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Johdon lausuntoPohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri 

ja hallinto-osaston osastopäällikkö ovat tänään käsitelleet ja hyväksyneet Pohjoismai-
den ministerineuvoston vuoden 2018 vuosikertomuksen. 

Toteamme, että vuosikertomus on laadittu Pohjoismaiden ministerineuvoston ta-
lousohjesäännön ja määräysten mukaisesti. Lisäksi toteamme, 

 

• että vuosikertomus antaa oikean kuvan Pohjoismaiden ministerineuvoston 
varoista, veloista ja omasta pääomasta, taloudellisesta asemasta ja tuloksesta. 
Vuosikertomuksessa ei toisin sanoen ole merkittäviä virheitä tai puutteita. Tämä 
kattaa myös sen, että tavoitteiden määrittely ja niistä raportoiminen on riittävää. 

• että tilinpäätökseen sisältyvien varojen käyttö on ilmoitettujen määrärahojen, 
lakien ja muiden asetusten sekä solmittujen sopimusten ja tavanomaisen 
käytännön mukaista. 

• että käytössä on menettelytavat, jotka varmistavat taloudellisesti 
tarkoituksenmukaisen varainhoidon ja hallinnoinnin organisaatiossa, jota 
vuosikertomus koskee. 

 
 
Kööpenhaminassa 17. kesäkuuta 2019 

 
Paula Lehtomäki Michael Elkjær Pedersen 
Pohjoismaiden ministerineuvoston  
pääsihteeri 

Pohjoismaiden ministerineuvoston  
osastopäällikkö 
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Johdon toimintakertomus 

Nyt eletään pohjoismaisen yhteistyön noususuhdannetta. Yhteistyötä on uudistettu ja 
tehostettu määrätietoisesti viiden viime vuoden aikana. Uusi Pohjola -uudistusohjelma 
on tuonut sen piiriin yhteistyöalueita, jotka tekevät yhteistyöstä poliittisesti tarkoituk-
senmukaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Uudistuksista on tehty arviointi, jonka 
päätelmät ovat myönteisiä. Niiden mukaan Uusi Pohjola on luonut käytännön hyötyä 
hallituksille, maiden kansalaisille ja alueemme elinkeinoelämälle. Yhteistyön tehostu-
minen on kasvattanut myös Pohjoismaiden yhteistyöodotuksia, ja Pohjoismaiden hal-
litukset vaativat ministerineuvostolta aiempaa enemmän. Yhteistyötä halutaan lisätä, 
ja siltä odotetaan tuloksia. 

Tapahtuneesta muutoksesta on erinomaisena esimerkkinä digitalisaatioyhteistyö. 
Digitalisaatioministerineuvosto perustettiin vuonna 2017, ja heti aluksi päätettiin, että 
se lopettaisi toimintansa vuonna 2020. Pääministerit sopivat työn tavoitteista linjaa-
malla kokouksessaan Örnsköldsvikissä toukokuussa 2018, että Pohjoismaiden tulisi olla 
5G-verkon kehittämisen ja käytön kansainvälisiä kärkimaita ja että niiden tulisi aktiivi-
sesti kehittää ja käyttää uuttaa 5G-tekniikkaa. Tältä pohjalta digitalisaatioyhteistyölle 
on laadittu toimintasuunnitelma. 

Toimintasuunnitelma sisältää ennen kaikkea toimia, joilla pyritään takaamaan taa-
juuksien ja spektrin alueellinen koordinointi testikäyttöä varten sekä 5G-tekniikoiden 
käyttö yli rajojen. Pohjola on pieni alue, mutta yhdessä voimme pitää puolemme kan-
sainvälisillä markkinoilla ja houkutella ulkomaisia investointeja. Maailman johtavaksi 
5G-alueeksi nouseminen edellyttää edistyksellisiä innovaatio- ja testiympäristöjä sekä 
johdonmukaista yhteistyötä, jossa hyödynnetään kansallisia vahvuuksia. 

Niin sanotut strategiaselvitykset ovat olleet keskeinen työkalu, kun yhteistyölle on 
etsitty uutta ja selkeämpää linjaa. Pohjoismaiden ministerineuvosto on teettänyt ulko-
puolisia selvityksiä kehitysmahdollisuuksista, jotka liittyvät terveys-, ympäristö- ja 
energia-alan yhteistyöhön. Vuonna 2018 saatiin lisäksi sosiaalialaa koskeva selvitys, 
jossa Islannin entinen sosiaaliministeri Árni Páll Árnason esitteli 14 ehdotusta uusista 
yhteistyömuodoista. Hänen mukaansa sosiaalialalla on yhteispohjoismaisena haas-
teena tiedon puute. Hän painotti, että alalla on tarpeen investoida toimenpiteisiin ja 
että samalla on syytä kehittää ja soveltaa tietoa, joka koskee toimivia ratkaisuja. Árni 
Páll Árnason suosittaa niin ikään sosiaalialan pohjoismaisen yhteistyöfoorumin perus-
tamista. Foorumin tehtävänä olisi edistää nykyistä järjestelmällisempää pohjoismaista 
tiedonvaihtoa ja toimiviin panostuksiin liittyvää yhteistyötä. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöön vuonna 2017 perustettu analyy-
siyksikkö on tuottanut lisää raportteja, jotka ovat herättäneet suurta kiinnostusta niin 
Pohjolassa kuin kansainvälisestikin. Raportti ”In the Shadow of Happiness” kyseenalais-
taa kuvan Pohjolasta maailman onnellisimpien ihmisten tyyssijana, ja se oli Pohjoismai-
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den ministerineuvoston kaikkein ladatuin julkaisu vuonna 2018. Julkaisua ovat kom-
mentoineet muun muassa The Guardian, New York Times, BBC, Washington Post sekä 
intialaiset, australialaiset, kolumbialaiset ja taiwanilaiset viestimet. 

Pohjoismaiden ja niiden arvojen kansainvälisestä kiinnostavuudesta kertoo myös 
se, että maiden kansainväliseen profilointiin ja asemointiin liittyvä hanke on ollut hyvin 
vetovoimainen. Vuonna 2018 profilointihankkeen tuella toteutettiin 59 eri tapahtumaa 
ja hanketta 22 maassa eri puolilla maailmaa, ja niitä järjestämässä oli 96 pohjoismaista 
suurlähetystöä. 

Yhteistyön ydintä on Pohjoismaiden välisten rajaesteiden poistaminen. Rajaeste-
neuvosto sai vuonna 2018 uuden toimeksiannon, ja sen tehtävänä on nyt selvittää 8–12 
rajaestettä vuodessa. Rajaesteneuvosto päätti Ruotsin puheenjohtajakaudella vuonna 
2018 keskittyä erityisesti esteisiin, joita on priorisoitu jo pitkään mutta joita ei ole saatu 
ratkaistua vastuuministeriöissä. Tämä johti siihen, että vastuuministeriöt ratkaisivat 15 
estettä. Yksi este poistettiin, koska sitä ei ole mahdollista ratkaista. 

Kaiken kaikkiaan vuosi 2018 jää historiaan erittäin hyvänä yhteistyövuotena. Poh-
jola sekä yhteistyön perustana olevat arvot ja politiikkatoimet ovat saaneet paljon huo-
miota Pohjolassa ja maailmalla. Yhteistyössä on uutta kipinää ja energiaa, ja jos omis-
tautuneet ja määrätietoiset poliitikot saavat ylläpidettyä sitä, se voi toimia merkittä-
vien uudistusten kimmokkeena myös tulevina vuosina. 

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 2018 yhteensä 956,5 
miljoonaa Tanskan kruunua ja tulot yhteensä 962,5 miljoonaa kruunua. Tilikauden tulos 
on siten 11,6 miljoonaa Tanskan kruunua (vuoden 2017 vastaava luku oli 10,4 miljoonaa 
kruunua). Puolet ylijäämästä koostuu vanhentuneista hankevaroista, joita ei ollut käy-
tetty talousohjesäännön edellyttämässä kolmessa vuodessa. Puolet taas koostuu va-
luuttakurssivoitoista. 

Likviditeetti oli vuonna 2018 välillä koetuksella muun muassa siksi, että ministerineu-
voston uudistusaloitteet johtivat hanketoimintojen aloittamiseen heti vuoden alussa. 

Kun budjetissa osoitetaan varoja, jotka jäävät käyttämättä budjettikaudella, ne 
katsotaan käyttämättä jääneiksi varoiksi. Tänä vuonna käyttämättä jäi 15 miljoonaa 
Tanskan kruunua, mikä on 1,6 % koko budjetista (vuoden 2017 vastaava luku oli 12,3 
miljoonaa kruunua eli 1,3 %).   
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Pohjoismaiden neuvoston kanssa 
tehdyn budjettikompromissin 
seuranta 

Budjettikompromissista käydyt neuvottelut Pohjoismaiden 
neuvoston kanssa: 

Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto kävivät syksyllä 2017 po-
liittisia neuvotteluja ministerineuvoston budjettiehdotuksesta. Ne johtivat seuraaviin 
muutoksiin ja tarkennuksiin vuoden 2018 budjetissa: 

Että yksintulevien pakolaislasten terveys, erityisesti mielenterveys, huomioidaan 
budjetissa. 

Kompromississa sovittiin, että vuoden 2018 budjetissa varattaisiin 500 000 Tanskan kruunua pako-

laisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevaan yhteistyöohjelmaan ja nimenomaisesti tut-

kimukseen, joka koskee yksin tulleiden alaikäisten terveyttä. Hanke toteutetaan vuonna 2019, ja 

sen hallintoelimenä toimii Pohjoismainen hyvinvointikeskus (NVC). Hankkeessa kartoitetaan tietä-

mystä, joka liittyy yksin tulleiden alaikäisten terveyteen ja erityisesti mielenterveyteen. Lisäksi sel-

vitetään, millaisia hyviä aloitteita ja panostuksia Pohjoismaissa on toteutettu tämän ryhmän tilan-

teen parantamiseksi. Tulokset on määrä tiivistää raporttiin, joka julkistetaan vuonna 2019. 

 
Että varataan korkeintaan 500 000 Tanskan kruunua taustaselvityksen laatimiseen 
pohjoismaisesta panostuksesta maailmanlaajuiseen rauhantyöhön ja sovitteluun, jo-
hon sisältyy naisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen rauhan ja tur-
vallisuuden edistämiseen liittyvissä prosesseissa. 

Pohjoismaista rauhantyötä koskeva selvitys on tilattu tarjouskilpailun jälkeen Kööpenhaminan yli-

opiston Centre for Resolution of International Conflicts -keskukselta (CRIC). Analyysin on tarkoitus 

poikia raportti, joka keskittyy seuraaviin ulottuvuuksiin: 1) pohjoismainen rauhantyö brändinä, 2) 

Pohjoismaiden rauhantyön tilannekuva ja mahdollisuudet yhteistyön lisäämiseen sekä 3) naisiin, 

rauhaan ja turvallisuuteen liittyvä poliittinen agenda. Raportti on määrä esitellä sidosryhmille maa-

lis–huhtikuussa 2019. 

 
Että varataan määrärahoja, joiden avulla voidaan kartoittaa, miten Pohjoismaiden 
yleisradiokanavien tarjonta voisi olla saatavilla kaikissa Pohjoismaissa, samalla kun tar-
kastellaan maakohtaisia estoja. 

Pohjoismaiden ministerineuvosto käynnisti vuonna 2018 analyysin siitä, miten Pohjoismaiden 

yleisradioyhtiöiden digi-tv-palveluiden saatavuutta voitaisiin parantaa koko Pohjolassa. Analyysi 

luovutetaan Pohjoismaiden ministerineuvostolle vuoden 2019 alussa, ja se pohjustaa asian jatkokä-

sittelyssä kulttuuriministerineuvostossa (MR-K).  
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Että varataan määrärahoja yhteenvedon laatimiseen arktisen merenkulun meriturval-
lisuusriskejä ja ympäristöturvallisuutta koskevasta pohjoismaisesta työstä. 

Pohjoismaiden ministerineuvosto on osoittanut enintään 250 000 Tanskan kruunua vuoden 2019 

toisella puoliskolla toimitettavan raportin valmisteluun.  Hankevarat jaetaan arktisen yhteistyön 

poliittisen priorisointiohjelman budjetista.  Raportti pohjustaa keskustelua, joka käydään Pohjois-

maiden neuvoston istunnossa lokakuussa 2019. 

 
Että Pohjoismaiden neuvosto saa pikaisesti käsiteltäväkseen ministerineuvoston ehdo-
tuksen koulutussektorin viiden yhteistyöelimen tulevasta pitkäaikaisesta rahoituk-
sesta.  Ennen ehdotuksen loppuun käsittelyä neuvosto haluaa kuitenkin pitää Pohjois-
maisen saamelaisinstituutin (NSI) rahoituksen samalla tasolla kuin vuonna 2017. 

Koulutus- ja tutkimusministerineuvosto (MR-U) hyväksyi tammikuussa 2018 ministerineuvoston 

ehdotuksen ”pohjoismaisten yhteistyöelinten suoran rahoituksen vaiheittaisesta lakkauttami-

sesta”. Ehdotus ei koskenut Pohjoismaista saamelaisinstituuttia (NSI), jonka vuoden 2018 pohjoismai-

nen rahoitus on samalla tasolla kuin vuonna 2017. Koska ministerineuvoston ehdotuksella ei ollut enää 

yksimielistä tukea, ehdotusta ei voitu tuoda Pohjoismaiden neuvoston istuntoon vuonna 2018. 

Sen jälkeen yhteistyöelinten rahoitusedellytyksiä ja sopimuksia käsiteltiin koulutus- ja tutkimusvir-

kamieskomitean (ÄK-U) kokouksissa 03/18 ja 04/18. Kokouksessa 03/18 ÄK-U päätti jatkaa isäntä-

yliopistojen ja yhteistyöelinten puitesopimuksia vuoden 2019 loppuun. Kokouksessa 04/18 ÄK-U 

hyväksyi toimeksiannon, joka koski pohjoismaisten yhteistyöelinten tulevaa rahoitusta koskevan 

päätöksentekoaineiston valmistelua. Aineiston laatii ministerineuvostoa edustava neuvottelija. 

Päätöksentekoaineisto toimitetaan ministerineuvostolle viimeistään 1. huhtikuuta 2019. 
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Tunnusluvut  

Pohjoismaiden ministerineuvoston keskeisiä tunnuslukuja neljältä viime vuodelta: 

 
 

2018 2017 2016 2015 

Menokehys 
Vuoden budjetti (tuhansina Tanskan kruunuina) 950 862 935 091 927 547 931 782 

Tulot (tuhansina Tanskan kruunuina) 
− Tanska 197 783 186 161 177 441 183 636 

− Suomi 150 915 145 611 143 599  142 318 

− Islanti 9 374 8 294 7 317  6 427 

− Norja 283 083 292 144 295 431  289 227 

− Ruotsi 296 206 289 380 290 857  296 573 

− Palkoista pidätettävä maksu, korkotulot ja muut tulot  25 169 23 955 23 099  32 958 

Summa 962 530 945 545 937 744  951 139 

Vuoden tulos 
Tulot miinus menokehys 11 669 10 454 10 199  19 357 

Maiden rahoitusosuudet – maakohtainen jakauma 
− Tanska 21,1 % 20,2 % 19,4 %  20,0 % 

− Suomi 16,1 % 15,8 % 15,7 % 15,5 % 

− Islanti 1,0 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 

− Norja 30,2 % 31,7 % 32,3 % 31,5 % 

− Ruotsi 31,6 % 31,4 % 31,8 % 32,3 % 

Ylijäämä 31.12. 
Käyttämättömät varat  15 048 12 341 11 182  17 623 

Likvidit varat  154 898 203 753 186 871  182 655 

Oma pääoma  –108 331 –109 546 –109 801  –100 643 

Muut 
Käyttämättömät varat, % vuoden budjetista 1,6 % 1,3 % 1,2 % 1,9 %  

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

Laitosten lukumäärä 12 12 12  13 

Pohjoismaisilla ehdoilla palkattujen lukumäärä 102 99 93 97 

− joista naisia 57 60 56 57 

− joista miehiä 45 39 37 40 
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Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 

Yleistä 

Pohjoismaiden ministerineuvoston tilinpäätös noudattaa modifioidun suoriteperustei-
sen kirjanpidon periaatetta, jonka mukaan kaikki tulot ja menot kirjataan sille budjetti-
kaudelle, johon ne liittyvät. Käytäntö on sama kuin aiempina vuosina.  

Tilinpäätös on laadittu Pohjoismaiden ministerineuvoston talousohjesääntöön si-
sältyvien kirjanpitomääräysten mukaisesti. Käytetyt arvostamis- ja muut menetelmät 
ovat samat kuin aiempina vuosina. 

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.  

Tuloslaskelma 

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. 

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. 
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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 vuosikertomuksen hyväksymisen yhteydessä. 

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.  

Palkoista pidätettävä maksu 

Pohjoismaiden ministerineuvoston henkilöstön palkoista pidätetään sisäisen maksu-
järjestelmän mukainen maksu. Maksu sisältyy Pohjoismaiden ministerineuvoston toi-
minnalle vahvistetun menokehyksen rahoitukseen.  

Muut tulot 

Muut tulot sisältävät Pohjoismaiden ministerineuvoston pääasialliseen toimintaan 
nähden toissijaisia eriä, joista voidaan mainita valuuttakurssikorjaukset.  

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.  

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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Tase 

Likvidit varat 

Likvidit varat ovat pankkitalletuksia. Ulkomaan valuutassa olevat likvidit varat on 
muunnettu Tanskan kruunuiksi käyttämällä tasepäivän kurssia.  

Saamiset 

Saamiset merkitään yleensä nimellisarvon mukaan. Tarvittaessa tehdään alaskirjaus, 
joka perustuu tappioriskin tapauskohtaiseen arviointiin. 

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 
maksuja, ja velvoitteisiin tehdään alaskirjauksia hanketukien maksatuksen myötä. 

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. 

Osto- ja muut velat 

Ostovelat merkitään yleensä nimellisarvon mukaan. Ulkomaan valuutassa olevat velat 
merkitään tasepäivän kurssin mukaan.  

Varaukset 

Varauksia tehdään, mikäli Pohjoismaiden ministerineuvostolla on tosiasiallinen vel-
voite, jonka toteutuminen todennäköisesti johtaisi varojen käyttöön. Velvoitteen 
määrä varataan velvoitteen arvioidun toteuman mukaan. 

Investoinnit 

Kaikki käyttöomaisuusinvestoinnit kirjataan täysimääräisinä hankintavuoden kuluksi.  
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Siirretyt varat 

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. 

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.  

Kassavirtalaskelma 

Kassavirtalaskelma on laadittu epäsuoralla menetelmällä, ja likviditeetti koostuu pank-
kisaamisista.   
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Tuloslaskelma 

 

Tulot Viite 2018 Budjetti 
2018 

2017 

(Tuhansina Tanskan kruunuina) 

Maat 
Pohjoismaiden rahoitusosuudet 1 937 362 937 362 921 591 

Muut tulot 
Palautuneet (vanhentuneet) varat 2 5 428 0 5 536 
Palkoista pidätettävä maksu  14 368 13 500 13 455 

Korkotulot  3 320 0 0 
Muut tulot 3 4 618 0 4 923 

15 %:n säännön perusteella leikatut varat 4, 22 845 0 422 

Tulot yhteensä  962 941 950 862 945 927 

Valuuttakurssitappiot, korkokulut ja muut kulut  –411 0 –382 
Vuoden toiminnan nettorahoitus  962 530 950 862 945 545 

Menot 
Hankevarat  5 156 471 141 900 160 412 
Ohjelmaluonteinen toiminta 6 423 521 404 731 406 667 
Laitokset 7 282 759 282 759 273 835 
Organisaatiotuki 8 24 983 25 024 24 979 
Palautuneet (vanhentumattomat) varat 9 –35 807 0 –27 018 
Ministerineuvoston Venäjän- ja Baltian-toimistot 10 15 795 16 015 15 814 
Ministerineuvoston sihteeristö 11, 12 88 813 80 433 84 367 
Ministerineuvoston julkaisuosasto 13 –11 –96 –76 
Menot yhteensä  956 524 950 766 938 980 

Siirretyt varat 
Sihteeristö, julkaisutoiminta ja viestintä  14 –8 370 0 –5 047 

Käyttämättömät varat 15 2 707 0 
0 

1 159 

Siirretyt varat yhteensä  –5 663 0 –3 888 
Vuoden tulos  16 11 669 0 10 454 

 

Viite: Vuoden 2018 kokonaismenot (ilman korkoja) olivat 957 miljoonaa Tanskan kruunua (2017: 939 mil-
joonaa kruunua). 
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Tase 31. joulukuuta 

 

(Tuhansina Tanskan kruunuina) Viite 2018 2017 

Vastaavaa 
 

Vaihto-omaisuus 

Likvidit varat 
Pankkisaamiset 17 154 898 203 753 

154 898 203 753 
Saamiset 
Henkilöstösaamiset   33 202 
Palkkaennakko 18 3 828 3 615 
Muut saamiset 19 9 860 5 820 
EHU Trust Fund -välilaskelma  0 0 
EU-välilaskelma  0 0 
Jaksotuserät  20,22 5 802 10 019 

 19 523 19 657 

Vaihto-omaisuus yhteensä  173 181 223 409 

Vastaavaa yhteensä  174 421 223 409 
 

Viite: Likvidejä varoja oli 31.12.2018 yhteensä 155 miljoonaa Tanskan kruunua (2017: 204 miljoonaa kruu-
nua). Pohjoismaiset yhteistyöministerit (MR-SAM) päättivät vuonna 2007 pienentää likviditeettiä 
70 miljoonalla Tanskan kruunulla vähentämällä tulorahoitusta vuodesta 2008 lähtien. Yhteistyömi-
nisterit ovat päättäneet pitää likviditeetin pienenä siten, että maat suorittavat maksunsa kahdek-
sassa erässä: kunkin vuosineljänneksen alussa ja lopussa. 
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(tuhansina Tanskan kruunuina) Viite 2018 2017  

Vastattavaa 
 

Oma pääoma 21    
Vuoden tulos  10 824 10 032  

Kehyksen kasvusta johtuva takaisimaksu  845 422  

Tulorahoituksen leikkaus  –70 000 –70 000  

Aiemmin poistettu maihin kohdistuva saatava  –50 000 –50 000  

Oma pääoma yhteensä  –108 331 –109 546  

Siirretyt varat 
Käyttämättömät varat 15 15 047 12 341  

Käyttämättömät varat (sihteeristö ja julkaisutoiminta) 14 12 227 20 596  

Siirretyt varat yhteensä   27 274 32 937  

Lyhytaikaiset velat 

Toimittajat  8 686 20 150 21 906 

Siirtyvät erät 22 557 1 531 792 

Takuuvaltakirja 23 3 600 5 523 41 187 

Henkilöstövelvoitteet  4 094 5 020 3 690 

Varaukset 24 2 900 10 697 2 200 

Hankevelka – EU-hankkeet 25 3 164 2 373 289 

Hankevelka – ministerineuvoston hankkeet 19, 26 232 476 254 724 278 350 

lyhytaikaiset velat yhteensä  255 478 300 018 348 415 

vastattavaa yhteensä  174 421 223 409  

Lisätietoja 27    

 

Viite: Pohjoismaiden ministerineuvoston oma pääoma oli 31.12.2018 yhteensä –108 miljoonaa Tanskan 
kruunua. Oman pääoman negatiivisuus johtuu edellä mainitusta tulorahoituksen vähentämisestä 
sekä aiemmin poistetusta maihin kohdistuvasta saatavasta. Siihen lisätään tilikauden tulos. Oman 
pääoman negatiivisuus tasataan talousohjesäännön mukaisesti maiden tulorahoituksella, kun mak-
suvalmius niin vaatii. 

Käyttämättömien varojen osuus oli vuoden 2018 lopussa 15 miljoonaa Tanskan kruunua, mikä on 
hieman enemmän kuin edellisvuonna (2017: 12,3 miljoonaa kruunua).  

 



Pohjoismaiden ministerineuvosto
Nordens Hus
Ved Stranden 18
DK-1061 Kööpenhamina
www.norden.org
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