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MIETINTÖ 
TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA 

Tarkastuskomitean mietintö koskien 

 

valtiontilintarkastajien tilintarkastuskerto-

musta Pohjoismaisen kulttuurirahaston tili-
kauden 2014 toiminnasta 

Komitean ehdotus 

Tarkastuskomitea ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että se merkitsee tiedoksi Pohjoismaisen kulttuurirahaston tilikau-

den 2014 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. 

 

että se kehottaa Pohjoismaista kulttuurirahastoa noudattamaan 

valtiontilintarkastajien suosituksia tilinpidon ja sisäisen valvonnan 

dokumentoinnista koskien hankemäärärahoja, joiden osalta ei ole 

tilintarkastusvelvoitetta.   

Taustaa 

Tanskan valtiontilintarkastajat antavat tilintarkastuskertomuksen Pohjois-

maisen kulttuurirahaston vuoden 2014 tilikaudesta yhdessä Tanskan kan-

sankäräjien jäsenen kanssa Pohjoismaiden neuvoston määräysten mukai-

sesti. 

 

Tilikausi 2014 on 0,1 miljoonaa Tanskan kruunua alijäämäinen verrattuna 

vuoteen 2013, jolloin syntyi 1,2 miljoonaa ylijäämää. Oma pääoma on 1,4 

miljoonaa Tanskan kruunua. 1,3 miljoonan Tanskan kruunun muutos yli-

jäämästä alijäämäksi johtuu pääosin siitä, että ulkoisiin hankkeisiin on 

myönnetty enemmän varoja, mutta tulot ovat samaan aikaan vähenty-

neet. Tulojen ehtymisen vuoksi hallitus on päättänyt, että varsinaisten jä-

senten palkkiot lakkautetaan ja että puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan palkkiot puolitetaan. Tämä on johtanut lähes 140 000 Tanskan kruu-

nun säästöön vuositasolla.     

 

Tukea saaneiden hakemusten määrä oli 200, kun puolestaan vuonna 2013 

tukea myönnettiin 199 hakemukselle. Hakemusten kokonaismäärä oli 951. 

Vuonna 2013 hakemuksia tuli 1 069. Vuonna 2014 hankkeille myönnetty 
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kokonaismäärä oli 29,7 miljoonaa Tanskan kruunua, kun vuonna 2013 

vastaava luku oli 28,6. Ulkoisiin hankkeisiin myönnettiin suurin osa varois-

ta (28,9 miljoonaa Tanskan kruunua).  

 

Tilintarkastajat ovat tarkastelleet myös toiminnan hallinnointia. Hallituk-

sen pöytäkirjojen tarkastelu osoittaa, että tehdyt päätökset käyvät totuu-

denmukaisella tavalla ilmi tilinpäätöksestä. Rahaston yleinen hankehallinto 

todetaan tyydyttäväksi, mukaan lukien 3 vuoden määräajan varmistami-

nen.  Tilintarkastajat korostavat, että kaikki kohdennukset ulkopuolisiin 

hankkeisiin noudattavat hallituksen päätöksiä ja että niitä koskevat arviot 

on tehty laajalta ja asialliselta pohjalta. Todetaan, että kulttuurirahasto on 

toteuttanut hankkeiden loppuraporttien tarkastelun ja valvonnan. Tilintar-

kastajat arvioivat kuitenkin, että sisäinen valvonta koskien hankkeiden ti-

linpitoa ja tilintarkastuskertomuksia voitaisiin dokumentoida paremmin.   

 

Tilintarkastajat huomauttavat, että kulttuurirahaston valvonta alle 

200 000 Tanskan kruunun varojen käytöstä – jolloin tilintarkastusvelvoi-

tetta ei ole –  on parantunut, mutta ei kaikilla alueilla onnistu tehokkaan 

apurahahallinnon periaatteiden noudattamisessa saatujen tilinpäätösten 

osalta. Tilintarkastajat toivovat, että kulttuurirahastolle lähetettävät tilin-

päätökset olisivat aina allekirjoitettuja ja määrärahan vastaanottajan hy-

väksymiä, ja että sihteeristö tarpeen mukaan pyytäisi lisäselvityksiä, mi-

käli kyseessä on riskejä sisältävä budjettierä.  

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetista rahoitettavaa toimintaa kos-

kevan taloussäännöstön §:n 21 mukaisesti valtiontilintarkastajat ilmoitta-

vat saaneensa kaikki tilintarkastuksen aikana pyydetyt tiedot. 

 

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 2014. Tilinpäätöksestä käy myös ilmi, että on saatu aikaan me-

nettelytapoja ja sisäistä valvontaa, jotka varmistavat, että tilinpäätökseen 

kuuluvien myönnettyjen varojen käyttö on yhtenevää lakien ja muiden 

määräysten kanssa sekä solmittujen sopimusten ja hyväksyttyjen käytän-

töjen mukaista.  

 

Todetaan, että vuonna 2014 hallinto on suoritettu taloudellisesti asianmu-

kaisella tavalla ja että tiedot tavoitteista ja tuloksista on dokumentoitu ja 

kattavat Pohjoismaisen kulttuurirahaston toiminnan vuonna 2014. 

 

Komitean näkemykset 

Tarkastuskomitea toteaa, että valtiontilintarkastajilla ei ole merkittäviä 

huomautuksia Pohjoismaisen kulttuurirahaston tilinpäätökseen 2014. Tilin-

tarkastajilla on kuitenkin joitain suosituksia, joita myös tarkastuskomitea 

tukee.  

 

Komitea huomioi, että Pohjoismainen kulttuurirahasto on huomioinut val-

tiontilintarkastajien huomautukseen pistokokeessa ilmenneisiin puutteisiin 

alle 200 000 Tanskan kruunun apurahojen hallinnoinnissa. Komitea tukee 

tilintarkastajien suositusta siitä, että kulttuurirahastolle lähetettävät tilin-

päätökset olisivat aina allekirjoitettuja ja määrärahan vastaanottajan hy-

väksymiä, ja että sihteeristö tarpeen mukaan pyytäisi lisäselvityksiä, mi-

käli kyseessä on riskejä sisältävä budjettierä. 
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Komitea panee merkille hallituksen päätöksen säästää hallituksen työhön 

liittyvissä kuluissa vähentääkseen Pohjoismaiden ministerineuvoston tuen 

leikkausten vaikutusta. 

 

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 2014. 

 

  

Oslossa 8. syyskuuta 2015 

Jan-Erik Messmann (DF) 

Jan Lindholm (MP), puheenjohtaja 

Rasmus Nordqvist (ALT) 

 

Sonja Mandt (A), varapuheen-

johtaja 

Susanna Koski (kok.) 

Valgerður Gunnarsdóttir (Sj) 

 

  


