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MIETINTÖ 
TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA 

Tarkastuskomitean mietintö koskien 

 

valtiontilintarkastajien tilintarkastuskerto-

musta Pohjoismaiden ministerineuvoston tili-
kauden 2014 toiminnasta 

1. Komitean ehdotus 

Tarkastuskomitea ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että se merkitsee tiedoksi Pohjoismaiden ministerineuvoston tili-

kauden 2014 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. 

 

että se kehottaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa, Nordic Innova-

tionia, NordForskia, Nordregiota, NordGeniä ja NVC:tä ottamaan 

huomioon tilintarkastuksessa ilmenneet hallintokäytäntöä koskevat 

huomautukset.   

 

että se kehottaa käynnistämään tutkimuksen koskien mahdollisia 

puutteita European Humanities University -yliopiston (EHU) hallin-

noinnissa, jota rahoitetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Vil-

nan-toimiston hallinnoimasta EHU-erityisrahastosta. 

2. Taustaa 

 

Tanskan valtiontilintarkastajat ovat tarkastaneet Pohjoismaiden ministeri-

neuvoston tilivuoden 2014 tilinpäätöksen.  

 

Vuoden 2014 tulos on 25,5 miljoonaa Tanskan kruunua ylijäämäinen, kun 

ylijäämä vuonna 2013 oli 8,5 Tanskan kruunua. Suurempi ylijäämä johtuu 

lisäyksestä palautetuissa varoissa. Nämä ovat varoja, joita ei ole käytetty 

vaaditun kolmen vuoden sisään niiden myöntämisestä. 

 

Vuonna 2014 kokonaistulot olivat 981 miljoonaa Tanskan kruunua, kun 

vastaava luku vuonna 2013 oli 999 miljoonaa Tanskan kruunua. Pohjois-

maiden maksama osuus laskee 32 miljoonalla. Kulut puolestaan olivat 

1005 miljoonaa Tanskan kruunua. Vuonna 2013 vastaava luku oli 1028 
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miljoonaa Tanskan kruunua. Suurin osa kuluista, 9030 miljoonaa Tanskan 

kruunua, meni laitosten, yhteistyöelinten ja yksittäisten hankkeiden toi-

mintaan, kun taas sihteeristön kustannukset olivat yhteensä 75 miljoonaa 

Tanskan kruunua.  

 

Tilinpäätöksestä käy ilmi, että Pohjoismaiden ministerineuvoston oma 

pääoma on 94,5 miljoonaa Tanskan kruunua tappiollinen ennen yhteis-

työministerien päätöstä ylijäämän käytöstä. Tappiollinen oma pääoma on 

peräisin mailta vuonna 2005 poistetuista vaateista (-50 miljoonaa) sekä 

vuoden 2009 alibudjetoinnista (-70 miljoonaa). Summaa pienentää viime 

vuosien ylijäämä. 

 

 

Vuonna 2014 varainsiirrot muodostivat 41,3 miljoonaa Tanskan kruunua. 

Vuonna 2013 vastaava luku oli 54,9 miljoonaa Tanskan kruunua. Tästä 

summasta käyttämättömiä varoja on 16,4 miljoonaa Tanskan kruunua, 

mikä on se budjetin osa, jota ei ole käytetty määrättyyn tarkoitukseen 

ennen vuoden loppua.  

 

Huomioidaan, että käyttämättömiä varoja on lähes 55 miljoonaa Tanskan 

kruunua vuoden 2013 lopussa. Vuonna 2012 luku oli 52 miljoonaa Tans-

kan kruunua ja vuonna 2011 se oli 38 miljoonaa Tanskan kruunua. Käyt-

tämättömästä 55 miljoonan Tanskan kruunun erästä 22 miljoonaa Tans-

kan kruunua kuuluu sihteeristölle ja julkaisutoimintaan. Loput on myön-

netty budjettikohtiin, joissa varoja ei ole kohdennettu tiettyyn tarkoituk-

seen vuoden loppuun mennessä. Nämä varat siirretään sääntöjen mukaan 

samaan tarkoitukseen seuraavalle vuodelle. 

 

Tilintarkastajat ovat suorittaneet myös hallinnon tarkastelun. Todetaan, 

että yleisesti on käytössä riittävät ja asialliset menettelytavat ja sisäinen 

valvonta kirjanpidollisen tiedon rekisteröimiseksi. Pistokokeet matkojen ja 

edustuskulujen osalta osoittavat, että joissain tapauksissa kuitit puuttuvat 

ja suositellaan, että Pohjoismaiden ministerineuvosto jatkossa varmistaa, 

että kaikkiin kuluihin liittyviin liitteisiin merkitään osallistujien nimet ja 

tarkoitus sekä liitetään kaikki tarvittavat asiakirjat.  

 

Hyväksytyn budjetin, myönnettyjen varojen, tehtyjen sopimusten sekä 

budjettivarojen käyttötarkoituksen ja -kriteerien osalta tehdyt pistokokeet 

osoittavat, että käytännössä ei ole huomautettavaa. Tilintarkastajat huo-

mauttavat kuitenkin, että on epäselvää, mitkä säännöt koskevat Grönlan-

nin virkamiesten matkakorvauksia heidän osallistuessaan pohjoismaiseen 

yhteistyöhön.  

 

Laitoksille myönnettävää tukea koskeva pistokoe ei antanut aihetta huo-

mautuksiin, ja tilintarkastajat pitävät myönteisenä sitä, että vuodesta 

2014 lähtien varojen myöntämistä koskevissa kirjeissä on määritelty tu-

lostavoitteet.  

 

Tilintarkastajat pitävät Venäjän toimistojen sulkemiseen liittyviä toimia 

asianmukaisina, ja tilintarkastajat jatkavat prosessin seuraamista.  

 

Tilintarkastajien vierailu Pohjoismaiden ministerineuvoston Vilnan-

toimistoon osoitti, että European Humanities University -yliopiston (EHU) 

hallinnoinnissa on puutteita. Tilintarkastajat suosittelivat selvityksen 

käynnistämistä. Suositusta on nyt noudatettu. Tilintarkastajat katsovat, 

että Pohjoismaiden ministerineuvosto olisi voinut tarttua asiaan jo aiem-

massa vaiheessa ja ilmoittaa asiasta tilintarkastajille.  

 

Tilintarkastajat huomauttavat, että Pohjoismaiden ministerineuvosto voisi 

parantaa hankeluetteloja, joiden pohjalta pistokokeisiin valitaan pohjois-

maisia hankkeita ja pohjoismaisia laitoksia, joilla on vastuu hankkeista.   
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Pohjoismaiden tilintarkastajat tai yksityiset tilintarkastusyritykset ovat 

käyneet läpi pohjoismaisten laitosten tilintarkastusraportit. Huomautuksia 

on tehty koskien Norjassa sijaitsevia laitoksia Nordic Innovation ja Nord-

forsk sekä Ruotsissa sijaitsevia laitoksia Nordregio, Pohjoismaiden hyvin-

vointikeskus NVC ja Pohjoismainen geenivarakeskus NordGen. Lisäksi on 

huomattu virhe Ruotsissa sijaitsevan, vuoden 2014 lopussa lakkautetun 

Nordic School of Public Healthin (NHV) vuonna 2018 päättyvässä vuokra-

sopimuksessa. Tämä tarkoittaa, että tulos on noin 9 miljoonaa kruunua 

parempi kuin tilinpäätöksestä käy ilmi.  

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston (MR-SAM ja NSK) pöytäkirjojen tarkas-

telu osoittaa, että kokousten päätökset on huomioitu hyvin tilinpäätökses-

sä. 

 

3. Tilintarkastajien päätelmät 

 

Tarkastuskomitean mukaan tilinpäätös antaa oikeudenmukaisen kuvan 

Pohjoismaiden ministerineuvoston vastaavista ja vastattavista sekä talou-

dellisesta tilanteesta 31. joulukuuta 2014.    

 

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. 

 

4. Komitean näkemykset 

 

Tarkastuskomitea toteaa, että Tanskan valtiontilintarkastajien mukaan 

Pohjoismaiden ministerineuvoston tilinpäätös antaa oikeudenmukaisen 

kuvan vastaavista ja vastattavista sekä taloudellisesta tilanteesta, eikä ti-

lintarkastajilla ole merkittäviä huomautuksia Pohjoismaiden ministerineu-

voston vuoden 2014 tilinpäätökseen. 

 

Komitea panee merkille huomautukset koskien Vilnan EHU-

erityisrahastoa, jota Pohjoismaiden ministerineuvoston Vilnan-toimisto 

hallinnoi, ja odottaa Pohjoismaiden ministerineuvoston huolehtivan asian 

tutkimisesta ja sen vastuullisesta seurannasta.  

 

Tarkastuskomitea huomioi, että Pohjoismaiden ministerineuvoston oma 

pääoma on yli 90 miljoonaa Tanskan kruunua tappiollinen. Vuoden 2014 

lopussa käytössä olevia varoja oli yli 100 miljoonaa Tanskan kruunua.  Li-

säksi tarkastuskomitea on tietoinen siitä, että Pohjoismaiden ministeri-

neuvoston taloussääntöjen §:n 20 mukaan maat ovat velvollisia katta-

maan negatiivisen oman pääoman maksuvalmiuden sitä vaatiessa. Tap-

piollinen oma pääoma ei sen vuoksi ole ongelmallinen.  

 

Komitea huomioi, että valtiontilintarkastajien arvion mukaan varojen käyt-

tö on voimassa olevien ohjeiden, tilinpäätösperiaatteiden ja varojen käyt-

töä koskevien päätösten mukaista. Huomioidaan, että tilintarkastajien 

mukaan matkojen ja edustuskulujen hallinnoinnissa on parantamisen va-

raa, ja komitea odottaa, että ministerineuvoston sihteeristö kehittää käy-

täntöjään.    

 

Komitea huomioi myös Nordic Innovationin, Nordforskin, Nordregion, 

NordGenin ja NVC:n tilintarkastuksen yhteydessä ilmenneet huomautuk-

set, ja komitea odottaa, että näiden laitosten johtajat noudattavat parem-

paa hallintokäytäntöä koskevia suosituksia.  
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5. Päätelmät 

Tarkastuskomitea panee merkille valtiontilintarkastajien päätelmät siitä, 

että Pohjoismaiden ministerineuvoston tilinpäätös on tehty voimassa ole-

vien sääntöjen mukaisesti ja että se antaa oikean kuvan Pohjoismaiden 

ministerineuvoston taloudellisesta tilanteesta 31. joulukuuta 2014.   

 

Tarkastuskomitea ehdottaa, että  

 

   Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

 

että se merkitsee tiedoksi Pohjoismaiden ministerineuvoston tili-

kauden 2014 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. 

 

että se kehottaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa, Nordic Innova-

tionia, NordForskia, Nordregiota, NordGeniä ja NVC:tä ottamaan 

huomioon tilintarkastuksessa ilmenneet hallintokäytäntöä koskevat 

huomautukset.   

 

että se kehottaa käynnistämään tutkimuksen koskien mahdollisia 

puutteita European Humanities University -yliopiston (EHU) hallin-

noinnissa, jota rahoitetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Vil-

nan-toimiston hallinnoimasta EHU-erityisrahastosta. 

 

 

 

Oslossa 8. syyskuuta  

Jan Erik Messmann (DF) 

Jan Lindholm (MP), puheenjohtaja 

Rasmus Nordqvist (ALT) 

 

Sonja Mandt (A), varapuheen-

johtaja 

Susanna Koski (kok.) 

Valgerður Gunnarsdóttir (Sj) 

 

 


