoonalla Tanskan kruunulla. Tässä yhteydessä on syytä mainita, että 

Suomi ei ole maksanut omaa osuuttaan, joten todellinen kasvu on 2,5 mil-

joonaa. 

 

Kokonaismenot vuonna 2015 olivat 34,9 miljoonaa Tanskan kruunua. 

Vuonna 2014 vastaava luku oli 33,9 miljoonaa Tanskan kruunua. Valio-
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kuntien kustannukset kasvoivat vuoteen 2014 verrattuna. Myös tulkkaus- 

ja poikkihallinnollisten tehtävien kustannukset kasvoivat. Menoja on kui-

tenkin hillinnyt muutamien vuodelle suunniteltujen rekrytointien siirtymi-

nen vuoteen 2016. 

 

Vuonna 2015 varoja siirrettiin seuraavalle vuodelle kaikkiaan 7,4 miljoo-

naa Tanskan kruunua, kun vastaava luku vuonna 2014 oli 0,2 miljoonaa 

vähemmän. Summasta puoluetuen osuus oli 5,9 miljoonaa, Nuorten Poh-

joismaiden neuvoston 0,5 miljoonaa, toimittaja-apurahojen 0,5 miljoonaa 

ja Itämeren alueen parlamentaarikkokonferenssin (BSPC) 0,7 miljoonaa. 

  

Tilintarkastajat huomioivat, että Pohjoismaiden ministerineuvoston sihtee-

ristön kanssa vuonna 1997 tehdyn sopimuksen mukaan ministerineuvos-

ton sihteeristö hallinnoi palkka- ja taloushallintoa maksua vastaan. Kyseis-

tä sopimusta päivitetään säännöllisesti vastaamaan todellisia oloja.  

 

Tilintarkastuksesta käy myös ilmi, että menettelytavat ja sisäiset tarkas-

tukset varmistavat, että tilinpäätöksestä ilmenevien varojen käyttö on la-

kien ja muiden määräysten sekä solmittujen sopimusten ja hyväksyttyjen 

käytäntöjen mukaista. Lisäksi huomioidaan, että puheenjohtajiston pää-

tökset on pantu täytäntöön päätösten mukaisesti. Tältä osin tilinpäätös on 

kunnossa. 

 

Tilintarkastajat ilmoittavat, että Itämeren alueen parlamentaarikkokonfe-

renssin (BSPC) sihteeristö on siirtynyt Pohjoismaiden neuvostolta Meck-

lenburg-Etu-Pommernin maapäiville, ja siksi se ei sisälly tilintarkastukseen 

kuten aiemmin.  

 

Tilintarkastus kattaa myös lähialueiden parlamentaarikkojen stipendijär-

jestelmän, jota rahoitettiin vuonna 2015 omalla pääomalla, ei Pohjoismai-

den ministerineuvoston rahoituksella.  

 

Pohjoismaiden neuvoston taloussäännöstön 14 §:n mukaisesti valtiontilin-

tarkastajat ilmoittavat saaneensa kaikki tilintarkastuksen aikana pyydetyt 

tiedot. 

Valtiontilintarkastajien päätelmät 

Valtiontilintarkastajien päätelmien mukaan johdon luovuttama tilinpäätös 

on laadittu Pohjoismaiden neuvoston taloussääntöjen mukaisesti ja tilin-

päätös antaa todenmukaisen kuvan Pohjoismaiden neuvoston vastaavista 

ja vastattavista sekä taloudellisesta tilanteesta ja tuloksesta tilikaudella 

1.1.–31.12.2015. Toiminta on lakien ja muiden määräysten sekä solmittu-

jen sopimusten ja hyväksytyn käytännön mukaista. 

 

Valtiontilintarkastajat toteavat, että vuonna 2015 hallinto on tarkastelluilla 

alueilla suoritettu taloudellisesti asianmukaisella tavalla. Tilinpäätöksen 

tiedot tavoitteista ja tuloksista on dokumentoitu, ja ne kattavat valtionti-

lintarkastajien mukaan Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2015 toiminnan. 

Tarkastuskomitean näkemykset 

Tarkastuskomitea huomioi valtiontilintarkastajien päätelmät siitä, että 

Pohjoismaiden neuvoston tilinpäätös on tehty voimassa olevien sääntöjen 

mukaisesti ja että se antaa oikean kuvan Pohjoismaiden neuvoston tulok-

sesta vuonna 2015 ja taloudellisesta tilanteesta 31. joulukuuta 2015. Pu-

heenjohtajiston pöytäkirjojen hallinnoinnista ja seurannasta ei myöskään 

ole huomautettavaa. 

 

 

Tukholmassa 27. syyskuuta 2016 
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Christian Poll (Alternativet) 

Eva Sonidsson (S) 

Jan-Erik Messmann (DF) 

Jan Lindholm (MP), puheenjohtaja 

Ruth Mari Grung (A) 

Susanna Koski (kok.) 

 

 

 


