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Johdon toimintakertomus 

Vuosi 2017 oli pohjoismaisen yhteistyön kannalta hyvä, ja Pohjoismaiden ministerineu-

vosto on tyytyväinen sen tuloksiin. Vuosien uudistustyön jälkeen voimme nyt nähdä 

selkeitä tuloksia monilla keskeisillä politiikanaloilla, ja yhteistyön profiili on vahvistunut 

sekä Pohjoismaissa että kansainvälisesti. 

Viiden Pohjoismaan pääministerit olivat paikalla, kun pääministerialoite Pohjois-

maisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin julkistettiin Norjan Bergenissä viime touko-

kuussa. Kaikki aloitteen lippulaivahankkeet ovat käynnissä, ja käytännön tuloksia on 

nähtävissä jo nyt. Esimerkiksi pohjoismainen tasa-arvoagenda sai vuoden aikana laajaa 

kansainvälistä näkyvyyttä muun muassa YK:n syyskuisella korkean tason viikolla.  

Vastuulliseen rakentamiseen, uuteen pohjoismaiseen ruokaan sekä ilmasto- ja 

energiaratkaisuihin keskittyviä lippulaivahankkeita taas esiteltiin Bonnin COP23-ko-

kouksen pohjoismaisessa paviljongissa marraskuussa. Samalla julkistettiin kansainväli-

siin kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvä Pohjoismaiden ministerineuvoston oh-

jelma Generation 2030. Pohjoismaiset hankkeet herättivät paljon kiinnostusta, ja pavil-

jonki houkutteli paljon kävijöitä. 

Strategiaselvityksistä on tullut ministerineuvostolle toimiva keino aktivoida kes-

keisten yhteiskunta-alojen poliittista yhteistyötä. Vuonna 2017 vastaanotettiin Jorma 

Ollilan laatima selvitys Pohjoismainen energiayhteistyö: vahva tänään – vahvempi huo-

menna. Kun Pohjoismaiden energiaministerit tapasivat vuoden lopussa, he päättivät 

raportin suositusten mukaisesti pyrkiä EU:ssa yhteispohjoismaisiin linjauksiin. Lisäksi 

he päättivät vahvistaa energiatutkimusyhteistyötä.  

Vuonna 2017 käynnistettiin myös ympäristöyhteistyön ja sosiaalialan yhteistyön 

strategiaselvitykset sekä oikeusyhteistyötä koskeva selvitystyö. Selvitykset esitellään 

vuonna 2018, ja nekin edistänevät pohjoismaisen yhteistyön syventämistä ja uudista-

mista. 

Pohjoismaiden ministerineuvosto sai vuonna 2017 ensimmäistä kertaa kymme-

neen vuoteen uuden ministerineuvoston nimeltä digitalisaatioministerineuvosto. Sen 

avulla yhteistyössä kohdistetaan huomiota yhteiskunnalliseen ilmiöön, jonka edelläkä-

vijöihin Pohjoismaat kuuluvat ja haluavat kuulua myös jatkossa. Käytännössä pohjois-

maisella yhteistyöllä halutaan mahdollistaa muun muassa se, että Pohjoismaiden elin-

keinoelämä ja kansalaiset voivat käyttää yksilöllistä ja turvallista sähköistä tunnistamis-

ratkaisua (e-ID) koko Pohjolassa. Haluamme niin ikään tehdä Pohjolasta 5G-verkon 

käyttöönoton edelläkävijän yhteisten standardien ja suotuisien reunaehtojen avulla. 

Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti vuoden 2017 alussa analyysiyksikön, joka 

on jo nyt toimittanut useita merkittäviä raportteja. Yksikön koostama raportti Arvo-

kasta yhteistyötä perustuu syksyllä 2017 tehtyyn mielipidetutkimukseen, jossa yhdek-

sän kymmenestä pohjoismaalaisesta ilmoitti olevansa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväi-

siä yhteistyöhön. Kuusi kymmenestä kaipasi lisäksi yhteistyön tiivistämistä. Reilut 60 % 
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vastaajista koki yhteistyöhön kohdistuvan kiinnostuksensa kasvaneen nimenomaan 

kansainvälisen kehityksen vuoksi. Tutkimustulos antaa yhteistyölle uutta nostetta, 

mutta se myös velvoittaa. Yhteistyöministerien ”Yhdessä olemme vahvempia” -vision 

mukaisesti teimme myös vuonna 2017 määrätietoista työtä kasvattaaksemme pohjois-

maista hyötyä. Se tarkoittaa innovatiivisen, rajattoman, näkyvän ja ulospäin suuntau-

tuneen Pohjolaa kehittämistä.  

Talous 

Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintaa toteutetaan 11 ministerineuvostossa. 

Kullakin ministerineuvostolla on omat strategiansa ja ohjelmansa, joihin osoitetaan va-

rat budjetissa. Pohjoismainen budjetti jakautuu siis ministerineuvostoittain, ja tilinpää-

tös koostuu ministerineuvostojen toimintojen yhteissummasta. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston nettomenot olivat vuonna 2017 yhteensä 938,9 

miljoonaa Tanskan kruunua ja tulot yhteensä 945,5 miljoonaa kruunua. Tilikauden tulos 

on siten 10,4 miljoonaa Tanskan kruunua (vuoden 2016 vastaava luku oli 10,2 miljoonaa 

kruunua). Puolet ylijäämästä koostuu vanhentuneista hankevaroista, joita ei ollut käy-

tetty talousohjesäännön edellyttämässä kolmessa vuodessa. Puolet taas koostuu va-

luuttakurssivoitoista. 

Likviditeetti oli vuonna 2017 ajoittain kovilla. Osittain tätä selitti hanketoiminnan 

uudistus, jonka myötä hankkeiden aloitus aikaistui vuoden alkuun. 

Kun budjetissa osoitetaan varoja, jotka jäävät käyttämättä budjettikaudella, ne 

katsotaan käyttämättä jääneiksi varoiksi. Tänä vuonna käyttämättä jäi 12,3 miljoonaa 

Tanskan kruunua, mikä on 1,3 % koko budjetista (vuoden 2016 vastaava luku oli 11,2 

miljoonaa kruunua).  

 

 

Täten luovutamme vuosiraportin 2017. 

Kööpenhaminassa 26. huhtikuuta 2018 

 

 

___________________ ____________________ 

Pääsihteeri Osastopäällikkö 

Dagfinn Høybråten Kari Metliaas 

 

 

 

  



 

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston vuosiraportti 2017 7 

 

1. Pohjoismaiden neuvoston kanssa 
tehdyn vuoden 2017 budjetti-
kompromissin seuranta 

Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintavuoden 2017 budjetti – Pohjoismaiden neuvos-

ton kanssa käydyt neuvottelut ja saavutettu kompromissi 

 

 

Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto kävivät syksyllä 2016 po-

liittisia neuvotteluja ministerineuvoston budjettiehdotuksesta. Ne johtivat seuraaviin 

muutoksiin ja tarkennuksiin vuoden 2017 budjetissa: 

 

 Että Pohjoismaiden ministerineuvosto varaa Nordjobb-ohjelmaan 3,413 miljoonaa 

Tanskan kruunua vuonna 2017.  

 

Vuoden 2017 Nordjobb-ohjelmaan varattiin 3,413 miljoonaa Tanskan kruunua. Varat 

käytettiin Nordjobbin perustehtävään, eli pohjoismaalaisten nuorten liikkuvuuden li-

säämiseen pohjoismaisilla työmarkkinoilla sekä kielitaidon ja pohjoismaisen kulttuurin-

tuntemuksen parantamiseen. Nordjobb sai vuodeksi 2017 myös uuden toimeksiannon 

ja aloitti työn, joka liittyy vuonna 2016 toteutetun ulkopuolisen arvioinnin suosituksiin. 

 

 Että Pohjoismaiden ministerineuvosto jatkaa työtä jo käynnistetyn turvallisuutta 

arvioivan analyysin parissa, joka koskee terveydenhuollon henkilökunnan 

laillistamiseen liittyvää koordinointia ja vastavuoroista tietojenvaihtoa sekä varaa 

siihen 0,3 miljoonaa Tanskan kruunua, mikäli tämänhetkinen rahoitus ei ole 

riittävä. 

 

Maat rahoittivat vuonna 2007 eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien 

sekä eläinlääkäreiden yhteisiä pohjoismaisia työmarkkinoita koskevan sopimuksen (Ar-

jeplogin sopimus) tarkistamista omin varoin, joten varattuja määrärahoja ei tarvittu. 

Maiden odotetaan jatkavan tarkistuksen rahoittamista omin varoin vuonna 2018. 

 

 Että jätteen kierrätys otetaan pohjoismaisen yhteistyön painopistealueeksi. 

Pohjoismaiden ministerineuvosto laatii vuonna 2017 analyysin ja varaa tarvittavat 

resurssit, joiden avulla voidaan tutkia, edistävätkö vai haittaavatko kansalliset 

jätealan säännöt, tukijärjestelmät ja maksut tavoitetta kasvattaa kierrätykseen 

menevän jätteen osuutta. 
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Oikeudellisten ja taloudellisten ohjausvälineiden analysointiin on varattu 500 000 Tans-

kan kruunua. Analyysi keskittyy siihen, vahvistavatko vai heikentävätkö nämä välineet 

jätehierarkiaa Pohjoismaissa. Hanke kilpailutetaan vuoden 2017 lopussa tai vuoden 

2018 alussa, ja sitä valvoo ympäristösektorin jäteryhmä (NAG). Ympäristö- ja talous-

ryhmän (MEG) hanke ”Biojätteen hyödyntämisen esteet” on nyt päättynyt, ja tulokset 

on julkaistu raportissa ”Barriers for utilisation of biowaste: Analysis of Institutional bar-

riers for using Biowaste as a resource”. Raportissa analysoidaan tahattomia seurauksia, 

joita lainsäädäntö ja muut viralliset institutionaaliset rakenteet voivat aiheuttaa bio-

polttoaineiden käytölle. 

 

 Että Pohjoismaiden ministerineuvosto varaa 1,0 miljoonaa Tanskan kruunua 

yhteiskunnan turvallisuutta koskevan yhteistyön vahvistamiseksi Baltiassa ja 

Itämeren alueella.  

 

Pohjoismaiden ministerineuvosto on edistänyt Virossa, Latviassa ja Liettuassa vuonna 

2017 aloittamaansa hankeyhteistyötä vahvistaakseen kansalaisyhteiskuntaa muun mu-

assa seuraavasti:   

 

 SuomiAreenaa ja Almedalenin politiikkaviikkoa vastaavien poliittisten 

kesätapahtumien ja niiden pohjoismaisten osallistujien tukeminen 200 000 

Tanskan kruunulla. 

 Julkisen palvelun mediaa koskevan Pohjoismaiden ja Baltian maiden 

kokemustenvaihdon tukeminen 225 000 Tanskan kruunulla. 

 Pakolaisten kotouttamiseen liittyvän Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyön 

tukeminen 350 000 Tanskan kruunulla. 

 Riippumattomien ja avointen venäjänkielisten viestimien tukeminen 3,8 

miljoonalla Tanskan kruunulla. 

 

Lisäksi on toteutettu pohjoismais-venäläisiä yhteistyöhankkeita (noin 10 miljoonaa 

Tanskan kruunua) ja koko Itämeren alueen kattavia hankkeita (noin 6 miljoonaa Tans-

kan kruunua) pääasiassa kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi. Todettakoon, että 

Pohjoismaiden ministerineuvosto ei Helsingin sopimuksen nojalla harjoita ulko- ja tur-

vallisuuspoliittista toimintaa. 

 

 Että bioenergiaa koskeva työ, myös ruokajätteen osalta, on jatkossakin tärkeä osa 

pohjoismaista yhteistyötä. Vuonna 2017 toteutetaan tutkimus, jossa selvitetään 

mahdollisuuksia biopolttoaine- ja liikennesektorin pohjoismaisen yhteistyön 

kehittämiseen. Tutkimukseen sisällytetään maaliskuussa 2017 valmistuvan 

energia-alan strategiaselvityksen mahdollisesti esiin nostamia ehdotuksia. 
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Konsultin tekemässä ensimmäisessä raporttiluonnoksessa on tunnistettu kaksi mah-

dollisuutta: 

 

 Nykyisin sekajätteenä poltettavan kotitalousjätteen lajittelun parantaminen. 

 Kalastuksen, kalanviljelyn ja lihateollisuuden hävikki. 

 

Ohjausryhmä suunnittelee vuoden 2018 alussa järjestettävää tapahtumaa, jossa kes-

kustellaan elintarvikkeista ja jätteistä valmistettavista biopolttoaineista laajapohjai-

sesti: biotalous, ruokahävikin ehkäisy, bioenergian tarve fossiilisten polttoaineiden kor-

vaamisessa, biopolttoaineiden tuotanto lannasta, ruokajätteen yhteiskäyttö lannan, ol-

kien ja muun biojätteen kanssa. Lisäksi keskustellaan siitä, miten varsin harvaan asu-

tussa Pohjolassa voidaan luoda hajautettu jalostamorakenne. Tilaisuuteen osallistuu 

jätealan edustajia, poliitikkoja ja organisaatioita. 

 

 Että Pohjoismaiden ministerineuvosto varaa 1,0 miljoonaa Tanskan kruunua 

työmarkkinoiden liikkuvuuteen ja oikeudenmukaiseen kilpailuun liittyvien 

aloitteiden selvittämiseksi kiinnittäen erityishuomiota pieniin ja keskisuuriin 

yrityksiin Baltiassa.  

 

Työelämäalan virkamieskomitea (ÄK-A) tilasi Pohjoismaiden neuvoston suosituksen 

(3/2016: liikkuvuus ja oikeudenmukainen kilpailu) sekä edellä mainitun budjettikomp-

romissin pohjalta esitutkimuksen, jonka analyysi- ja arviointikeskus PRAXIS toteutti ke-

väällä 2017. 

Virkamieskomitea käsitteli esitutkimuksen suosituksia kokouksessaan 02/17 ja 

päätti olla jatkamatta hanketta esitutkimusta pidemmälle. Virkamieskomitea päätti, 

että uusien tiedotushankkeiden tulisi perustua nykyisistä kansallisista neuvontapalve-

luista kertomiseen. Uuden suurpalvelun rakentaminen ei sen sijaan olisi tarkoituksen-

mukaista. Virkamieskomitea korosti, että työelämäalan budjetissa ei ole varoja tällai-

sen palvelun perustamisen ja ylläpidon rahoittamiseen. Uuden yhteispohjoismaisen 

palvelun perustamisen sijasta ÄK-A suositteli kansallisten neuvontapalveluiden tuke-

mista ja vahvistamista. 

Pohjoismaiden neuvosto toivoo myös, että Pohjoismaiden ministerineuvosto lak-

kaisi maksamasta takaisin varoja, jotka ovat tilinpäätöshetkellä käyttämättä. Tämän 

vuoksi talousohjesääntöön lisätään seuraava virke:  

”Talousohjesäännön pykälän 20 A mukaan varat, joita ei voida siirtää seuraavalle 

tilivuodelle, maksetaan (vuodesta 2009) lähtien takaisin jäsenmaille, kunnes Pohjois-

maiden ministerineuvosto on maksanut takaisin 35 miljoonaa Tanskan kruunua. Ylime-

nevät varat talletetaan varatilille, joka on pohjoismaisten yhteistyöministerien (MR-

SAM) käytettävissä seuraavalla budjettikaudella.” 

Tilivuoden 2015 jälkeen takaisin on maksettu 30,2 miljoonaa Tanskan kruunua. Lo-

put varat maksettaneen takaisin vuonna 2016 käyttämättä jääneillä varoilla, jolloin va-

rojen siirto käyttötilille alkaisi vuodesta 2018.  
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2. Tunnusluvut  

Pohjoismaiden ministerineuvoston keskeisiä tunnuslukuja neljältä viime vuodelta 

 

  2017 2016 2015 2014 

Menokehys     

Vuoden budjetti (tuhansina Tanskan kruunuina) 935 091 927 546 931 782 955 215 

Tulot (tuhansina Tanskan kruunuina)     

 – Tanska 186 161 177 441 183 636 197 844 

 – Suomi 145 611 143 599  142 318 153 565 

 – Islanti 8 294 7 317  6 427 6 595 

 – Norja 292 144 295 431  289 227 288 287 

 – Ruotsi 289 380 290 857  296 573 295 824 

– Palkoista pidätettävä maksu, korkotulot ja muut tulot  23 955 23 099  32 958 38 644 

YHTEENSÄ 945 545 937 744  951 139 980 759 

Vuoden tulos     

Tulot miinus menokehys 10 454 10 199  19 357 25 544 

Maiden rahoitusosuudet – maakohtainen jakauma     

 – Tanska 20,2 % 19,4 %  20,0 % 21,0 % 

 – Suomi 15,8 % 15,7 % 15,5 % 16,3 % 

 – Islanti 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 

 – Norja 31,7 % 32,3 % 31,5 % 30,6 % 

 – Ruotsi 31,4 % 31,8 % 32,3 % 31,4 % 

Ylijäämä 31.12.     

Käyttämättömät varat  12 341 11 182  17 623 16 405 

Likvidit varat  203 753 186 871  182 655 124 971 

Oma pääoma  –109 546 –109 801  –100 643 –94 456 

Muut     

Käyttämättömät varat, % vuoden budjetista 1,3 % 1,2 % 1,9 %  1,7 % 

Sihteeristön toiminta, % vuoden budjetista 9,0 % 8,4 % 8,3 %  7,9 % 

Laitosten lukumäärä 12 12  13 14 

Pohjoismaisilla ehdoilla palkattujen lukumäärä 99 93 97 95 

 – joista naisia 60 56 57 60 

 – joista miehiä 39 37 40 35 
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3. Tilinpäätöksen laatimisperiaat-
teet 

3.1 Yleistä 

Pohjoismaiden ministerineuvoston tilinpäätös noudattaa modifioidun suoriteperusteisen 

kirjanpidon periaatetta, jonka mukaan kaikki tulot ja menot kirjataan sille budjettikau-

delle, johon ne liittyvät. Käytäntö on sama kuin aiempina vuosina.  

Tilinpäätös on laadittu Pohjoismaiden ministerineuvoston talousohjesääntöön si-

sältyvien kirjanpitomääräysten mukaisesti. Käytetyt arvostamismenetelmät ja vastaa-

vat ovat samat kuin aiempina vuosina. 

3.2 Tilinpäätöksen jaottelu 

Tilinpäätöksen laadinnassa on käytetty lähtökohtana toiminta-alueita, joihin myönne-

tyt määrärahat kohdistuvat. Eri toiminta-alueiden toiminta on tarpeen mukaan eritelty 

alaviitteissä. Budjettikohtien varat jakautuvat hankemäärärahoihin, ohjelmaluonteisen 

toiminnan määrärahoihin sekä laitoksille ja organisaatiotukeen osoitettuihin määrära-

hoihin.  

3.3 Tuloslaskelma 

3.3.1 Rajaus 

Tuloslaskelmaan kirjataan kaikki tilikauden tulot ja menot maksuajankohdasta riippu-

matta.  

Ulkomaan valuutassa tehdyt tilitapahtumat muunnetaan Tanskan kruunuiksi käyt-

tämällä tapahtumapäivän kurssia. Ulkomaan valuutassa olevat vastaavat ja vastattavat 

muunnetaan Tanskan kruunuiksi käyttämällä tasepäivän kurssia. Tase- ja tapahtuma-

päivän valuuttakurssieroista johtuvat valuuttakurssikorjaukset lasketaan mukaan tu-

loslaskelmaan. 
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3.3.2 Pohjoismaiden rahoitusosuudet  

Kunkin maan rahoitusosuus kokonaisbudjetista perustuu maiden osuuteen Pohjois-

maiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta. Maat maksavat lähtökohtaisesti sum-

man, joka vastaa toimintakehystä ilman palkoista pidätettävää maksua, nettokorko-

tuottoja ja muita tuloja. 

3.3.3 Takaisin maksetut (vanhentuneet) varat 

Varat, joita ei ole käytetty viimeistään kolmen vuoden kuluessa niiden myöntämisestä 

(vanhentuneet varat) maksetaan takaisin jäsenmaille Pohjoismaiden ministerineuvos-

ton talousohjesäännön mukaisesti. Maksu tapahtuu vuoden ylijäämän palauttamisen 

yhteydessä, mikäli pohjoismaiset yhteistyöministerit (MR-SAM) päättävät ylijäämän 

palauttamisesta vuosiraportin hyväksymisen yhteydessä. 

3.3.4 Palautuneet varat 

Palautuneet varat ovat peräisin toiminnoista, jotka joko toteutettiin myönnettyä sum-

maa pienemmin kustannuksin tai joita ei toteutettu lainkaan. Kaikki palautuneet varat, 

jotka eivät ole vanhentuneet kolmen vuoden säännön mukaisesti, käytetään toiminta-

vuonna.  

3.3.5 Palkoista pidätettävä maksu 

Pohjoismaiden ministerineuvoston henkilöstön palkoista pidätetään sisäisen maksu-

järjestelmän mukainen maksu. Maksu sisältyy Pohjoismaiden ministerineuvoston toi-

minnalle vahvistetun menokehyksen rahoitukseen.  

3.3.6 Muut tulot 

Muut tulot sisältävät Pohjoismaiden ministerineuvoston pääasialliseen toimintaan 

nähden toissijaisia eriä, joista voidaan mainita valuuttakurssikorjaukset.  

3.3.7 Käyttämättömät ja siirretyt varat 

Vuoden budjetin käyttämättä jääneet varat siirretään tulevan vuoden toimintaan. Ta-

lousohjesäännön mukaan siirrettävien varojen osuus on kuitenkin enintään 15 % vuo-

den budjetista.  

3.3.8 Vuoden tulos 

Vuoden tulos on budjetoitujen ja toteutuneiden summien erotus, ja sen laskennassa 

käytetään seuraavia budjettikohtia: palkoista pidätettävä maksu, korkotulot, muut tu-

lot ja vanhentuneet varat.  
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3.4 Tase 

3.4.1 Likvidit varat 

Likvidit varat ovat pankkitalletuksia. Ulkomaan valuutassa olevat likvidit varat on 

muunnettu Tanskan kruunuiksi käyttämällä tasepäivän kurssia.  

3.4.2 Saamiset 

Saamiset merkitään yleensä nimellisarvon mukaan. Tarvittaessa tehdään alaskirjaus, 

joka perustuu tappioriskin tapauskohtaiseen arviointiin. 

3.4.3 EU-välilaskelma ulkopuolisten hankkeiden hankevelasta 

EU-välilaskelma koskee sopimuksia, jotka on solmittu hankkeiden Civil Society Stabi-

lity for Belarus (CSSB) ja Open Europe Scholarship Scheme (OESS) hallinnoinnista. Näi-

den sopimusten velvoitteet ja saamiset on sisällytetty taseeseen. Saamisten arvoa pie-

nennetään sitä mukaa, kun Pohjoismaiden ministerineuvosto vastaanottaa EU:lta mak-

suja, ja velvoitteisiin tehdään alaskirjauksia hanketukien maksatuksen myötä. 

3.4.4 Jaksotuserät 

Vastaavaa-puolen jaksotuseriin sisältyy seuraavan toimintavuoden kustannuksia. Ne 

ovat yleensä ennalta maksettuja vuokra-, lisenssisopimus- ja muita maksuja. Lisäksi 

mukana on maihin kohdistuva saaminen, joka liittyy lyhytaikaisten velkojen yhteydessä 

käsiteltävään takuuvaltakirjaan. 

3.4.5 Osto- ja muut velat 

Ostovelat merkitään yleensä nimellisarvon mukaan. Ulkomaan valuutassa olevat velat 

merkitään tasepäivän kurssin mukaan.  

3.4.6 Varaukset 

Varauksia tehdään, mikäli Pohjoismaiden ministerineuvostolla on tosiasiallinen vel-

voite, jonka toteutuminen todennäköisesti johtaisi varojen käyttöön. Velvoitteen 

määrä varataan velvoitteen arvioidun toteuman mukaan. 

3.4.7 Investoinnit 

Kaikki käyttöomaisuusinvestoinnit kirjataan täysimääräisinä hankintavuoden kuluksi. 

3.4.8 Siirretyt varat 
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Jos budjettikohtien käyttö on ollut arvioitua vähäisempää (käyttämättömät varat), 

niistä voidaan siirtää seuraavalle budjettikaudelle summa, joka vastaa enintään 15 %:a 

vuoden määrärahasta. Jos budjettikohta on suuruudeltaan alle miljoona Tanskan kruu-

nua, varoja voi kuitenkin siirtää lyhentämättömänä 150 000 kruunuun asti. Varoja siir-

retään budjettikohdittain siten, että vanhimmat varat käytetään ensin (FIFO-periaate).  

Käyttämättömät varat, joita ei voida siirtää edellä mainitusti, maksetaan takaisin 

jäsenmaille, kunnes Pohjoismaiden ministerineuvosto on maksanut takaisin 35 miljoo-

naa Tanskan kruunua. Tämä tapahtuu vuonna 2008 voimassa olleen jakoperusteen mu-

kaisesti. 

3.4.9 Takuuvaltakirja 

Pohjoismaiset laitokset saavat poikkeustapauksissa valtakirjan rahoituksen varaami-

seen tulevan vuoden budjetista, ja ministerineuvosto takaa rahoituksen enimmäissum-

maan asti. Laitoksen tosiasiallisesti varaama rahoitus merkitään ministerineuvoston ta-

seessa velaksi, ja vastaava summa kirjataan Jaksotuserät-kohtaan jäsenmaihin kohdis-

tuvaksi saamiseksi. Jos toiminta jatkuu normaalisti, takuuvaltakirja tai maihin kohdis-

tuva saaminen ei koskaan realisoidu.  
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4. Tuloslaskelma 

(Tuhansina Tanskan kruunuina) Viite 2017 Budjetti 2017 2016 

TULOT     

Maat     

Pohjoismaiden rahoitusosuudet 1 921 591 921 591 914 646 

Muut tulot 
    

Palautuneet (vanhentuneet) varat 2 5 536 0 6 165 

Palkoista pidätettävä maksu  13 455 13 500 12 902 

Korkotulot  3 0 0 246 

Muut tulot 3 4 923 0 1 917 

15 %:n säännön perusteella leikatut varat 4, 22 422 0 2 239 

TULOT YHTEENSÄ  945 927 935 091 938 115 

Valuuttakurssitappiot, korkokulut ja muut kulut  –382 0 –370 

VUODEN TOIMINNAN NETTORAHOITUS  945 545 935 091 937 745 

MENOT 
    

Hankevarat 5 160 412 141 376 139 176 

Ohjelmaluonteinen toiminta 6 406 667 399 574 427 234 

Laitokset 7 273 835 273 835 278 924 

Organisaatiotuki 8 24 979 25 284 24 595 

Palautuneet (vanhentumattomat) varat 9 –27 018 0 –30 018 

Ministerineuvoston Venäjän- ja Baltian-toimistot 10 15 814 15 778 15 926 

Ministerineuvoston sihteeristö 11, 12 84 367 79 244 77 827 

Ministerineuvoston julkaisuyksikkö 13 –76 232 142 

MENOT YHTEENSÄ  938 979 935 323 933 806 

SIIRRETYT VARAT 
    

Sihteeristö, julkaisutoiminta ja viestintä  14 –5 047 0 181 

Käyttämättömät varat 15 1 159 0 –6 441 

SIIRRETYT VARAT YHTEENSÄ  –3 888 0 –6 260 

VUODEN TULOS  16 10 454 0 10 199 

 

 

Vuoden 2017 kokonaismenot (ilman korkoja) olivat 939 miljoonaa Tanskan kruunua 

(2016: 934 miljoonaa kruunua). 
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5. Tase 31. joulukuuta 

(Tuhansina Tanskan kruunuina)  2017 2016 

VASTAAVAA 
   

VAIHTO-OMAISUUS 
   

Likvidit varat 
   

Pankkisaamiset  203 753 186 871 

  203 753 186 871 

Saamiset 
   

Henkilöstösaamiset   203 149 

Palkkaennakko  3 615 3 431 

Muut saamiset  5 820 10 028 

EHU Trust Fund -välilaskelma  0 625 

EU-välilaskelma  0 774 

Jaksotuserät   10 019 73 561 

  19 657 88 568 

VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ  223 409 275 439 

VASTAAVAA YHTEENSÄ  223 409 275 439 

 

 

Likvidejä varoja oli 31.12.2017 yhteensä 204 miljoonaa Tanskan kruunua (2016: 187 mil-

joonaa kruunua). Pohjoismaiset yhteistyöministerit (MR-SAM) päättivät vuonna 2007 

pienentää likviditeettiä 70 miljoonalla Tanskan kruunulla vähentämällä tulorahoitusta 

vuodesta 2008 lähtien. Yhteistyöministerit ovat päättäneet pitää likviditeetin pienenä 

siten, että maat suorittavat maksunsa kahdeksassa erässä: kunkin vuosineljänneksen 

alussa ja lopussa. 



 

 

20 Pohjoismaiden ministerineuvoston vuosiraportti 2017 

 

(Tuhansina Tanskan kruunuina) Viite 2017 2016  

VASTATTAVAA 
    

OMA PÄÄOMA 
    

Vuoden tulos  10 032 7 960  

Kehyksen kasvusta johtuva takaisinmaksu  422 2 239  

Tulorahoituksen leikkaus  –70 000 –70 000  

Aiemmin poistettu maihin kohdistuva saatava  –50 000 –50 000  

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  –109 546 –109 801  

SIIRRETYT VARAT     

Käyttämättömät varat  12 341 11 182  

Käyttämättömät varat (sihteeristö ja julkaisutoi-

minta) 

 20 596 25 643  

SIIRRETYT VARAT YHTEENSÄ   32 937 36 595  

LYHYTAIKAISET VELAT 
    

Ostovelat  20 150 21 906 21 906 

Muut lyhytaikaiset velat  9 678 792 792 

Takuuvaltakirja  5 523 41 187 41 187 

Henkilöstövelvoitteet  5 021 3 690 3 690 

Varaukset  2 550 2 200 2 200 

Hankevelka – EU-hankkeet  2 373 289 289 

Hankevelka – ministerineuvoston hankkeet  254 724 278 350 278 350 

LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ  300 018 348 415 348 415 

     

VELAT YHTEENSÄ  223 409 275 439  

Lisätietoja 
    

 

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston oma pääoma oli 31.12.2017 yhteensä –110 miljoo-

naa Tanskan kruunua. Oman pääoman negatiivisuus johtuu edellä mainitusta tulora-

hoituksen vähentämisestä sekä aiemmin poistetusta maihin kohdistuvasta saatavasta. 

Siihen lisätään tilikauden tulos. Oman pääoman negatiivisuus tasataan talousohjesään-

nön mukaisesti maiden tulorahoituksella, kun maksuvalmius niin vaatii. 

Käyttämättömien varojen osuus oli vuoden 2017 lopussa 12,3 miljoonaa Tanskan 

kruunua, mikä on edellisvuoden tasolla (2016: 11,1 miljoonaa Tanskan kruunua). 
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