
 
 

 Side 1 af 3 

Pohjoismaiden neuvosto 

C 4/kk (2014) 

Käsittelijä: 

Tarkastuskomitea 

Dnro 14-00181-3 

 

 

MIETINTÖ 
TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA 

Tarkastuskomitean mietintö koskien 

 

valtiontilintarkastajien tilintarkastuskerto-
musta Pohjoismaiden neuvostolle Pohjois-
maiden neuvoston tilikauden 2013 toiminnas-
ta 

1. Tarkastuskomitean ehdotus 

Tarkastuskomitea ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että se merkitsee tiedoksi Pohjoismaiden neuvoston tilikauden 
2013 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. 

2. Taustaa 

Tanskan valtiontilintarkastajat ovat tarkastaneet Pohjoismaiden neuvoston 
tilinpäätöksen tilivuodelta 2013.  
 
Tilinpäätösperiaatteet ovat samat kuin viime vuonna. Tilinpäätös 2013 on 
laadittu Pohjoismaiden neuvoston taloussäännöstön mukaisesti. Myös ti-
linpäätöskäytäntö (eli arvostusmenetelmät yms.) on sama kuin viime 
vuonna.  
 
Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan varsinainen toiminta on 0,8 miljoo-
naa Tanskan kruunua alijäämäinen. Sidottujen varojen käyttö vuoden ai-
kana oli 1,6 miljoonaa Tanskan kruunua, jolloin alijäämäksi muodostuu 
0,8 miljoonaa Tanskan kruunua. Oma pääoma väheni tämän vuoksi vuo-
den 2012 3,7 miljoonasta 2,9 miljoonaan vuonna 2013.  
 
Kokonaistulot olivat 33,4 miljoonaa Tanskan kruunua vuonna 2013 edel-
lisvuoden tapaan. Kansallisten parlamenttien osuus oli yhteensä 30,1 mil-
joonaa Tanskan kruunua kuten myös edellisenä vuonna ja tämä vahvistet-
tiin puheenjohtajiston joulukuun kokouksessa vuonna 2012 
 
Kokonaiskulut ovat 34,2 miljoonaa Tanskan kruunua vuonna 2013 verrat-
tuna 33,9 miljoonaan Tanskan kruunuun vuonna 2012 eli 0,3 miljoonaa 
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enemmän. Kustannusten nousu johtuu pääosin tulkkauskustannuksista ja 
monialaisista tehtävistä.  
 
Siirrot muodostavat 7 miljoonaa Tanskan kruunua vuonna 2013 edellis-
vuoden tapaan. Tästä summasta puoluetukea annettiin 5,7 miljoonaa 
Tanskan kruunua, Nuorten Pohjoismaiden neuvostolle 0,5 miljoonaa, Itä-
meren parlamentaarikkokonferenssille (BSPC) 0,5 miljoonaa ja toimittaja-
apurahoja 0,4 miljoonaa. Tilintarkastajat toteavat, että 5,7 miljoonan puo-
luetuki on jaettu puheenjohtajiston vuonna 2011 hyväksymien jakoperus-
teiden mukaisesti vuodesta 2012 lähtien.  
Tilintarkastajat huomioivat, että Pohjoismaiden ministerineuvoston sihtee-
ristön kanssa vuonna 1997 tehdyn sopimuksen mukaan ministerineuvos-
ton sihteeristö hallinnoi palkka- ja taloushallintoa maksua vastaan. Huo-
mioidaan, että sopimusta päivitetään säännöllisesti vastaamaan todellisia 
oloja, viimeksi vuonna 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. Lisäksi huomioidaan, että puheenjohtajiston päätökset on pantu täy-
täntöön päätösten mukaisesti.  Tältä osin tilinpäätös on kunnossa. 
 
Tilintarkastus koskee myös Itämeren parlamentaarikkokonferenssin 
(BSPC) erillistä tilinpäätöstä, jonka 1,4 miljoonan Tanskan kruunun tulot 
ovat suurelta osin muuttumattomat vuoteen 2012 verrattuna. Menot ovat 
vuonna 2013 kasvaneet 1,3 miljoonasta 1,9 miljoonaan, mikä johtuu pää-
asiallisesti tulkkaus- ja matkakulujen kasvamisesta. Vuoden tulos on siten 
-0,5 miljoonaa Tanskan kruunua ja oma pääoma on 0,3 miljoonaa Tans-
kan kruunua.  
 
Tilintarkastuskertomus kattaa myös lähialueiden parlamentaarikkojen sti-
pendijärjestelmän, jota Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoittaa. Tähän 
kohtaan ei ole lainkaan huomautettavaa.  Vuonna 2013 järjestelmää on 
rahoitettu edelliseltä vuodelta siirretyillä varoilla. 
 
Pohjoismaiden neuvoston taloussäännöstön 14 §:n mukaisesti valtiontilin-
tarkastajat ilmoittavat saaneensa kaikki tilintarkastuksen aikana pyydetyt 
tiedot. 

3. Valtiontilintarkastajien päätelmät 

Valtiontilintarkastajien päätelmien mukaan johdon luovuttama tilinpäätös 
on laadittu Pohjoismaiden neuvoston taloussääntöjen mukaisesti ja tilin-
päätös antaa oikeudenmukaisen kuvan Pohjoismaiden neuvoston vastaa-
vista ja vastattavista sekä taloudellisesta tilanteesta ja tuloksesta tilikau-
della 1.1.–31.12.2013. Toiminta on lakien ja muiden määräysten sekä 
solmittujen sopimusten ja hyväksytyn käytännön mukaista. 
 
Valtiontilintarkastajat toteavat, että vuonna 2013 hallinto on tarkastelluilla 
alueilla suoritettu taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Tilinpää-
töksen tiedot tavoitteista ja tuloksista on dokumentoitu ja kattavat valti-
ontilintarkastajien mukaan Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2013 toimin-
nan. 

4. Tarkastuskomitean näkemykset 

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että vuoden 2011 tilinpäätöksessä 
toivottiin johdon kertomusta ja tarkastuskomitea oli kysymyksestä samaa 
mieltä. Neuvoston johtaja on ilmoittanut, että Pohjoismaiden neuvoston 
jäsenille esitellään kertomus Pohjoismaiden neuvoston toiminnasta tilin-
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päätöksen esittelyn yhteydessä. Kertomuksen olennaiset osuudet sisälly-
tetään vuosikertomukseen. 
 
Tarkastuskomitea toteaa, että tilintarkastajilla ei ole merkittäviä huomau-
tuksia Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2013 tilinpäätökseen.  
 
Komitea huomioi, että vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan varsinainen 
toiminta on ollut 0,8 miljoonaa Tanskan kruunua tappiollista ja että oma 
pääoma on sen vuoksi vuoden 2013 lopussa pienentynyt 2,9 miljoonaan 
Tanskan kruunuun. Komitean mielestä oma pääoma olisi hyvä pitää tasol-
la, joka kattaa Pohjoismaiden neuvoston sihteeristön toimintakustannuk-
set vähintään kolmen kuukauden ajalta (noin 4 miljoonaa Tanskan kruu-
nua).  

5. Päätelmät 

Tarkastuskomitea panee merkille valtiontilintarkastajien päätelmän siitä, 
että Pohjoismaiden neuvoston tilinpäätös on tehty voimassa olevien sään-
töjen mukaisesti ja että se antaa oikean kuvan Pohjoismaiden neuvoston 
tuloksesta vuonna 2013 ja taloudellisesta tilanteesta 31. joulukuuta 2013.  
 
Edellä esitetyn perusteella Tarkastuskomitea ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että se merkitsee tiedoksi Pohjoismaiden neuvoston tilikauden 
2013 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. 

 
 
Tampereella 22. syyskuuta 2014 

Eero Suutari (kok.) 
Lauri Heikkilä (ps.) 
Sonja Mandt (A), puheenjohtaja 

Steen Gade (SF) 
Valgerður Gunnarsdóttir (Sj) 

 
 


