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MIETINTÖ 

TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA 

Tarkastuskomitean mietintö koskien 

 

valtiontilintarkastajien tilintarkastuskerto-

musta Pohjoismaiden neuvostolle ja Pohjois-

maiden ministerineuvostolle Pohjoismaisen 

kulttuurirahaston tilikauden 2013 toiminnasta 

1. Tarkastuskomitean ehdotus 

Tarkastuskomitea ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että se merkitsee tiedoksi Pohjoismaisen kulttuurirahaston tilikau-

den 2013 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. 

 

että se kehottaa Pohjoismaisen kulttuurirahaston hallitusta ylläpi-

tämään omaa pääomaa, joka vastaa kulttuurirahaston sihteeristön 

toimintakustannuksia vähintään kolmen kuukauden ajalta. 

2. Taustaa 

Tanskan valtiontilintarkastajat luovuttavat tilintarkastuskertomuksen Poh-

joismaisen kulttuurirahaston vuoden 2013 tilikaudesta yhdessä Tanskan 

kansankäräjien jäsenen kanssa Pohjoismaiden neuvoston määräysten mu-

kaisesti. 

 

Tilikausi 2013 on 1,2 miljoonaa Tanskan kruunua ylijäämäinen verrattuna 

vuoteen 2012, jolloin syntyi 1,8 miljoonaa alijäämää. Oma pääoma on 1,5 

miljoonaa Tanskan kruunua. Kolmen miljoonan muutos alijäämästä yli-

jäämäksi johtuu pääosin siitä, että sekä sisäisiä että ulkoisia hankevaroja 

on myönnetty 2,7 miljoonaa Tanskan kruunua vähemmän.  

 

Tukea saaneiden hakemusten määrä oli 199. Vuonna 2012 tukea sai 207 

hakemusta ja vuonna 2011 tukea sai 232 hakemusta. Hakemusten koko-

naismäärä oli 1 069. Vuonna 2012 hakemuksia tuli 1037.  
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Huomioidaan, että korkotulot ovat ehtyneet, koska rahasto ei hyödynnä 

taloussäännöissä määrättyä sopimustiliä. Tilintarkastajat toivovat asian 

korjaamista. Näin oli myös vuonna 2012.  

 

Rahaston yleinen hankehallinto todetaan tyydyttäväksi, mukaan lukien 3 

vuoden määräajan varmistaminen. Merkille pannaan, että edustusta kos-

kevissa liitteissä ei aina ole mukana osallistujalista niin kuin pitäisi. Tilin-

tarkastajat huomauttavat myös, että sopimus ulkopuolisen viestinnän asi-

antuntijan kanssa vuosina 2012–2013 ei ollut tarkoituksenmukainen.  

 

Tilintarkastajat korostavat, että kaikkien varojen käyttö ulkopuolisiin 

hankkeisiin noudattaa hallituksen päätöksiä ja että niitä koskevat arviot 

on tehty laajalta ja asiantuntevalta pohjalta. Todetaan, että kulttuurira-

hasto on laatinut suuntaviivat, jotka varmistavat hankkeiden loppuraport-

tien tyydyttävän tarkastelun ja valvonnan. Tilintarkastajat arvioivat kui-

tenkin, että sisäistä valvontaa koskien hankkeiden tilinpitoa ja tilintarkas-

tuskertomuksia ei ole riittävästi dokumentoitu.  

 

Tilintarkastajat ovat lisänneet tilintarkastusmerkinnän siitä, että kulttuuri-

rahaston tarkistukset alle 200 000 Tanskan kruunun varojen käytöstä ei-

vät kaikilla alueilla noudata tehokkaan apurahahallinnon periaatteita suh-

teessa rahastolle toimitettuihin tilinpäätöksiin. 

 

Vuonna 2013 rahasto on myöntänyt 22,6 miljoonaa Tanskan kruunua ul-

koisille hankkeille. Vuonna 2012 varoja myönnettiin 29,8 miljoonaa. Sisäi-

siin hankkeisiin (mm. lasten ja nuorten kulttuuri) myönnettiin 2,6 miljoo-

naa Tanskan kruunua.  

 

Tilintarkastajat ovat suorittaneet myös hallinnon tarkastelun, jonka seura-

uksena se antaa joitain suosituksia, mutta toteaa kuitenkin, että hallinto-

kuluja on hallinnoitu taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Halli-

tuksen pöytäkirjojen tarkastelu osoittaa, että tehdyt päätökset käyvät to-

tuudenmukaisella tavalla ilmi tilinpäätöksestä. 

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetista rahoitettavaa toimintaa kos-

kevan taloussäännöstön 21 §:n mukaisesti valtiontilintarkastajat ilmoitta-

vat saaneensa kaikki tilintarkastuksen aikana pyydetyt tiedot. 

 

Kulttuurirahaston johtaja on toimittanut tarkastuskomitealle lisätietoja 

koskien Pohjoismaiden neuvoston suositusta vuodelta 2013: 

 

että se kehottaa Pohjoismaisen kulttuurirahaston hallitusta suun-

nittelemaan vuoden 2014 talouden siten, että oma pääoma nousee 

tasolle, joka kattaa sihteeristön toiminnan kulut vähintään kolmen 

kuukauden ajan. 

 

että se kehottaa Pohjoismaisen kulttuurirahaston hallitusta lisää-

mään yhteistyötä Pohjoismaisen kulttuuripisteen kanssa kustan-

nustehokkaamman hallinnon saavuttamiseksi pohjoismaisissa kult-

tuuritukijärjestelmissä. 

 

Johtaja toteaa, että hallitus on aiemmin päättänyt olla nostamatta omaa 

pääomaa Pohjoismaiden neuvoston suosituksen mukaisesti ja että valtion-

tilintarkastajat eivät ole tätä vaatineet. Hallitus käsittelee kuitenkin asiaa 

uudelleen. 

 

Johtaja kertoo, että yhteistyötä Pohjoismaisen kulttuuripisteen kanssa on 

vahvistettu, ja odotusten mukaan vuonna 2014 hallinnossa säästetään 

noin 0,8 miljoonaa Tanskan kruunua.  
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Lisäksi käy ilmi, että valtiontilintarkastajien kritiikin pohjalta aiotaan tehdä 

pistokoe 20 hankkeelle, joille on myönnetty alle 200 000 Tanskan kruu-

nua. Kirjeessä selitetään myös taustaa kulttuurirahaston ulkopuolisen 

viestinnän asiantuntijan kanssa solmitulle sopimukselle. 

3. Tilintarkastajien päätelmät 

Valtiontilintarkastajien päätelmien mukaan johdon luovuttama tilinpäätös 

antaa oikeudenmukaisen kuvan Pohjoismaisen kulttuurirahaston vastaa-

vista ja vastattavista sekä taloudellisesta tilanteesta ja tuloksesta 31. jou-

lukuuta 2013.  

Tilinpäätöksestä käy myös ilmi, että on saatu aikaan menettelytapoja ja 

sisäisiä tarkastuksia, jotka varmistavat, että tilinpäätökseen kuuluvien 

myönnettyjen varojen käyttö on yhtenevää lakien ja muiden määräysten 

kanssa sekä solmittujen sopimusten ja hyväksyttyjen käytäntöjen mukais-

ta.  

 

Todetaan, että vuonna 2013 hallinto on  suoritettu taloudellisesti tarkoi-

tuksenmukaisella tavalla ja että tiedot tavoitteista ja tuloksista on doku-

mentoitu ja kattavat Pohjoismaisen kulttuurirahaston toiminnan vuonna 

2013.  

4. Komitean näkemykset 

Tarkastuskomitea toteaa, että valtiontilintarkastajilla ei ole merkittäviä 

huomautuksia Pohjoismaisen kulttuurirahaston tilinpäätökseen 2013. Tilin-

tarkastajilla on kuitenkin joitain suosituksia, joita myös tarkastuskomitea 

tukee. Komitea huomioi myös Pohjoismaiden kulttuurirahaston antamat 

tiedot ja selvitykset. 

 

Komitea pitää kiinni periaatteesta, jonka mukaan kaikkien pohjoismaisten 

laitosten, Pohjoismainen kulttuurirahasto mukaan lukien, tulisi ylläpitää 

omaa pääomaa, joka vastaa toimintakustannuksia vähintään kolmen kuu-

kauden ajalta toiminnan varmistamiseksi odottamattomien tilanteiden va-

ralta. 

 

Komitea on tyytyväinen siihen, että johtaja on ilmoittanut, että Pohjois-

maiden neuvoston suosituksia on seurattu vuonna 2013.   

 

Komitea huomioi, että Pohjoismainen kulttuurirahasto aikoo vastata valti-

ontilintarkastajien huomautukseen pistokokeessa ilmenneisiin puutteisiin 

alle 200 000 Tanskan kruunun apurahojen hallinnoinnissa.  

5. Päätelmät 

Tarkastuskomitea panee merkille valtiontilintarkastajien päätelmät siitä, 

että Pohjoismaisen kulttuurirahaston tilinpäätös on tehty voimassa olevien 

sääntöjen mukaisesti ja että se antaa oikean kuvan Pohjoismaisen kult-

tuurirahaston taloudellisesta tilanteesta 31. joulukuuta 2013.  

Edellä esitetyn perusteella Tarkastuskomitea ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että se merkitsee tiedoksi Pohjoismaisen kulttuurirahaston tilikau-

den 2013 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. 

 

että se kehottaa Pohjoismaisen kulttuurirahaston hallitusta ylläpi-

tämään omaa pääomaa, joka vastaa kulttuurirahaston sihteeristön 

toimintakustannuksia vähintään kolmen kuukauden ajalta. 

 

Tampereella 22. syyskuuta 2014 
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