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Generaldirektörens översikt

Den goda förvaltningens gobelänger  
och ryor

Händelserna under jubileumsåret för Finlands självständighet visade tydligt grun-
delementen i bygget av välfärdsstaten: en stark gemensam vilja, samarbete och för-
troende. Av dessa har bildats den sammanhållande kraften i finländsk offentlig för-
valtning, varpen på vars grund Finlands framtid kan vävas. Genom revisionsarbete 
stärker vi samhällets resiliens, förmåga att klara sig, eftersom vi producerar för be-
slutsfattaren viktig information i rätt tid och förutspår viktiga riskfaktorer.

I vårt arbete ingår att säkerställa att varp och väft passar ihop, påpeka fel spän-
ning i varpen och hjälpa förvaltningen att observera och rätta till varptrådar som 
gått av. Vi förnyar planeringen av revisionen och rapporteringen av resultat, för att 
kunna föra vårt revisions- och expertarbete närmare behoven och dem som utnytt-
jar informationen, för att tjäna riksdagen och statsledningen. I revisorns yrkeskom-
petens ingår aktiv dialog och att säkerställa effekten av det egna arbetet genom gott 
samarbete. Vi står på en plattform med utsikt över statsförvaltningen och kan iden-
tifiera systematiska fenomen, utvecklingsobjekt och gränser. Att lyfta fram sådana 
stöder stabil förnyelse av förvaltningen.

Den utmärkt genomförda flytten till nya lokaler och språnget till en ny vardag i 
arbetet berättar om förnyelseförmågan och samarbetsförmågan hos vår personal. 
Informationsutbyte, en livlig professionell diskussion och inspirerande möten i ge-
mensamma lokaler – såväl konkret som virtuellt – bygger vår förmåga att anpassa 
och förnya oss. Genom att utnyttja mer teknik i vårt arbete får vi mer tid för dialog 
och för att lära oss nytt. Vi tackar vår personal för deras starka engagemang i förny-
elsen och i att förnya vårt arbete.

Lärande genom hela yrkeskarriären är vårt sätt att möta förändringarna i verk-
samhetsmiljön och kraven i revisionsbranschen. Som stöd för ledning, kompetens 
och dialog har det under 2017 skapats ett kundresponssystem. Jag tackar våra in-
tressegrupper för en utmärkt kommunikation och för förtroendet som avspeglas i 
den öppna och konstruktiva respons vi erhållit.

Nya vävda mönster skapas genom att engagera, prova, nätverka och vara upp-
finningsrik. Den centrala förvaltningens reformarbete, landskapsreformen och sys-
temförnyelserna förändrar tjänstemannaarbetets strukturer. Förändringar medför 
ökade risker och då ökar även behovet av revision och tillsyn. Vi har därför också fo-
kuserat vår revision på statsförvaltningens potential att verkställa strukturella re-
former och styra tväradministrativa helheter.

I och med globaliseringen har revisionsverket knutits allt starkare till det multi-
nationella samfundet. 2017 firades Lima-deklarationens 50-årsjubileum, grundbul-
ten för offentlig extern revision och våra internationella standarder.  Deklarationen 
innehåller grunden för revisionsverkens oberoende. En oberoende revision utgör 
en viktig del av demokratin och stärker förtroendet för rättsstaten. 
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Generaldirektörens översikt

Multinationella nätverk gör det möjligt att dela god praxis och föra in innovatio-
ner i vårt revisionsarbete på ett kontrollerat sätt.  I utvecklingen av dataanalys och 
automatisering av revisionsprocessen är kollegialt stöd viktigt. Genom gemensam-
ma diskussioner i INTOSAI förbereder vi revision av det nationella verkställandet 
av Förenta nationernas mål för hållbar utveckling. 

Under 2017 har vi utarbetat en dataanalysstrategi som anger riktlinjerna för de 
närmaste årens utveckling av dataanalyserna. Dataanalyser kommer att användas 
mer och mer i revisionsplanering, revisioner och rapportering. I fortsättningen an-
vänder vi i större utsträckning öppna data, Big Data och ostrukturerade data samt 
utnyttjar nya lösningar för insamling och analys av data.

Antalet fibrer i varptråden och hur den har tvinnats visar varpens styrka i väv-
stolen. Varje generation tjänstemän ökar på fibrerna i varptråden genom att agera 
öppet, ansvarsfullt och effektivt. I den goda förvaltningens varp kan varje regering 
väva de bonader, gobelänger och ryor man önskar.
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1 Verksamhetsberättelse

Statens revisionsverk är en i grundlagen föreskriven oavhängig revisions- och till-
synsmyndighet. Verket granskar skötseln av statsfinanserna och iakttagandet av 
statsbudgeten samt övervakar reglerna för finanspolitiken. Dessutom svarar Sta-
tens revisionsverk för tillsynen över parti- och valfinansieringen.

Revisionsverkets i grundlagen föreskrivna uppgift är att granska lagenligheten 
och ändamålsenligheten för skötseln av statsfinanserna samt iakttagandet av stats-
budgeten. Revisionsverket fullgör sin uppgift genom att utföra effektivitetsrevision, 
redovisningsrevision, laglighetsgranskning samt granskning av finanspolitiken. Sta-
tens revisionsverk fungerar i Finland som nationellt revisionsorgan enligt fördraget 
om Europeiska unionens funktion och fungerar i samarbete med Europeiska revi-
sionsrätten i den externa övervakningen av unionens medel.

Som en uppgift för revisionsverket har i lagen om kandidaters valfinansiering 
(273/2009) föreskrivits att övervaka iakttagandet av skyldigheten att redovisa val-
finansieringen, publicera redovisningarna av valfinansieringen och att kontrollera 
redovisningarna av valfinansieringen. I partilagen (10/1969, ändrad 683/2010) har 
som uppgift för revisionsverket föreskrivits att övervaka partistöd till partier, par-
tinära sammanslutningar och föreningar som avses i beslut om statsunderstöd, re-
dovisandet av kostnader för och finansiering av valkampanjen samt iakttagandet av 
de författningar som gäller uppgörande och inlämnande av handlingar och uppgif-
ter i anknytning härtill.

Om övervakning av finanspolitiken föreskrivs i lagen om sättande i kraft av de 
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, sam-
ordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning 
av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna 
(869/2012) och i lagen om statens revisionsverk (ändrad med lag 870/2012). Upp-
giften bygger i unionsrätten på Europeiska unionens stabilitetspakt och lagstiftning 
(direktivet om krav på medlemsstaternas budgetramverk (2011/85/EU) och förord-
ningen om övervakning av utkast till budgetplaner (EU) nr 473/2013).
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1.1 Effektivitets- och resultatmål

Revisionsverket stöder riksdagen i dess utövande av lagstiftningsmakten, den stats-
finansiella makten och tillsynsmakten. 

Revisionsverkets målsättning är att främja en lönsam och god skötsel av statens 
finanser. Den centrala aspekten är att säkerställa att de samhällspolitiska målsätt-
ningar som har uppställts i samband med lagstiftningen om statsbudgeten och in-
samlandet av statens intäkter och användningen av statens medel uppnås, och att re-
geringen och förvaltningen har vidtagit nödvändiga åtgärder för att de ska uppnås. 
I tillsynen över val- och partifinansieringens laglighet är målsättningen att främja 
öppenhet i val- och partifinansieringen samt medborgarnas rätt att bedöma de po-
litiska partiernas och i offentliga förtroendeuppdrag verksamma individers bind-
ningar. En målsättning är också att förhindra korruption och på osakliga bindningar 
baserat inflytande på republikens presidents, riksdagsledamöternas, kommunfull-
mäktiges och partiernas verksamhet.

Revisionsverkets resultatmål för 2017 har skrivits in i verkets revisionsplan 2017–
2021. Revisionsverkets enheter har utvärderat måluppfyllelsen. Utvärderingen har 
gjorts enligt följande betygsskala: mycket stor betydelse, stor betydelse, viss bety-
delse, ingen betydelse.

1.1.1 Strategiska effektmål och utvärdering

Bedömning: Resultatmålet har uppfyllts väl. Revisionsverkets redovisningsrevi-
sioner och laglighetsgranskningar bidrar till att statsfinanserna sköts enligt lag och 
riksdagens beslut. Enheten säkerställer lagligheten i skötseln av statsfinanserna och 
iakttagandet av statsbudgeten. Säkerställandet av att bokslutsuppgifterna är riktiga 
och tillräckliga utgör ett element i statsfinansernas lagenlighet.

Utifrån utvärderingen av enheten för effektivitetsrevision och granskning av fi-
nanspolitiken har dess verksamhet haft viss betydelse för uppfyllelsen av målen. En-
hetens revisioner har ofta i grund och botten en indirekt effekt. Övervakningen av 
finanspolitiken omfattar också utvärdering av skötseln av de offentliga finanserna 
med tanke på lagefterlevnaden, men frågeställningarna för effektivitetsrevisioner-
na och granskningarna av finanspolitiken gäller i regel inte lagenlighet och iaktta-
gande av statsbudgeten. Lagändringar och andra betydande ändringar i budgeten 
kan också motivera val av revisionsteman.

1  Vi tar fram aktuell och relevant revisions- och tillsynsinformation för
beslutsfattarna och utveckling av verksamheten i fråga. 

 Mätare: Självutvärdering, intressentenkät 

Bedömning: Målet har uppfyllts väl och vi har stor betydelse genom att ta fram ak-
tuell information och relevanta revisions- och tillsynsuppgifter till beslutsfattare för 
utveckling av verksamheten. Redovisningsrevisionerna och laglighetsgranskning-
arna ger information om lagligheten i skötseln av statsfinanserna och iakttagand-
et av statsbudgeten. Härvid säkerställer de att uppgifterna i boksluten – med andra 
ord bokföringsenheternas bokslutskalkyler och verksamhetsberättelser samt stats-
bokslutet – är riktiga och tillräckliga.

Effektivitetsrevisionerna riktades på de huvudriskområden som identifierats i 
riskanalysen av stats- och nationalekonomin från 2015. Den kvantitativa uppfyllel-
sen av de rekommendationer som lagts fram i revisionsberättelserna minskade nå-
got jämfört med utfallet för 2016. År 2017 förverkligades cirka 23 procent av rekom-
mendationerna helt eller nästan helt (2016; 27 %), och 37 procent förverkligades i 
någon mån (2016: 40 %). Revisionsverket har vinnlagt sig om att rekommendatio-
nerna är aktuella och konstruktiva. Verket införde också nya rutiner för omvärlds-
bevakning i början av 2017. Bevakningens fokus ligger på granskningar och analy-
ser av omvärlden så att man redan i granskningsupplägget systematiskt tar hänsyn 
till att informationen ska kunna utnyttjas vid beslutsfattande.

Enligt en responsenkät som revisionsverket gjorde 2017 hade revisionerna gett 
intressenterna aktuell och relevant information som de kunnat använda för utveck-
ling av sin verksamhet.

2Vår verksamhet spelar en stor roll för efterlevnaden av lagar och riksdagens 
beslut i skötseln av statens ekonomi, speciellt när det gäller statsbudgeten 
och principerna för god förvaltning.  

 Mätare: Självutvärdering, intressentenkät 

.

Bedömning: Målet har uppfyllts väl och vår verksamhet som revisionsverk har haft 
stor betydelse. Effektivitetsrevisionerna har oftast en indirekt effekt genom att re-
visionsresultaten skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och förnyelse 
av förvaltningen, trots att det inte är möjligt att fastställa att de direkt leder till en 
mer hållbar statsekonomi. Revisionerna har ändå riktats in på helheter som är rele-
vanta för måluppfyllelsen. Dessutom har revisionsverket i effektivitetsrevisioner-
na ökat bedömningarna av den granskade verksamhetens effekter. Genom gransk-
ning av finanspolitiken bidrar revisionsverket till att reglerna för finanspolitiken 
är transparenta och förståeliga samt främjar stabiliteten och hållbarheten i den of-
fentliga ekonomin. Granskningen hänför sig till tillförlitligheten för det finanspoli-
tiska beslutsfattandets faktaunderlag och de finanspolitiska hanteringsverktygens 
funktionsduglighet. Utöver de egentliga revisionerna konkretiseras effekterna av 
effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken genom påverkan under den 
administrativa beredningen. Revisionsverket kan bidra till en hållbar förnyelse av 
de offentliga finanserna och den offentliga förvaltningen bland annat genom utlå-
tanden samt deltagande i arbetsgrupper, intressentsamråd och utskottsutfrågning-
ar. År 2017 hördes revisionsverket av riksdagens utskott speciellt i frågor gällande 
observationer från granskningen och övervakningen av finanspolitiken samt vård- 
och landskapsreformen. Enheten samordnade tretton utlåtanden av revisionsver-
ket till ministerier och riksdagsutskott med anledning av lagförslag som anknöt till 
vård- och landskapsreformen.

3Vi bidrar till en hållbar reformering av den oentliga ekonomin 
och förvaltningen.

 Mätare: Självutvärdering, intressentenkät 
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Bedömning: Utifrån utvärderingen av enheten för effektivitetsrevision och gransk-
ning av finanspolitiken har målet uppnåtts rätt så bra. Det statsfinansiella perspekti-
vet har tillämpats genomgående vid analyserna av revisionsmaterialet. Utbildnings-
programmet för ekonomihantering och ekonomianalyser, som avslutades våren 2017, 
stärkte det ekonomiska perspektivet. Det ekonomiska perspektivet har också givits 
mer tonvikt i de reviderade revisionsinstruktionerna. Revideringen av instruktio-
nerna inleddes våren 2017 och pågår fortfarande.

Målet för redovisningsrevisionen och laglighetsgranskningen har uppfyllts väl 
och revisionerna riktas in enligt Statens revisionsverks fastställda revisionsplan. 
Revisionsplanen och enhetens kompletterande plan till revisionsplanen anger de 
viktigaste fokusområdena och revisionstemana. Dessa ska vara relevanta för stats-
bokslutet och riskerna ska bedömas för både hela budgetekonomin och de enskil-
da bokföringsenheterna. Det statsfinansiella perspektivet utgör alltid ett väsentligt 
element i redovisningsrevisionerna och laglighetsgranskningarna.

Genom redovisningsrevisionerna och laglighetsgranskningarna säkerställer Sta-
tens revisionsverk lagligheten i skötseln av statsfinanserna och iakttagandet av stats-
budgeten. Härvid tjänar redovisningsrevisionen till att säkerställa att uppgifterna i 
bokföringsenheternas bokslutskalkyler och verksamhetsberättelser samt i statsbok-
slutet är riktiga och tillräckliga. Redovisningsrevision och laglighetsgranskning rik-
tas in utifrån riskanalysen av stats- och nationalekonomin och enligt revisionsplanen 
som Statens revisionsverk har fastställt. Revisionsplanen och enhetens komplette-
rande plan till revisionsplanen anger de viktigaste fokusområdena och revisionste-
mana. Dessa ska vara relevanta för statsbokslutet och riskerna ska bedömas för bå-
de hela budgetekonomin och de enskilda bokföringsenheterna.

Bedömning: Målet har uppfyllts väl. Enligt både den senaste intressentenkäten och 
responsenkäten 2017 anser intressenterna att informationen om revisions- och till-
synsprocessen i allmänhet sköts bra och att samarbetet med revisorerna fungerar 
bra. Interaktionen vid revisionerna kommer att följas upp även framöver. Utöver 
den årliga responsenkäten kommer revisionsverket att genomföra följande intres-
sentenkät 2019.

År 2017 började enheten för effektivitetsrevision och granskning av finanspoliti-
ken systematiskt samla in respons om revisionsberättelserna och utredningsrappor-
terna. Enheten fick positiv respons för hur interaktionen under revisionerna hade 
utvecklats. Av respondenterna svarade 70 procent att de hade fått aktuell och re-
levant information för utveckling av sin verksamhet, 85 procent var nöjda med in-
formationen om revisionens omfattning, utförande och schema, och 93 procent var 
nöjda med samarbetet under revisionen.

6  
 

 Slutledningarna och ställningstagandena baserar sig på systematiskt 
tillämpade kvalitativa och kvantitativa metoder för datagenerering.

Mätare: Självutvärdering, vetenskapliga rådets 
utvärdering

Bedömning: Målet har överlag uppfyllts väl. Funktionen för metodstöd, som inrät-
tades vid enheten för effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken 2016, 
etablerade sin verksamhet under 2017. Den utbildning om revisionsmetoder som 
ordnats har befäst den metodologiska grunden för revisionerna. Arbetet för att ut-
veckla datasammanställning, revisionsmetoder och kompetens i anknytning till ef-
fektivitetsrevisionerna och granskningarna av finanspolitiken kommer att fortsät-
ta bland annat genom revidering av enhetens anvisningar. 

Effektivitetsrevisionerna och laglighetsgranskningarna utförs enligt revisions-
verkets allmänna revisionsinstruktioner och revisionsspecifika instruktioner, vilka 
baserar sig på ISSAI-revisionsstandarderna. Styrning och kvalitetssäkring under 
pågående revision samt kvalitetskontroller vid förutbestämda kontrollpunkter an-
vänds för att säkerställa att slutledningarna och ställningstagandena bygger på de 
kriterier för revisionsmetoder och evidens som följer av revisionsverkets instruk-
tioner och god revisionssed.

7Nyckeltalen är åtminstone på samma nivå som i referensgruppen: 
totalresultat, samt uppdelat på personalens välmående, 
grundläggande arbetsbetingelser, arbetsgemenskapens funktion 
och utvecklingsförutsättningar för arbetsgemenskapen.

 

 

Mätare: Arbetsklimatenkät

8Sjukfrånvarons volym överskrider inte den allmänna nivån inom 
statsförvaltningen.

 Mätare: Sjukskrivningarna per årsverke 

  

Bedömning: Enligt nyckeltalen för en bättre arbetsgemenskap fick revisionsver-
ket år 2017 totalbetyget 13,2, vilket är något under referensgruppens betyg 14,1. För 
personalens välbefinnande fick revisionsverket betyget 3,4, vilket ligger under re-
ferensgruppens betyg 3,7. Betyget för grundläggande arbetsbetingelser fick betyget 
3,3, mot referensgruppens 3,4. Revisionsverkets betyg 3,3 för både arbetsgemenska-
pens funktion och förutsättningar för utveckling av arbetsgemenskapen ligger un-
der referensgruppens betyg 3,5. Utvecklingsbehoven på revisionsverket hänför sig 
främst till att skillnaderna mellan olika enheter är alltför stora.

Bedömning: Volymen av sjukfrånvaron var 6,6 dagar/årsverke och låg klart under 
motsvarande siffra för hela statsförvaltningen (8,4 dagar/årsverke). Sjukfrånvaron 
på revisionsverket ökade med 49 procent jämfört med året innan.

Bedömning: Tidsåtgången på kompetensutveckling ligger under den målsatta  nivån. 
År 2017 användes 6,3 dagsverken per årsverke på utbildning.

  

 5Utvalda revisionsämnen behandlas ur ett statsfinansiellt perspektiv.  Mätare: Självutvärdering

4Revisionsobjekten ger god respons om interaktionen under revisionerna.  Mätare: Resultat av intressentenkäten

9   På kompetensutveckling används i genomsnitt tio dagsverken per årsverke. Mätare: Arbetstidsuppföljning, antal dagsverken 
för kompetensutveckling
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Den externa revisionen av statsfinanserna upprätthåller för sin del ett grundat för-
troende för en god skötsel av statsfinanserna och generellt för regeringens och stats-
förvaltningens verksamhet. Revisionen har som en målsättning att ålägga förvalt-
ningen ansvar för en god skötsel av finanserna, vilket sker genom att säkerställa och 
granska iakttagandet av lagen och budgeten samt en god och resultatrik skötsel av 
finanserna. Dessutom förs utvecklingsbehov och missförhållanden öppet fram. För-
troendet för den offentliga förvaltningen och dess verksamhet är ett nationellt och 
socialt kapital, vars utveckling är svår att mäta eller utvärdera i den årliga resulta-
trapporteringen. Förtroendet är emellertid klart också av ekonomisk betydelse för 
statens förmåga att vid behov fatta svåra beslut angående skötseln av finanserna.

Tillsynen över val- och partifinansieringens laglighet förverkligar medborgar-
nas rätt att få information om och bedöma de politiska partiernas och offentligt för-
troendevaldas ekonomiska bindningar. Den externa revisionen av statsfinanserna 
och laglighetstillsynen över val- och partifinansieringen är en del av det institutio-
nella arrangemang som motverkar korruption och främjar god förvaltning. Tillsy-
nen över val- och partifinansieringen har också breddat revisionsverkets uppgifts-
område till att omfatta allmän laglighetsövervakning.

Genom att säkerställa att förvaltningens redovisningsskyldighet förverkligas 
stärker revisionsverksamheten för sin del medborgarnas förväntningar på en god 
och resultatrik skötsel av finanserna. Med hjälp av revisionsinformationen har med-
borgarna också möjlighet att själva bedöma de statliga myndigheternas verksam-
het och dess resultat.

Kommunikationsfunktionen ska stöda revisionsverkets påverkan och kärnupp-
gifter. Funktionen står för enhetlig riksomfattande kommunikation samt utvecklar 
och underhåller kanalerna för den. Den stöder verkets enheter i utvecklingen av in-
tressent- och arbetsplatskommunikationen via introduktion, utbildning och med-
verkan i arbetsgrupper.

11  

E�ektivitetsrevisionerna, granskningarna av finanspolitiken och 
laglighetsgranskningarna slutförs inom utsatt tid och antalet använda 
dagsverken överskrider inte antalet dagsverken enligt planen för 
revisionen/granskningen. Redovisningsrevisionerna slutförs inom 
den tid som fastställts i enhetens plan.

Mätare: Planer

Bedömning: Målet har uppfyllts mycket väl. Kompetensnivåindexet var 7,85 i total-
genomsnitt (på skalan 1–10). Utvecklingen av indexet (kompetensnivån) var posi-
tiv, jämfört med 7,41 året innan.

Bedömning: De planerade ledtiderna överskreds vid 41 procent av effektivitetsre-
visionerna och granskningarna av finanspolitiken (2016: 60 %). Antalet realiserade 
dagar överskred antalet planerade dagar vid 47 procent av revisionerna (2016: 67 %), 
vilket var en positiv utveckling. Den aktuella indikatorn tar inte hänsyn till eventu-
ella beslut om inriktning av resurser avvikande från plan för en pågående revision.

10Positiv utveckling av kompetensnivåindexet (kompetensnivån) enligt 
kompetenskartläggningen.

 Mätare: Enkät för kompetensnivåindex
År 2017 gav revisionsverket ut sammanlagt 24 pressmeddelanden. Antalet me-

dieträffar var 1 056 och publiciteten var i huvudsak positiv. Medierna skrev mest 
om valfinansieringen, Finavias derivataffärer, valet av revisionsverkets tidigare ge-
neraldirektör Tuomas Pöysti till justitiekansler, stödsystemet för vindkraft, Finland 
som investeringsmiljö, mentalvårdstjänster för barn, vårdreformen och företags-
stöden. Nyhetsteman togs upp av medier från alla landskap, även om majoriteten 
var från Nyland.

Utöver mediekommunikationen kommunicerar Statens revisionsverk utåt via 
webbplatsen vtv.fi, sociala medier och intressentmöten. Revisionsverket har varit 
på Twitter sedan 2016 och överskred 1 000 följare 2017. Inom ramen för firandet 
av Finland 100 samordnade kommunikationsfunktionen ledningens och experters 
skolbesök under rubriken Jag och budgeten.

Den interna kommunikationen fokuserade på ”klivet mot nytt” med anledning 
av flytten till nya lokaler.

Riktlinjerna för revisionsverkets kommunikation bygger på offentlighet enligt 12 
§ i grundlagen, på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 
och kommunikationsförordningen (1030/1999). I kommunikationen beaktas också 
ISSAI-standarderna angående revisionskommunikationens kvalitet samt rekom-
mendationen om statsförvaltningens kommunikation (2016).

1.1.2 Verkets effekter till stöd för riksdagens budget- och lagstiftnings-
makt

Revisionsverket följer på basis av riksdagens revisionsutskotts betänkanden med 
hur riksdagens ställningstaganden förverkligas, om i dem har förutsatts rapporte-
ring från regeringen i en sak eller om revisionsverkets revisionsverksamhet har hän-
fört sig till saker som anknyter till ställningstagandet. 

De saker som har lyfts fram i revisionsutskottets betänkanden baserar sig som 
regel på centrala observationer och ställningstaganden som har framförts i revi-
sionsverkets berättelser. Riksdagens ställningstaganden berör viktiga frågor, där 
genomförandet av förändringar sker långsamt. Ett ärende som anknyter till ett 
ställningstagande följs därför med också under en längre period. Enheten för effek-
tivitetsrevision och granskning av finanspolitiken följer med hur riksdagens ställ-
ningstaganden förverkligas och rapporterar om sina observationer i årsberättelser 
som ges till riksdagen varje år.

1.1.3 Verkets effekter som främjar goda förfaranden och förebygger fel 
och oegentligheter i förvaltningen

Enheten för effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken följer upp ge-
nomförandet av de ställningstaganden som lagts fram i revisionsberättelserna samt 
vilka åtgärder rekommendationerna och ställningstagandena i berättelserna har 
gett upphov till. Verkningarna av enskilda effektivitetsrevisioner på revisionsob-
jekten har utvärderats med uppföljningar, vilka i regel görs ungefär tre år från det 
att berättelsen har getts. År 2017 slutfördes tio uppföljningsrapporter för effektivi-
tetsrevisioner (2016: 7 st.), som gällde genomförandet av revisionsverkets rekom-
mendationer och åtgärder i anslutning till dessa. Hur väl rekommendationerna från 
uppföljningen uppfylls beror bland annat på hur konkreta och användbara rekom-
mendationerna är, vilka resurser som behövs för genomförandet samt på omständig-
heterna inom förvaltningen och pågående utvecklingsinsatser. Rekommendationer 
som stöder pågående arbete för utveckling av administrationen uppfylls som förvän-
tat mer sannolikt och snabbare än tväradministrativa rekommendationer som krä-
ver större och mer omfattande reformer och förändringar i förvaltningen.
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1.2 Prestationer och kvalitetshantering

1.2.1 Prestationsvolymer och åstadkomna offentliga nyttigheter

Berättelser till riksdagen 

Revisionsverket fullgjorde under 2017 de uppgifter som föreskrivits verket i partila-
gen (10/1969, ändrad 683/2010). Med stöd av partilagen erhöll revisionsverket från 
partierna, partiföreningarna och de partinära sammanslutningarna de i partilagen 
föreskrivna aktuella redovisningarna av bidrag som dessa tagit emot. Likaså ser re-
visionsverket till, att de sammanslutningar och stiftelser som det övervakar lämnar 
sina bokslut och revisionsberättelser till registret för redovisningar. År 2017 utförde 
revisionsverket dessutom med stöd av partilagen inalles 50 granskningar hos par-
tiorganisationer. Revisionsverket rapporterade om granskningarna i en berättelse 
enligt 9 e § i partilagen, som lämnades till riksdagen vecka 7/2018.

Statens revisionsverk har övervakat att skyldigheten att redovisa valfinansiering-
en och kampanjkostnaderna vid kommunalvalet 2017 har iakttagits på det sätt som 
föreskrivs i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009). Berättelsen (B 19/2017) 
lämnades till riksdagen 4 december 2017.

Revisionsverket rapporterade om övervakningen av finanspolitiken i en särskild 
berättelse till riksdagen i december 2017. De fyra huvudtemana i revisionsverkets 
årsberättelse var funktionssäkerheten i det digitaliserade samhället, beslutsfattan-
dets faktaunderlag vid strukturella reformer, vård- och landskapsreformen samt 
främjande av företagsinvesteringar.

Revisionsberättelser  

Redovisningsrevisionen har i enlighet med revisionsverkets revisionsplan år 2017 
rapporterat om revisionen av statsbokslutet för år 2016 samt lämnat en revisions-
berättelse för 64 bokföringsenheter och tre statliga fonder utanför budgeten. Un-
der 2017 gavs två laglighetsgranskningsberättelser.

År 2017 lämnade revisionsverket 15 effektivitetsrevisionsberättelser och tre ut-
redningar. En rapport om effektivitetsrevision lämnades som en del av revisions-
verkets särskilda berättelse om revisionen av statsbokslutet. Dessutom lämnade 
revisionsverket en berättelse om övervakningen av finanspolitiken. Två av utred-
ningarna gällde granskning av finanspolitiken och en utredning anknöt till effek-
tivitetsrevision. En revision avslutades med brev och promemoria. Dessutom läm-
nade revisionsverket tio uppföljningsrapporter om tidigare effektivitetsrevisioner. 

Klagomål samt anmälningar om missbruk

År 2017 mottog revisionsverket sammanlagt åtta anmälningar (2015: 5 st.) av myn-
digheterna om i deras verksamhet konstaterade missbruk av statens medel eller 
egendom. Revisionsverket mottog under berättelseåret 21 klagomål eller medbor-
garbrev från enskilda personer och sammanslutningar angående vad som upplevts 
som ett missförhållande i statsfinanserna (2016: 25 st.).

1.1.4 Revisionsverkets verkningar i den internationella utvecklingen på 
revisionsområdet

Statens revisionsverk har deltagit aktivt i det internationella samarbetet inom 
utvecklingen av revisionsverkens strategiska kompetens, revisionen av genomför-
andet av hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 samt utnyttjandet av digitalisering 
och dataanalyser inom revisionsområdet. I juni 2017 ingick revisionsverket ett av-
tal med revisionsorganen i Nederländerna, Storbritannien och Norge om utveck-
ling av dataanalyser och framtagning av digital revisionsmetodik. 

Statens revisionsverk deltog i beredningen av en ny strategi för EUROSAI (den 
europeiska samarbetsorganisationen för de högre revisionsorganen) och var med 
om att presentera strategin på organisationens kongress i Istanbul i maj 2017. Revi-
sionsverket är medlem i EUROSAI:s styrelse där det ansvarar för framtidsportföl-
jen (Forward thinking and emerging issues) 2017–2020. Inom portföljen bevakar 
revisionsverket aktuella teman från digitalisering till säkerhetsfrågor, från invand-
ring till genomförandet av FN:s hållbarhetsmål samt utvecklingen på revisionsom-
rådet och utmaningarna för revisionsorganens oberoende. Vi rapporterar halvårsvis 
till EUROSAI om dessa teman och eventuella gemensamma åtgärder som behövs. 

Revisionsverket bidrar med det europeiska perspektivet bland annat inom IN-
TOSAI i arbetsgruppen för nationella nyckelindikatorer, arbetsgruppen för finansiell 
modernisering och regleringsreform samt arbetsgruppen för stärkt granskning av 
offentlig skuld. Vi hör också till EUROSAI:s arbetsgrupper för miljörevision, IT-re-
vision, kommunal revision och etik samt ingår i projektgruppen för offentliga revi-
sioners samhällspåverkan.

Revisionsverket leder det nätverk för granskning av finanspolitiken, som verkar 
inom kontaktkommittén som bildats av de högsta revisionsorganen i Europeiska 
unionen. På nätverkets årliga seminarium kan experter utbyta information och ut-
veckla sina metoder. Inom kontaktkommittén deltog revisionsverket i tre parallella 
revisioner som handlade om riskerna för den offentliga ekonomins hållbarhet, den 
nationella banktillsynen som en del av EU:s gemensamma banktillsyn samt struk-
turfondernas inverkan på genomförandet av EU2020-strategin i fråga om syssel-
sättning och utbildning. 

De internationella samarbetsnätverken av oberoende finanspolitiska tillsynsor-
gan har arbetat aktivt och delat med sig av bästa praxis och metodikkompetens. Re-
visionsverket hör till OECD Network of Parliamentary Budget Officials and Inde-
pendent Fiscal Institutions (PBO) samt EU:s nätverk av oberoende finanspolitiska 
institutioner (EUNIFI), som samordnas av EU-kommissionen, och EU-ländernas 
nätverk av oberoende finanspolitiska institutioner (EUIFI).

År 2017 fokuserade de nordiska riksrevisionerna på att tillsammans arbeta fram 
en gemensam strategi.

Statens revisionsverk deltog tillsammans med revisionsorganen i Danmark, Stor-
britannien och Nya Zeeland i en referensutvärdering av USA:s revisionsverk (GAO). 
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Kvalitetshantering vid revisioner

Revisionsverket har ett gemensamt kvalitetshanteringssystem som verkställs av re-
visionsenheterna. Kvalitetssäkring vid revisionerna är en väsentlig del av revisions-
processen. Revisionsverket rapporterar om kvalitetshanteringssystemets funktion 
i verkets bokslut.

Redovisningsrevision och laglighetsgranskning 

Målsättningen för kvalitetshanteringen av redovisningsrevisionen och laglighets-
granskningen är att alla revisioner utförs i enlighet med kraven i revisionsverkets 
redovisningsrevisionsinstruktion. Redovisningsrevisionschefen övervakar som en 
del av sitt styrningsuppdrag att revisionerna är förenliga med revisionsinstruktio-
nen. Förutom övervakningen under revisionens gång fick revisionsgruppernas che-
fer som uppgift att kvalitetskontrollera en redovisningsrevision som utförts av en 
annan revisionsgrupp. Alla kvalitetskontroller dokumenteras.

Målsättningen för redovisningsrevisionernas tidtabell var, att revisionerna av mi-
nisterierna för år 2016 ska vara klara senast 8 maj 2017, revisionerna av övriga bokfö-
ringsenheter senast 3 maj 2017 samt revisionen av statsbokslutet senast 12 maj 2017. 
Redovisningsrevisionsberättelserna blev klara enligt målsättningen. Nivån för hur 
den målsatta tidtabellen uppnåddes kan betraktas som synnerligen god.

Redovisningsrevisionsberättelserna och samlingspublikationen om dem publ-
icerades på revisionsverkets webbplats. Revisionsverket lämnade två laglighets-
granskningsberättelser, i vilka kvalitetshanteringen följde huvudsakligen samma 
principer som i redovisningsrevisionsberättelserna. Även laglighetsgransknings-
berättelserna blev klara enligt tidsplanen.

Effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken

Utvecklingsinsatserna riktades även 2017 på bedömning av revisionernas kvalitet, 
kvalitetsmålen och bedömningskriterierna. Revisionsverket såg också över förfaran-
dena för extern kvalitetssäkring av berättelseutkasten och efterhandsbedömning av 
revisionerna. Ett utkast till verkets nya revisionsinstruktioner blev klart i slutet av 
2017. De nya instruktionerna ska fastställas våren 2018 och införas genom interaktiv 
utbildning för medarbetarna. Samtidigt kommer revisionsverket också att utveckla 
revisionsuppläggen, vilket är ett viktigt element i hanteringen av revisionernas kva-
litet. Kvalitetsmålsättningen var att alla effektivitetsrevisioner utförs i enlighet med 
instruktionen om effektivitetsrevision eller en preciserande instruktion på lägre ni-
vå. Kvalitetsnivån kan som helhet anses ha uppfyllt de krav som ställs i instruktionen. 

Uppfyllelsen av de strategiska kvalitetsmålen och målen för serviceförmågan en-
ligt revisionsverkets revisionsplan utvärderades genom självutvärdering i enheten 
för effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken. Målen för serviceförmå-
gan gällde interaktionen under revisionerna, beaktandet av det statsfinansiella per-
spektivet vid revisionerna och slutförande av revisionerna före utsatt slutdatum och 
med det planerade antalet arbetsdagar. År 2017 började enheten för effektivitetsre-
vision och granskning av finanspolitiken systematiskt samla in respons om alla slut-
förda revisioner från de organ som varit föremål för revisionerna. 

Enligt självutvärderingen kan kvalitetsmålen anses ha uppfyllts rätt så bra, men 41 
procent av granskningarna slutfördes inte inom utsatt tid och 47 procent av gransk-
ningarna krävde fler arbetsdagar än planerat. En orsak till detta var de ökade insat-
serna i interaktion och kommunikation. En annan orsak var kvalitetssäkringen, ef-
tersom revisionsverket ville säkerställa att de genomförda revisionerna uppfyllde 
de kvalitetskriterier som fastställts i verkets instruktioner. Detta har orsakat dröjs-
mål och ökat arbetsåtgången vid revisionerna. En tredje orsak var en ökad använd-
ning av kvantitativa underlag i revisionerna, vilket oftast förutsätter att en tredje part 
sammanställer dataunderlaget enligt sin tidsplan. Indikatorn för ledtiderna och år-
sverkena beaktar inte heller att allokerade resurser enligt etablerad praxis ibland 
omfördelas efter att en revision har inletts.

Revisionsverket begärde ett utlåtande av det vetenskapliga rådet om en rapport 
om övervakningen av finanspolitiken. Bättre användning av det vetenskapliga rå-
det som stöd för revisionsverksamheten hör till fokusområdena för revisionsver-
kets utveckling 2018.
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2015 2016 2017

Figur 1: Kostnaden för Statens revisionsverks prestationsdag

703 € 689 € 703 €

1.3 Funktionell effektivitet

Vid revisionsverket fortsatte ett år 2010 inlett stabilitets- och effektivitetsprogram, 
som syftar till att vid revisionsverket förverkliga de inbesparingsåtgärder som för-
utsätts av det allmänna läget i statsekonomin och därigenom på ett så hållbart sätt 
som möjligt minska på antalet årsverken och ändra tjänstestrukturen vid revisions-
verket när uppgifterna utökas. Personalnedskärningarna kan förhöja den revisions-
risk som avses i de internationella standarderna för extern revision. Andelen externa 
prestationer av den effektiva arbetstiden minskade med 3,1 procent under berättel-
seåret. Antalet dagsverken av den effektiva arbetstiden som användes för externa 
prestationer minskade med 2,8 procent jämfört med år 2016. Hur dagsverkena för-
delar sig på olika typer av prestationer behandlas i tabell 1. 

För den operativa effektiviteten har ställts som mål att effektivitetsrevisionerna, 
granskningarna av finanspolitiken och laglighetsgranskningarna slutförs inom ut-
satt tid och antalet använda dagsverken inte överskrider det planerade antalet för 
revisionen/granskningen. Målet för den operativa effektiviteten vid redovisnings-
revisioner är att de ska slutföras inom den tid som fastställts i enhetens plan. En be-
dömning av den operativa effektiviteten presenteras i punkt 3 Resultatmål. 

Revisionsverkets utvecklingsåtgärder och informationssystemprojekt är av karak-
tären investeringar, dvs. de betalar tillbaka sig som förbättrad lönsamhet eller verk-
ningsfullhet inom ramen för en öppet redovisad återbetalnings- eller verkningstid. 
Att uppnå dessa målsättningar förutsätter i praktiken att tjänstestrukturen långsik-
tigt utvecklas så att den blir kostnadseffektivare samt att utvecklingsåtgärderna och 
informationssystemprojekten lyckas. Samtidigt är målsättningen att trygga persona-
lens välmående och orkande i arbetet samt att förbättra förutsättningarna för dessa. 

Under berättelseåret flyttade revisionsverket till nya lokaler i Helsingfors. Ge-
nom flytten till ett aktivitetsbaserat flexkontor kunde revisionsverket minska på lo-
kalytan från 4 300 m2 till 1 550 m2, och på hyresutgifterna för kontoret i Helsingfors 
med över 50 procent. Det innebär att verket överträffade målen för förhandlingar-
na om ett nytt hyreskontrakt. 

1.3.2 Verksamhetens lönsamhet

Priset på revisionsverkets externa prestationer relaterat till ett dagsverke ökade från 
689 euro (2016) till 703 euro under berättelseåret. Priset på en extern presterad dag 
ökade således med 2 procent. Kostnaderna för verkets verksamhet minskade med 
0,9 procent jämfört med året innan. 

Nyckeltal om verksamhetens lönsamhet

1.3.1 Verksamhetens produktivitet

Volymen för arbetstiden för externa prestationer minskade med 2,8 procent från 
22 003 dagsverken (2016) till 21 383 dagsverken (2017).

Nyckeltal om verksamhetens produktivitet

2016 2017

Redovisningsrevision 6 135 5 905

Laglighetsgranskning 1 088 701

Effektivitetsrevision 5 542 4 470

Granskning av finanspolitiken 265 625

Övervakning av finanspolitiken 581 599

Riksdagsrapportering 116 178

Ledning av kärnverksamheten 3 529 3 117

Annan kärnverksamhet 4 407 5 316

Kontroll av val- och partifinansieringen 341 472

Externa prestationer totalt 22 004 21 383

Indirekt verksamhet (stödtjänster, administration) 7 054 8 073

Semestrar och annan avlönad frånvaro totalt 7 317 7 197

Total arbetstid 36 375 36 653

Tabell 1: Den effektiva arbetstidens inriktning på olika prestationstyper (arbetsdagar)
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Figur 3: De totala kostnadernas fördelning på olika prestationstyper

1.4 Hantering och utveckling av de mänskliga 
resurserna

Revisionsverkets personalpolicy styr verkställandet av verkets strategi och främjar 
utvecklingen av arbetsgemenskapen. Personalpolicyn omfattar principerna för han-
tering av personalfrågor. Dessutom tar revisionsverket årligen fram en HR-plan för 
genomförandet av HR-insatserna. Personalpolicyn skapar förutsättningarna för re-
visionsverkets verksamhet och framgång.

De viktigaste målen för personalpolicyn är följande:
 – revisionsverket ska vara en god, engagerande och konkurrenskraftig arbets-

givare
 – verksamheten ska vara tillförlitlig, professionell och öppen
 – ledarskapet och dess förutsättningar ska stödas på alla nivåer
 – medarbetarna ska erbjudas kompetensutveckling
 – ett arbetsliv som upplevs som bra och rättvist ska säkerställas för medarbetarna.

Revisionsverket flyttade 2017 till nya lokaler i ett flexkontor. Verket ordnade un-
der året flera möten för medarbetarna för att hjälpa dem anpassa sig. Nya spelreg-
ler för de nya lokalerna utarbetades bland annat i workshopar och medarbetarna 
erbjöds möjlighet att delta i förändringscoachning. Revisionsverket har framgångs-
rikt och med gemensamma krafter utvecklats mot en organisationskultur som är öp-
pen, flexibel och stöder interaktion och samarbete samt introducerat mer nätverks-
baserade arbetsmetoder. Förutom flytten till nya lokaler går revisionsverket vidare 
med att introducera och tillämpa nya arbets- och verksamhetsmetoder i vardagen. 

Revisionsverket främjar medarbetarnas förmåga att anpassa sina kunskaper och 
arbetssätt efter förändringar i omvärlden och på revisionsområdet. För att stärka för-
ändringsbenägenheten har medarbetarna både haft möjlighet att gemensamt dis-
kutera framtida behov och erbjudits mer möjligheter till kompetensutveckling på 
olika områden. Förberedelserna inför förändringar har också utgjort en del av ut-
vecklingen av ledarskapet och chefsarbetet där fokus har legat på förändringsled-
arskap. Genomförandet av förändringarna har vilat på en genuin dialog mellan led-
ningen, cheferna och medarbetarna. 

Kompetensledningen har mer än tidigare fokuserat på karriärstigskonceptet och 
kompetensutveckling genom hela arbetskarriären. Tyngdpunkter är såväl att för-
värva nya kunskaper som att upprätthålla och överföra kompetens. Planeringen av 
kompetensutvecklingen har påverkats av förestående förändringar i revisionsarbe-
tet och den eftersträvade introduktionen av digitala arbetsmetoder. Kompetenskra-
ven för revisionerna och expertarbetet vid verket har förändrats och riktas allt mer 
på IKT- och systemkunnande, dataanalyser, metodikkunnande, sociala och kom-
munikativa färdigheter och projektkompetens. Följaktligen har nyrekryteringarna 
fokuserats på dessa områden.

Åtgärderna för kompetensutveckling har fokuserat på att bemöta behov som 
uppstår genom omvärldsförändringar och nya kompetenskrav. Utöver konventio-
nella utbildningsformer använder sig revisionsverket allt oftare av interna och exter-
na coachningsprogram och individuell coachning. Dessutom används också intern 
personalmobilitet (bland annat arbetsrotation) som ett verktyg för att höja kompe-
tensen. Som kompetensutvecklande metoder används framför allt teamarbete och 
samarbete, inlärning i arbetet och kollegialt lärande.

2015 2016 2017

15,83 
mn €

15,16 
mn €

15,03 
mn €

Revisioner och annan kärnverksamhet

Kontroll av val- och partifinansieringen

Stödfunktioner

Frånvaro

Fastighetskostnader

Andel av verkets övriga gemensamma kostnader

Andel av enheten för administration

10 %

13 %

7 %

16 %

10 %

44 %

1 %

Figur 2: Kostnadsutveckling totalt 2015–2017
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Medarbetarna har möjlighet att få individuell ergonomihandledning av före-
tagsfysioterapeut för att främja arbetsförmågan. Den individuella handledningen 
är avsedd att hjälpa medarbetarna att justera ergonomin på arbetsplatsen både på 
det nya kontoret och vid distansarbete.

Personalen stöds i att upprätthålla sin fysiska kondition på egen hand, genom att 
erbjuda möjlighet att använda gymmet och gruppträningssalen i kontorshuset samt 
ordna kettlebell-träning. För att uppmuntra pausgymnastik har revisionsverket in-
troducerat ett wellness-rum i lokalerna och skaffat ett pausprogram för datorerna. 

Nyckeltal som beskriver hanteringen och utvecklandet av de mänskliga 
resurserna

Personalstyrka, personalstruktur och personalkostnader

I slutet av år 2017 var personalstyrkan vid revisionsverket 3,3 procent mindre än ett 
år tidigare. Mängden årsverken minskade med 0,1 procent. Fram till slutet av året 
hade kvinnornas andel minskat från 52 procent till 51 procent av hela personalen.

Personalens genomsnittliga ålder steg från föregående år med 1,5 procent. Vid 
årets slut utgjorde andelen för dem som fyllt 45 år 61,5 procent av hela personalen, 
vilket var 1,2 procentenheter mer än året innan. Revisionsverkets största åldersgrupp 
är 55–64-åringarna, som utgör 30,8 procent av hela personalen.

Tabell 2: Personalstyrka och årsverken

2015 2016 2017 Årlig förändring %

Personalstyrka 31.12. 151 146 143 -3,3

Kvinnor 74 76 73 2,7

Män 77 70 70 -9,1

Årsverken 145,2 143,2 143,1 -0,1

Tabell 3: Kvinnornas och männens genomsnittsålder, personalens åldersstruktur 31.12

2015 2016 2017 Årlig förändring %

Hela personalen 48,9 48,2 49,0 1,5

Kvinnor 47,0 45,6 46,4 1,7

Män 50,6 51,1 51,7 1,1

Figur 4: Personalens åldersstruktur

Personalens utbildningsnivåindex är 6,7. I slutet av året utgjorde andelen för dem 
som avlagt åtminstone högre högskoleexamen 79,0 procent av hela personalen. An-
delen forskarutbildade var 14,0 procent av personalen. Kvinnornas utbildningsni-
våindex steg med 4,1 procent under 2017.

Personalen är huvudsakligen fast anställd. Andelen visstidsanställda har mins-
kat från 14,4 procent (2015) till 10,5 procent av hela personalen.

2015 2016 2017 Årlig förändring %

Hela personalen 6,7 6,6 6,7 1

Kvinnor 6,6 6,4 6,6 4,1

Män 6,8 6,9 6,8 -2,1

Tabell 5: Fast och visstidsanställd personal 31.12

2015 2016 2017 Årlig förändring %

Fast anställda 138 125 128 2,4

Kvinnor 65 57 62 8,8

Män 73 68 66 -2,9

Visstidsanställda 13 21 15 -28,6

Kvinnor 9 19 11 -42,1

Män 4 2 4 100,0

Tabell 4: Utbildningsnivåindex 31.12
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Välmående i arbetet

Revisionsverket har genomfört en analys av den strategiska arbetshälsan. Föremål 
för analysen var arbetshälsan hos revisionsverkets medarbetare med fokus på ar-
betsgemenskapens och medarbetarnas produktivitet. Genom analysen fastställdes 
personalens produktivitet som ett kriterium för personalens strategiska arbetshäl-
sa. Analysen användes som underlag för en verksamhetsplan som ska genomföras 
med början 2018. 

Revisionsverket genomförde i slutet av 2017 en utvärdering av arbetsklimatet 
med enkäten ”Mot en bättre arbetsgemenskap”. Resultaten av enkäten har presen-
terats för personalen och arbetet med att analysera och använda dem för att förbätt-
ra arbetshälsan inleds 2018. Insatserna som bygger på enkätresultaten bidrar till ar-
betsförmågan och arbetshälsan.

Revisionsverket organiserade för första gången ett arbetshälsoforum för att främ-
ja arbetshälsan. Forumet är avsett som en gemensam, lösningsorienterad kanal ge-
nom vilken medarbetare i expert- och stöduppgifter kan påverka sin arbetsmiljö 
och arbetshälsa. På forumet arbetar man tillsammans fram förslag till konkreta lös-
ningar på arbetshälsofrågor, och det är deltagarna själva som anger vilka teman som 
ska tas upp. Förslagen från arbetshälsoforum förs vidare till ledningen och chefer-
na, och hela verket deltar i att verkställa de valda åtgärderna.

Våren 2017 genomförde revisionsverket en omfattande enkät om jämställdhet 
och jämlikhet. Resultaten utgjorde underlag för revisionsverkets jämställdhets- och 
likabehandlingsplan, som utarbetades i samarbete med personalorganisationerna. 
Med hjälp av planen och de åtgärder som fastställs i den främjar revisionsverket jäm-
ställdhet och motarbetar könsdiskriminering, vilket både stärker kvinnornas ställning 
på arbetsmarknaden och bidrar till likabehandling av alla medarbetare. Jämställd-
hets- och likabehandlingsplanen utgör en del av revisionsverkets personalpolicy.

I fråga om personalomsättningen minskade det utgående antalet anställda och 
det inkommande antalet anställda ökade. Av de personer som varit anställda vid ut-
gången av 2016 övergick 4,1 procent till anställning hos annan arbetsgivare. Detta 
var en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med 2016. Dessutom avgick dess-
utom 5,5 procent av personalstyrkan med pension, vilket är 0,5 procentenheter mer 
än året innan. Det inkommande antalet anställda ökade från 4,0 procent (2016) till 
9,6 procent.

Tabell 8: Omsättning och annat välmående i arbetet

2015 2016 2017 Årlig förändring %

Avgångsomsättning (%-andel av personalen) 2,8 % 5,3 % 4,1 % -23

Tillträdesomsättning (%-andel av personalen) 6,9 % 4,0 % 9,6 % 140

Sjukfrånvaro (d/åv) 4,6 4,4 6,6 49,3

Företagshälsovårdstjänsternas kostnader netto  
(€/åv) 658 € 1 228 € 873 € -28,9

Resultatens medelvärde1 Statens 
revisionsverk 

2016 
(n=123)

Statens 
revisionsverk 

2017
(n=115)

Jämförelse-
material 

(n=22 176)2

Personalens välmående 3,4 3,4 3,7

Grundförutsättningar för arbetet 3,4 3,3 3,4

Arbetsgemenskapens funktion 3,2 3,3 3,5

Utvecklingsförutsättningar för arbets-
gemenskapen 3,2 3,3 3,5

Enhetens funktion 3,2 3,4 3,6

Enhetens utvecklingsaktivitet 3,4 3,4 3,7

Samarbetet mellan enheterna 2,8 3,0 3,2

Chefens verksamhet 3,9 3,9 3,8

Ledningens verksamhet 2,6 2,6 3,1

Belastningsfaktorer i arbetet1 3,1 3,2 3,3

Behärskande av arbetet 3,4 3,3 3,5

Kännedom om uppgifterna och målsättningarna 3,9 3,7 4,1

Arbetsstress1 3,0 3,0 2,8

Arbetsglädje 3,5 3,5 3,8

1 Ett större värde betyder ett mer positivt resultat, utom för Stress och Belastningsfaktorer i 
arbetet där ett mindre värde är bättre.

2 Enkäten om arbetshälsa genomfördes i oktober 2017. Svarsprocenten var 80.  
Som externt jämförelsematerial användes de jämförelsematerial som Arbetshälsoinstitutet har 
samlat in från olika sektorer i Finland 2012-2016.

Tabell 10: Svar på arbetsklimatmätningen

Tidsåtgången på kompetensutveckling har minskat något jämfört med år 2016. 
År 2017 användes 6,3 dagsverken per årsverke på utbildning. Att den redovisade 
minskningen är 46,6 procent beror delvis på att sättet att bokföra tidsåtgång på ut-
bildning har ändrats. Till och med 30 september 2016 beaktades också den tid som 
deltagarna lade ner på förhands- och mellanuppgifter som hörde ihop med utbild-
ning. Enligt revisionsverkets utbildningshanteringssystem lade medarbetarna ner 
21 procent mindre arbetstid på utbildning än under 2016.

2015 2016 2017 Årlig förändring %

Deltagande i utbildning (euro/åv)1 948 € 1 546 € 1 777 € 63,1

Deltagande i utbildning (arbetsdagar/åv)1 12,1 11,8 6,3 -46,6

1 Inkluderar inte lönekostnaderna för förlorad arbetstid eller utvecklande av yrkeskunskapen på egen 
hand.

Tabell 9: Utbildning och utveckling

Tabell 7: Arbetskraftskostnader

2015 2016 2017 Årlig förändring %

Arbetskraftskostnader totalt €/år 12 692 663 12 308 571 11 789 172 -4,2

Löner för utförd arbetstid, %-andel av lönesum-
man 74,2 % 73,2 % 75,5 % 3,1

Indirekta arbetskraftskostnader 5 064 351 4 955 551 4 392 708 -11,4

De indirekta arbetskraftskostnadernas andel av 
lönerna för utförd arbetstid

66,4 % 67,4 % 59,4 % -11,9

Källa: Tahti-systemet

Tabell 6: Heltids- och deltidsanställd personal 31.12

2015 2016 2017 Årlig förändring %

Heltidsanställda 146 139 139 0

Deltidsanställda 5 7 4 -42,9

Andelen deltidsanställda är mycket liten, endast 2,8 procent vid utgången av 2017.



30 31

1.5 Bokslutsanalys

1.5.1 Finansieringsstruktur

Jämfört med bokslutet för 2016 inträffade inte förändringar i finansieringen. Revi-
sionsverkets utgifter bestreds från moment 21.40.01 Omkostnader för statens revi-
sionsverk och mervärdesskatteutgifterna från moment 21.40.29. 

1.5.2 Budgetutfall 

Revisionsverket beviljades 15 325 000 euro för omkostnader 2017 (2016: 15 460 000 €). 
Från omkostnadsmomentet överfördes till följande år 2 060 389 euro, vilket är 
292 355 euro mera än den post som överfördes föregående år. År 2017 beviljades re-
visionsverket 590 000 euro för mervärdesskatteutgifter, av vilket 648 466 euro an-
vändes. Den 4 februari 2016 gav kanslikommissionen statens revisionsverk tillstånd 
att överskrida anslaget på moment 21.40.29 Mervärdesskatteutgifter (reservations-
anslag) med 58 466 euro. 

1.5.3 Intäkts- och utgiftskalkyl 

Utgifterna för revisionsverkets verksamhet minskade med 1,6 procent jämfört med 
år 2016. Av revisionsverkets utgifter år 2017 utgjorde personalkostnaderna 74,4 pro-
cent (2016: 76,5 %). Personalkostnaderna minskade med 4,2 procent (2016: 5,5 %). 
Efter personalkostnaderna var de därnäst största utgiftsposterna köp av tjänster 11,7 
procent och hyror 6,4 procent. 

1.5.4 Balansräkning 

Revisionsverkets balansräkning innehåller inga väsentliga ändringar jämfört med 
år 2016.

1.6 Utlåtande om utvärdering och 
bekräftelse gällande den interna 
kontrollen

Statens revisionsverks utlåtande om utvärdering och bekräftelse om den 
interna kontrollen och riskhanteringen bereddes genom självutvärdering i 
de enskilda enheterna. Självutvärderingen utfördes i Statens revisionsverks 
bedömningsram som bygger på den begränsade bedömningsram som ingår 
i rekommendationen från finanscontrollerfunktionen. Utvärderingen gällde 
den interna verksamhetsmiljön och verksamhetsstrukturerna, målsättning, 
identifiering, bedömning och hantering av risker, kontroller (övervakning), 
informationsspridning och informationens användbarhet samt uppföljning. 

Utlåtandet bygger på den interna kontrollens observationer om den in-
terna kontrollens och riskhanteringens tillstånd. Dessutom har man utnytt-
jat den för ledningen utarbetade dataskyddsrapporten. Enligt statens revi-
sionsverks ledning uppfyller den interna kontrollen och riskhanteringen 
de fastställda kraven. Utifrån utvärderingen är den interna kontrollen och 
riskhanteringen ändamålsenliga och tillräckliga.

Kopplingarna mellan totalriskperspektivet och revisionsplanen förstärk-
tes ytterligare. Revisionsverket gjorde en separat kartläggning av de risker 
som anknyter till digitalisering. De allmänna policyerna, perspektiven och 
tyngdpunkterna som styr planeringen av revisionerna åskådliggör hur re-
visionsverket riktar in sina insatser år för år. 

Identifiering, bedömning och hantering av riskerna vid revisionerna och 
planeringen av revisionernas innehåll är på en bra nivå, och riskhantering-
en gällande upphandlingsförfaranden är på en tillräcklig nivå. Däremot vo-
re det befogat att revisionsverket preciserar de operativa riskerna och utar-
betar ett riskhanteringsprogram för dem. Revisionsverket satte i slutet av 
2017 in åtgärder för att utveckla riskhanteringen i den egna verksamheten.

Revisionsverket har fortsatt att genomföra stabilitets- och effektivitets-
programmet samt den strategiska planeringen av personalresurserna. För-
ändringarna i omvärlden och i förväntningarna hos dem som använder in-
formationen kräver bättre kunskaper och färdigheter. Inom ledningen satsar 
revisionsverket på justering av handlingsmodellerna samt noggrannare be-
fattningsbeskrivningar, målsättning, schemaläggning och prioritering. Om-
ställningarna av lokaler och arbetsuppgifter slutfördes under året, med fo-
kus på ledarskap och kommunikation vid förändring.
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År 2018 kommer utvecklingen av den interna kontrollen och riskhanteringen att 
fokuseras på följande punkter:

 – Revisionsverket ska i enlighet med finanscontrollerns rekommendation ta fram 
en riskhanteringspolicy som bygger på den gemensamma modellen för riskhan-
teringspolicy inom statsförvaltningen. Dessutom ska verket göra en bedömning 
av de största operativa riskerna i verksamheten.

 – Revisionsverket ska se över sin ekonomistadga under 2018.
 – Revisionsverket arbetar för att stärka engagemang och samverkan. Enhetliga 

arbetssätt och processer förbättrar både interaktionen mellan enheterna och 
den interna kommunikationen.

 – Revisionsverket ska säkerställa att det har kunniga anställda som utvecklar sin 
kompetens. Verket investerar i utbildning, bibringande av nya arbetssätt och 
metoder samt tjänstemannautbyte.

 – Revisionsverket utvecklar planeringen och uppföljningen av verksamhetsre-
surserna, eftersom nya uppgifter och ökande samarbete med intressenter med-
för nya utmaningar för planeringen. 

 – Revisionsverket gör en kvalitetsbedömning av den egna verksamheten som en 
utvärdering enligt SAI PMF av INTOSAI Development Initiative.

 – Revisionsverket lägger in insatser för att utveckla arbetsmiljön och arbetshäl-
san genom att ställa upp tydliga mål, iaktta gemensamma spelregler och erbju-
da systematiskt stöd.

 – Revisionsverket säkerställer efterlevnaden av kraven i dataskyddsförordningen.

Helsingfors den 28 februari 2018

Tytti Yli-Viikari
generaldirektör

Jenni Leppälahti
planeringschef

1.7 Sammanfattning av observerade missbruk

Från berättelseåret finns inget att rapportera.
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Verkets ledningsgrupp 2017

Tytti Yli-Viikari, generaldirektör
Revisionsverket leds av en generaldirektör, som utses av riksdagen, och vars mandatperiod är sex år. 
Tytti Yli-Viikari tillträdde som generaldirektör 1 januari 2016. 

Generaldirektören fastställer revisionsplanen och beslutar om de berättelser som lämnas till riksdagen 
i form av riksdagsärenden samt om revisionsinstruktioner och andra frågor som är relevanta för revi-
sionsverket.

tfn 09 432 5700, fornamn.efternamn@vtv.fi

Stöd för revisionsverkets ledning
Enheten Stöd för revisionsverkets ledning omfattar funktionerna för planering, kundrelationer, intres-
senter och kommunikation. Funktionsansvariga är planeringschef Jenni Leppälahti, strategichef Pirkko 
Lahdelma (tfn 09 432 5811) och kommunikationschef Tuovi Rautjoki (tfn 09 432 5895). 

Marjatta Kimmonen, överdirektör, enheten för redovisningsrevision och 
laglighetsgranskning
Enhetens uppgift är att genomföra de redovisningsrevisioner och laglighetsgranskningar som fastställs i 
revisionsverkets revisionsplan. Enheten granskar årligen statsbokslutet och boksluten för ministerierna, 
de övriga bokföringsenheterna och tre statliga fonder utanför statsbudgeten samt sammanställer revi-
sionsberättelser över dem. Genom sin verksamhet säkerställer enheten att statsbudgeten följs och att 
boksluten innehåller riktiga och tillräckliga uppgifter. Dessutom gör enheten 2–4 laglighetsgranskningar 
per år.

Enheten för redovisningsrevision och laglighetsgranskning behandlar också ärenden enligt partilagen 
och lagen om kandidaters valfinansiering, bereder berättelserna över tillsynen av partifinansiering och 
valfinansiering och fungerar som sakkunnig i tillsynen över val- och partifinansiering.

tfn 09 432 5703, fornamn.efternamn@vtv.fi

Marko Männikkö, överdirektör, enheten för effektivitetsrevision och 
granskning av finanspolitiken
Enheten är uppdelad i tre revisionsgrupper enligt de förvaltningsområden som är föremål för granskning; 
en av grupperna omfattar också granskning av finanspolitiken. Revisionsobjekten fastställs i revisions-
verkets revisionsplan, och granskningarna riktas utifrån verkets strategi och en systematisk riskanalys.

Enheten gör 12–15 effektivitetsrevisioner per år. Effektivitetsrevisionen granskar lagenligheten och ända-
målsenligheten av skötseln av statens hushållning Avsikten med revisionen är att säkerställa att stats-
finanserna sköts på ett ekonomiskt, effektivt och resultatgivande sätt. Revisionen riktas till verksamhet 
som har avsevärd betydelse för statsfinanserna, såsom verksamhetens konsekvenser och effektivitet 
samt organisationsstrukturer och finansieringssystem, verksamhetens styrning och ledning.

Enheten gör 1–2 granskningar av finanspolitiken per år. Syftet är att säkerställa att det finns goda förut-
sättningar för de finanspolitiska besluten. Granskningen hänför sig till tillförlitligheten för det finanspo-
litiska beslutsfattandets faktaunderlag och de finanspolitiska hanteringsverktygens funktionsduglighet 
samt uppnåendet av målen. Den klargör även om den bild som har getts av statens ekonomiska ställning 
samt hållbarheten i den offentliga ekonomin är riktig och tillräcklig.

Enheten handhar även granskning av finanspolitiken och avlägger rapport om granskningarna två gånger 
om året. Granskning av finanspolitiken utvärderar skötseln av den offentliga ekonomin samt övervakar 
efterlevnaden av nationella regler och EU-regler för finanspolitiken.

tfn 09 432 5803, fornamn.efternamn@vtv.fi

Revisionsverkets ledningsgrupp och personalrepresentanter 
2017

Mikko Koiranen, förvaltningsdirektör, enheten för administration
Revisionsverkets enhet för administration sköter verkets allmänna administration, personaladministra-
tion och ICT-tjänster. Enhetens uppgifter omfattar bland annat ekonomiförvaltning, HR-funktioner, an-
skaffningar, passerkontroll, säkerhets- och arbetarskyddsärenden samt dokumenthantering.

Tillsammans med revisionsenheterna bereder administrationsenheten verkets verksamhets- och eko-
nomiplan och budgetförslag och ger juridiska råd samt bistår de övriga enheterna. Enheten ser till att 
anställningarna, arbetsmiljön, verktygen och datasystemen motsvarar verkets och personalens behov.

tfn 09 432 5707, fornamn.efternamn@vtv.fi

Marko Männikkö 
överdirektör

Mika Halme 
ledande redovisningsrevisor

Tomi Hallamaa 
redovisningsrevisionsassistent

Mikko Koiranen 
förvaltningsdirektör

Tuovi Rautjoki 
kommunikationschef

Tytti Yli-Viikari 
generaldirektör

Arja Suuronen 
överkamrer

Marjatta Kimmonen 
överdirektör
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2 Budgetens utfallskalkyl

Huvudtitelns, momentets och kontoindelningens 
nummer, namn och anslagstyp

Bokslut  
2016

Budget 2017 
(B + TB)

Anslag i budgeten för år 2017 Bokslut 2017 Jämförelse 
Budget – 

Bokslut

Kompletterande uppgifter gällande reservationsanslag

använt  
år 2017

överfört till  
följande år

Överfört från  
tidigare år

Kan användas 
år 2017

Använt  
år 2017

(exkl. annulleri-
ngar)

Överfört till 
följande år

21. Riksdagen 16 076 932,68 15 973 466,00 13 913 076,58 2 060 389,42 15 973 466,00 0,00 1 768 034,74 17 093 034,74 15 032 645,32 2 060 389,42

21.40.01. Omkostnader för Statens  
revisionsverk (revisionsanslag 2 år) 15 460 000,00 15 325 000 13 264 610,58 2 060 389,42 15 325 000,00 0,00 1 768 034,74 17 093 034,74 15 032 645,32 2 060 389,42

21.40.29. Mervärdesskatteutgifter  
(reservationsanslag)

616 932,68 648 466 648 466,00 648 466,00 0,00

Anslagskonton totalt 16 076 932,68 15 973 466 13 913 076,58 2 060 389,42 15 973 466,00 0,00 1 768 034,74 17 093 034,74 15 032 645,32 2 060 389,42

Utfallsuppgifter om revisionsverkets budget gällande överförda fullmakter 
och användningen av dem per budgetmoment

Statens revisionsverk har inga uppgifter som ska presenteras.
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3 Intäkts- och utgiftskalkyl

INTÄKTER AV VERKSAMHET
Övriga intäkter av verksamhet 1 620,00 1 620,00 1 780,00 1 780,00

KOSTNADER FÖR VERKSAMHET
Material, tillbehör och varor

Inköp under räkenskapsperioden 650 124,44 235 968,88
Personalkostnader 11 076 695,41 11 562 317,82
Hyror 952 181,96 1 261 379,78
Köp av tjänster 1 745 815,74 1 765 008,87
Övriga kostnader 454 747,91 300 959,79
Avskrivningar 0,00 -14 879 565,46 0,00 -15 125 635,14

ÅTERSTOD I -14 877 945,46 -15 123 855,14

FINANSIERINGSINTÄKTER OCH FINANSIERINGSKOSTNADER
Finansieringsintäkter 0,00 0,00 0,00 0,00

ÅTERSTOD II -14 877 945,46 -15 123 855,14

ÅTERSTOD III -14 877 945,46 -15 123 855,14

INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER
Erlagda mervärdesskatter 648 466,00 -648 466,00 616 932,68 -616 932,68

RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTS-/KOSTNADSÅTERSTOD -15 526 411,46 -15 740 787,82

1.1.2017 - 31.12.2017 1.1.2016 - 31.12.2016

4 Balansräkning

AKTIVA

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Övriga kortfristiga fordringar 3 758,46 606,00

Förskottsbetalningar 0,00 3 758,46 51,62 657,62

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR TOTALT 3 758,46 657,62

AKTIVA TOTALT 3 758,46 657,62

 

PASSIVA

EGET KAPITAL

STATENS KAPITAL

Statens kapital  1.1.1998 -819 653,02 -819 653,02

Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder -2 373 533,48 -2 512 391,08

Kapitalöverföringar 15 623 142,28 15 879 645,42

Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod -15 526 411,46 -3 096 455,68 -15 740 787,82 -3 193 186,50

FRÄMMANDE KAPITAL

KORTFRISTIGT

Leverantörsskulder 267 162,72 190 632,70

Avräkningar mellan bokföringsenheterna 255 373,27 284 692,28

Poster för redovisning vidare 229 639,03 215 780,16

Resultatregleringar 2 348 039,12 3 100 214,14 2 502 738,98 3 193 844,12

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 3 100 214,14 3 193 844,12

PASSIVA TOTALT 3 758,46 657,62

31.12.2017 31.12.2016

31.12.201631.12.2017
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5 Noter

Not 1 Utredning av principerna för bokslutets uppgörande och dess 
jämförbarhet

Bokslutet har uppgjorts under iakttagande av lagen och förordningen om statsbud-
geten samt finansministeriets och Statskontorets föreskrifter och instruktioner. Om 
uppgörande av bokslutet har föreskrivits i 61–66 h § i förordningen om statsbudgeten.

Revisionsverket har inga anläggningstillgångar eller avskrivningar.

Avskrivningstiden är för it-program och utrustningar tre år, för tjänstebil sju år samt 
för alla andra maskiner, utrustningar och kontorsinventarier fem år. Revisionsver-
ket har ingen nationalegendom.

I driftsintäkterna inkluderar intäkterna försäljningsintäkterna av ur bruk tagen 
egendom.

I driftsutgifterna inkluderar personalutgifterna Statens revisionsverks tjänstelöner, 
semesterpenningar, övertidsarbeten, sakkunnigarvoden, utbildningsarvoden, övri-
ga arvoden, ändring av semesterlöneskulden samt lönebikostnader.  Övriga utgifter 
inkluderar resekostnader, inhemska och utländska medlemsavgifter, avgifter för an-
vändarrätt, till Statskontoret betalda trafikskadepremier samt övriga till offentlig-
rättsliga samfund betalda obligatoriska avgifter, vilka inte är skatter.

De kortfristiga resultatregleringarna i balansräkningens främmande kapital inklu-
derar semesterlöneskulden och övriga resultatregleringsskulder.

I statens revisionsverks affärsbokföring är noteringsgrunden notering enligt betal-
ningsgrunden. I bokslutet har noteringarna korrigerats enligt prestationsgrunden.

Not 2 Nettobudgeterade intäkter och utgifter

Revisionsverket har inte under det avslutade finansåret i räkenskapsverkets bokfö-
ring nettobudgeterade moment på vilka i budgeten har antecknats nettointäkt el-
ler beviljats nettoanslag.

Not 3 Överskridningar av förslagsanslag

Huvudtitelns och momentets nummer 
och namn Budget (B + TB)

Överskrid-
ning

Överskrid-
ning %

21. Riksdagen 590 000 58 466,00 10 %

21.49.29. Mervärdesskatteutgifter 590 000 58 466,00 10 %

Huvudtitlar totalt 590 000 58 466,00 10 %

Not 4 Annullerade överförda anslag

Statens revisionsverk har inga uppgifter som ska presenteras i not 4.

Not 5 Specifikation av lönekostnader

2017 2016

Personalkostnader 9 474 705,42 9 725 028,15

Löner och arvoden 9 578 284,94 9 772 289,39

Resultatbaserade poster 0,00 38 941,52

Ändring av semesterlöneskulden -103 579,52 -86 202,76

Lönebikostnader 1 601 989,99 1 837 289,67

Pensionskostnader 1 526 288,97 1 625 238,94

Övriga lönebikostnader 75 701,02 212 050,73

Totalt 11 076 695,41 11 562 317,82

Ledningens löner och arvoden *), av vilket 543 653,44 615 632,74

- resultatbaserade poster 0,00 38 941,52

Naturaförmåner och övriga ekonomiska förmåner 165 310,40 161 133,70

Ledningen 5 747,20 6 352,80

Övrig personal 159 563,20 154 780,90

*) Inkluderar inte lönebikostnader.

Not 6 Utredning av grunderna för planenliga avskrivningar och 
förändringar av dem 

Statens revisionsverk har inga uppgifter som ska presenteras i not 6.

Not 7 Avskrivningar på nationalegendom och anläggningstillgångar 
samt övriga långfristiga utgifter

Statens revisionsverk har inga uppgifter som ska presenteras i not 7.

Not 8 Finansieringsintäkter och kostnader

Statens revisionsverk har inga uppgifter som ska presenteras i not 8.

Not 9 Från budgetekonomin givna lån

Statens revisionsverk har inga uppgifter som ska presenteras i not 9.

Not 10 Värdepapper och placeringar på det egna kapitalets villkor 

Statens revisionsverk har inga uppgifter som ska presenteras i not 10.

Not 11  Balansräkningens finansieringsposter och skulder

Statens revisionsverk har inga uppgifter som ska presenteras i not 11.
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Not 12 Statsgarantier och av staten ställda säkerheter och övriga 
ansvarsförbindelser

Bokföringsenheten har inga garantier eller säkerheter.

Not 13 I balansräkningen ingående fonderade medel

Statens revisionsverk har inga uppgifter som ska presenteras i not 13.

Not 14 Fonderade medel som inte ingår i balansräkningen

Statens revisionsverk har inga uppgifter som ska presenteras i not 14.

Not 15 Förändringar av skuld

Statens revisionsverk har inga uppgifter som ska presenteras i not 15.

Not 16 Skuldens maturitetsfördelning och duration

Statens revisionsverk har inga uppgifter som ska presenteras i not 16.

Not 17 Övriga kompletterande uppgifter för givande av riktiga och 
tillräckliga uppgifter

Om revisionsverkets bokslut har getts riktiga och tillräckliga uppgifter i bokslutskal-
kylerna och deras bilageuppgifter samt i verksamhetsberättelsen.

Vid revisionsverket har inte observerats missbruk eller brott.

€ Budgetutgif-
ter 2017 

Anslagsbe-
hov 2018

Anslagsbe-
hov 2019

Anslagsbe-
hov 2020

Anslagsbe-
hov senare

Anslagsbe-
hov totalt

Sedvanliga avtal och åtaganden totalt 1 053 810,76 558 104,88 558 104,88 558 104,88 1 674 314,64 3 348 629,28

€ Budgetutgif-
ter 2017 

Anslagsbe-
hov 2018

Anslagsbe-
hov 2019

Anslagsbe-
hov 2020

Anslagsbe-
hov senare

Anslagsbe-
hov totalt

Övriga avtal och åtaganden totalt

Övriga fleråriga ansvar totalt 1 053 810,76 558 104,88 558 104,88 558 104,88 1 674 314,64 3 348 629,28

Övriga fleråriga ansvar

Sedvanliga avtal och åtaganden som ingåtts med stöd av punkten Omkostnadsanslag under de 
allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringarna i statsbudgeten

Avtal och åtaganden som ingåtts på andra grunder än punkten Omkostnadsanslag under de allmänna 
föreskrifterna i detaljmotiveringarna i statsbudgeten

6 Undertecknande av bokslutet

Bokslutet har godkänts i Helsingfors den 28 februari 2018

Helsingfors den 28 februari 2018

Tytti Yli-Viikari
generaldirektör

Mikko Koiranen
Förvaltningsdirektör
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Bilaga 1: Arbetstidsanvändning per enhet 1.1–31.12.2017
(enligt projektets hemort)

Kärnverksamhet enligt revisionsslag och verksamhet Revisionsverkets
gemensamma

% Enheten för
redovisningsrevision

och laglighets-
granskning

% Enheten för
effektivitetsrevision

och granskning
av finanspolitiken

% Stöd för
revisionsverkets

ledning

% Enheten för
administration

% ALLA %

Redovisningsrevision 0 0,0 % 5 905 53,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 5 905 20,0 %

Laglighetsgranskning 0 0,0 % 701 6,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 701 2,4 %

Effektivitetsrevision 0 0,0 % 0 0,0 % 4 470 38,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4 470 15,2 %

Granskning av finanspolitiken 0 0,0 % 0 0,0 % 625 5,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 625 2,1 %

Övervakning av finanspolitiken 0 0,0 % 0 0,0 % 599 5,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 599 2,0 %

Riksdagsrapportering 0 0,0 % 18 0,2 % 71 0,6 % 89 3,6 % 0 0,0 % 178 0,6 %

Ledning av kärnverksamheten 346 67,0 % 1 210 11,0 % 926 8,0 % 301 12,1 % 334 8,7 % 3 117 10,6 %

Annan kärnverksamhet 166 32,0 % 906 8,2 % 3 021 25,9 % 789 31,9 % 1 0,0 % 4 883 16,6 %

Utveckling av kärnverksamheten 0 0,0 % 244 2,2 % 176 1,5 % 10 0,4 % 3 0,1 % 433 1,5 %

Revisioner och annan kärnverksamhet totalt 512 99,0 % 8 985 81,7 % 9 889 84,9 % 1 189 48,0 % 337 8,8 % 20 911 71,0 %

Kontroll av val- och partifinansieringen 0 0,0 % 469 4,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 3 0,1 % 472 1,6 %

Kärnverksamhet totalt 512 99,0 % 9 454 86,0 % 9 889 84,9 % 1 189 48,0 % 340 8,9 % 21 383 72,6 %

THTV

Externa prestationer av den effektiva arbetstiden 512 1,7 % 9 454 32,1 % 9 889 33,6 % 1 189 4,0 % 340 1,2 % 21 383 72,6 % 118,8

Divisor 180
Stödfunktioner Revisionsverkets

gemensamma
% Enheten för

redovisningsrevision
och laglighets-

granskning

% Enheten för
effektivitetsrevision

och granskning
av finanspolitiken

% Stöd för
revisionsverkets

ledning

% Enheten för
administration

% ALLA %

Allmän förvaltning och ledning 5 0,9 % 1 018 9,3 % 1 184 10,2 % 478 19,3 % 480 12,6 % 3 164 10,7 %

Stöd för planering, ledning och uppföljning 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 11 0,4 % 71 1,9 % 82 0,3 %

Personaladministration 0 0,0 % 52 0,5 % 223 1,9 % 15 0,6 % 743 19,5 % 1 033 3,5 %

Utbildning 0 0,1 % 461 4,2 % 328 2,8 % 60 2,4 % 38 1,0 % 887 3,0 %

Ekonomiförvaltning 0 0,0 % 0 0,0 % 7 0,1 % 19 0,8 % 201 5,3 % 226 0,8 %

Resor 0 0,0 % 0 0,0 % 5 0,0 % 1 0,0 % 104 2,7 % 109 0,4 %

Intern kontroll, riskhantering och säkerhet 0 0,0 % 6 0,1 % 2 0,0 % 0 0,0 % 637 16,7 % 645 2,2 %

Dataadministration 0 0,0 % 0 0,0 % 3 0,0 % 0 0,0 % 808 21,2 % 811 2,8 %

Informationshantering 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4 0,2 % 267 7,0 % 271 0,9 %

Kommunikation 0 0,0 % 9 0,1 % 5 0,0 % 699 28,2 % 0 0,0 % 712 2,4 %

Fastighetshantering 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 6 0,2 % 6 0,0 %

Kontorstjänster 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 119 3,1 % 119 0,4 %

Andra stödfunktioner 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,0 % 0 0,0 % 5 0,1 % 6 0,0 %

Stödfunktioner totalt 5 1,0 % 1 545 14,0 % 1 757 15,1 % 1 287 52,0 % 3 480 91,1 % 8 073 27,4 %

Interna prestationer av den effektiva arbetstiden 5 0,0 % 1 545 5,2 % 1 757 6,0 % 1 287 4,4 % 3 480 11,8 % 8 073 27,4 %

THTV

Effektiv arbetstid totalt 517 1,8 % 10 998 37,3 % 11 646 39,5 % 2 475 8,4 % 3 820 13,0 % 29 456 100 % 163,6

Divisor 180
Frånvaro Revisionsverkets

gemensamma
% Enheten för

redovisningsrevision
och laglighets-

granskning

% Enheten för
effektivitetsrevision

och granskning
av finanspolitiken

% Stöd för
revisionsverkets

ledning

% Enheten för
administration

% ALLA %

Avlönad semester 56 96,6 % 2 033 77,3 % 2 020 61,3 % 373 79,7 % 538 72,5 % 5 020 69,8 %

Sjukfrånvaro 2 3,4 % 274 10,4 % 509 15,4 % 80 17,2 % 176 23,8 % 1 042 14,5 %

Annan avlönad frånvaro 0 0,0 % 159 6,0 % 655 19,8 % 7 1,4 % 8 1,1 % 828 11,5 %

Utbytesledighet för semesterpenning 0 0,0 % 165 6,3 % 114 3,5 % 8 1,7 % 20 2,7 % 307 4,3 %

Semesterpenning, semesterersättning 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

Frånvaro totalt 58 100 % 2 631 100 % 3 298 100 % 468 100 % 743 100 % 7 197 100 %

THTV ÅRSVERKEN-TAHTI

Total arbetstid sammantaget 575 1,6 % 13 629 37,2 % 14 944 40,8 % 2 943 8,0 % 4 563 12,4 % 36 653 100 % 203,6 0
Divisor 180
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Bilaga 2: Slutprestationer 2017

Statens revisionsverks berättelser till riksdagen

B 1/2017 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över parti-
finansieringen 2016 

B 9/2017 rd  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revi-
sionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2016 

B 17/2017 rd Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2017 

B 19/2017 rd  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över 
valfinansieringen vid kommunalvalet 2017 

B 20/2017 rd Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om 
övervakningen av finanspolitiken 2017

Revisionsberättelser

Redovisningsrevision

Republikens presidents kansli

Republikens presidents kansli     6/53/2016

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli      7/53/2016

Utrikesministeriets förvaltningsområde

Utrikesministeriet      8/53/2016

Justitieministeriets förvaltningsområde

Justitieministeriet      9/53/2016
Rättsregistercentralen      194/53/2016
Brottspåföljdsverket      10/53/2016
Åklagarväsendet       163/53/2016
Utsökningsväsendet      175/53/2016

Inrikesministeriets förvaltningsområde

Inrikesministeriet      11/53/2016
Förvaltningens datateknikcentral     12/53/2016
Nödcentralverket      13/53/2016
Migrationsverket      14/53/2016
Räddningsinstitutet      15/53/2016
Polisstyrelsen       16/53/2016
Gränsbevakningsväsendet     17/53/2016
Skyddspolisen       18/53/2016

Försvarsministeriets förvaltningsområde

Försvarsministeriet      19/53/2016
Försvarsförvaltningens byggverk     20/53/2016
Försvarsmakten       21/53/2016

Finansministeriets förvaltningsområde

Finansministeriet      22/53/2016
Statens ämbetsverk på Åland     23/53/2016
Regionförvaltningsverket i Södra Finland    24/53/2016
Verket för finansiell stabilitet     25/53/2016
Statistikcentralen      26/53/2016
Tullen        27/53/2016
Statskontoret       28/53/2016
Statens ekonomiska forskningscentral    29/53/2016
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning 30/53/2016
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori 31/53/2016
Skatteförvaltningen      32/53/2016
Befolkningsregistercentralen     33/53/2016

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Undervisnings- och kulturministeriet    34/53/2016
Centret för internationell mobilitet och internationellt  
samarbete CIMO      35/53/2016
Riksarkivet       36/53/2016
Museiverket       37/53/2016
Utbildningsstyrelsen      38/53/2016
Finlands Akademi      39/53/2016
Förvaltningsnämnden för Sveaborg    40/53/2016

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriet     41/53/2016
Livsmedelssäkerhetsverket     42/53/2016
Naturresursinstitutet      43/53/2016
Lantmäteriverket      44/53/2016
Landsbygdsverket      45/53/2016
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Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Kommunikationsministeriet     46/53/2016
Meteorologiska institutet      47/53/2016
Trafikverket       48/53/2016
Trafiksäkerhetsverket      49/53/2016
Kommunikationsverket      50/53/2016

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Arbets- och näringsministeriet     51/53/2016
Utvecklings- och förvaltningscentret för Närings-, trafik-  
och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna  52/53/2016
Energimyndigheten      53/53/2016
Geologiska forskningscentralen     54/53/2016
Innovationsfinansieringsverket Tekes    55/53/2016
Konkurrens- och konsumentverket    56/53/2016
Patent- och registerstyrelsen     57/53/2016
Säkerhets- och kemikalieverket     58/53/2016

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Social- och hälsovårdsministeriet     59/53/2016
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet  60/53/2016
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården  61/53/2016
Strålsäkerhetscentralen      62/53/2016
Institutet för hälsa och välfärd     63/53/2016

Miljöministeriets förvaltningsområde

Miljöministeriet       64/53/2016
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet  65/53/2016
Finlands miljöcentral      66/53/2016

Statsbokslut

Statsbokslutet       67/53/2016

Statliga fonder utanför statsbudgeten

Brandskyddsfonden      68/53/2016
Statens televisions- och radiofond     69/53/2016
Oljeskyddsfonden      70/53/2016

Laglighetsgranskning

13/2017  Tillståndet för intern kontroll och riskhantering i statsf örvaltningen
14/2017  Företagsstöd

Övervakning av finanspolitiken

10/2017   Rapport om granskningen av finanspolitiken våren 2017

Effektivitetsrevision

1/2017   Strukturella förändringar inom Skatteförvaltningen
2/2017   Inmatningspriserna i produktionsstödet till vindkraft
3/2017   Främjande av företagsinvesteringar – helhetsbedömning
4/2017   Främjande av företagsinvesteringar: Synpunkter från fyra  branscher
5/2017   Styrning och genomförande av företagsansvar i statsbolag  
  Case: Arctia Ab, Kemijoki Oy, Vapo Oy
6/2017   Multilateralt utvecklingssamarbete
8/2017   Innovativa modeller för offentlig upphandling
9/2017   Genomförande av innovationsstrategin i offentlig upphandling
11/2017   Högbehövande och höganvändande kunder inom primärvården
12/2017   Genomförande av EU-lagstiftningen
15/2017  Styrning av funktionssäkerheten i e-tjänster
16/2017   Organisering av cyberskyddet
17/2017   Försvarsmaktens system för styrning
18/2017  Planering och styrning av Försvarsmaktens materielprojekt
19/2017  Planering och uppföljning av kostnader för och fördelar med  
  IT-upphandling

Utredning

1/2017   Uppskattningar av utvecklingen av sociala utgifter
2/2017   Finanspolitiska risker – internationella rekommendationer
3/2017   Skolhälsovårdens förebyggande arbete mot psykisk ohälsa hos 
barn och insatser för barns välmående

Revision avslutad med brev eller promemoria

Regleringsmyndigheter

Uppföljningsrapporter

Specialundervisningen i den grundläggande utbildningen 8/2013
Offentlig rättshjälp 5/2014
Hantering av och ansvarsfördelning för fartygsoljeskador på Finska viken 2/2014
Styrningssystemet på Finansministeriets förvaltningsområde 9/2014
Användning av tekniska hjälpmedel vid servicen till äldre i hemmet 3/2015
Statens lönesystem 2/2015
VR-koncernen: Statens ägarstyrning och köpen av persontågtrafik 233/2011
Konjunkturrelaterade reparationsunderstöd 6/2014
Program för bekämpning av grå ekonomi och samordning av bekämpnings arbetet 
14/2015
Främjande av digital arkivering 11/2014
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