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Enligt Statens revisionsverks vision från början av 2010-talet är ”skötseln av statsfi-
nanserna i Finland ett mönster för världen”. Denna ambition innehöll tanken om att 
vi tar fram information och skapar säkerhet för utvecklingen av statens verksamhet. 
Vår insats avspeglas också i hur beslutsfattare och statsförvaltningen iakttar ekono-
miskt och effektivt tänkande samt lever upp till gemensamma nordiska värderingar 
som transparens, öppenhet, klarhet och jämlikhet.

Sedermera har omvärldsförändringarna följt på varandra i allt snabbare takt och det 
har uppstått svårigheter inom konsekvent utveckling av skötseln av statsfinanserna. 
Samtidigt omformas verksamhetsmodellerna och verktygen. Ändå håller skötseln 
av våra statsfinanser världsklass. När vi läser listan Finland bland de ledande i värl-
den, som Statistikcentralen sammanställt för att fira Finland 100, kan vi fundera på 
vad som kan göras bättre i den finländska statsförvaltningen. I internationell jäm-
förelse är Finland ett mönsterland när det gäller god förvaltning, efterlevnad av le-
galitetsprincipen och de grundläggande rättigheterna. Finländarna litar på det po-
litiska systemet och röstar i världens friaste val med högsta reliabilitet.

God förvaltning utför sitt serviceuppdrag utifrån människors avgöranden och be-
slut i vardagen. Under de närmaste åtta åren kommer nästan hälften av tjänstemän-
nen inom statsförvaltningen i Finland att gå i pension eller lämna sektorn till följd av 
produktivitetsåtgärder. Under följande tjänstemannagenerations yrkeskarriär kom-
mer artificiell intelligens att komma med i bilden, men det är fortfarande människor 
som har ansvaret för avgörandena och besluten. God förvaltning även i framtiden 
kräver att vi är uppmärksamma och proaktiva så att kommande förändringar inte 
ska underminera det som vi har i dag.

Den goda förvaltningen i Finland vilar i hög grad på att vi har anammat en gemen-
sam värdegrund bestående av arbetskultur, ansvar och åtaganden. Med tonvikt på 
förtroende har statsförvaltningen kunnat luta sig tillbaka på ett samstämmigt etiskt 
klimat. I framtiden kommer den enskilda tjänstemannen däremot att agera i oli-
ka slags nätverk där det egna ansvaret för avgöranden och beslut inte nödvändigt-
vis är lika tydligt som förr. De datasystem som används vid beredningen av ärenden 
hanteras av externa serviceleverantörer. Alltid räcker inte tiden till för att tjänste-
mannen verkligen ska kunna sätta sig in i en fråga, och tidsbrist ökar risken för fel.

Tjänstemannen utför sitt offentliga uppdrag och fattar beslut under tryck från oli-
ka parter och intressenter via otaliga kanaler för påverkan. Vi måste mer än tidiga-
re planera arbetsmomenten inom offentlig service och för beslutsfattande så att de 
inbegriper inbyggda kontroller och verifiering av ändamålsenligheten av de olika 
stegen i processen. Enligt våra observationer från revisionerna måste omfattande 
it-systemreformer planeras proaktivt med inbyggda relevanta kontrollfunktioner för 
intern kontroll av processerna. I takt med att digitaliseringen avancerar ökar bety-
delsen av adekvata resurser för och organisering av intern kontroll.
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Tjänstemannaledningen bör beakta förändringens effekter och betona tjänstemän-
nens etiska ansvar. Detta vilar på en utmärkt grund, vilket vår revision av den högsta 
ledningens arbetssätt visade i fjol: den högsta ledningen inom statsförvaltningen le-
ver upp till god förvaltningssed. När den högsta ledningen föregår med gott exem-
pel iakttas god förvaltning i hela organisationen.

Hållbar utveckling av den offentliga verksamheten bygger på en balanserad offent-
lig ekonomi. Jubileumsåret för Finlands självständighet kan i detta avseende vara en 
vattendelare: det föreligger en stor risk inom den offentliga ekonomin att nödvändi-
ga anpassningsåtgärder inte verkställs. Vårt uppdrag som övervakare av finanspo-
litiken har befäst vår övergripande uppfattning om den offentliga ekonomin, och i 
vårt revisionsarbete lägger vi fram rekommendationer som är ändamålsenliga med 
tanke på ekonomin.

Våra effektivitetsrevisioner verifierar att den offentliga servicen är effektiv, lönsam 
och verkningsfull. Föregripande av förändringar inverkar också på revisionsver-
kets arbete, genom att vi allt oftare tar fram revisionsrön som stöd för utvecklings-
åtgärder. Målen för utvecklingsinriktade revisioner baserar sig på riktlinjerna i de 
internationella standarderna på revisionsområdet (ISSAI-standarderna) för högre 
revisionsorgan. Vi understöder hållbara reformer inom den offentliga förvaltning-
en. Vi delar också med oss av kunskap och information om god praxis inom den fin-
ländska statsförvaltningen till internationella nätverk på revisionsområdet. Sam-
arbetet inom revision av finanspolitiken i EU-länderna, som vi startade 2007, är nu 
väletablerat och utgör ett forum för värdefull expertdebatt i efterdyningarna av fi-
nans- och skuldkrisen.

Statsförvaltningen antar ofta rollen som facilitator. I denna tid då det inte går att till-
gripa extra resurser, måste verksamhetsmodeller och stödformer avvecklas på ett 
kontrollerat sätt för att höja effektiviteten. Revisionsrönen bidrar också till att onö-
diga bromsar nedmonteras och processer rationaliseras. Våra revisioner verifierar 
också lagberedningen i fråga om användning av prognosdata, föregripande av före-
stående förändringar och satsningar på konsekvensanalyser.

God växelverkan med våra revisionsobjekt hör till våra viktigaste effektmål för vil-
ket vi arbetar genom kommunikation i flera kanaler och dialog i direkt kontakt. Vi 
har arbetat mycket för att främja det interna informationsutbytet och kommer även 
i fortsättningen att utnyttja e-miljöer i detta syfte. Vår genomslagskraft baserar sig 
på högkvalitativt arbete, där kvalitetssäkring spelar en stor roll. VI utvecklar meto-
dologin i revisionerna utifrån expertisen hos vårt vetenskapliga råd. Vid efterhands-
bedömningarna använder vi oss av responsen om revisionerna.

Vi har förnyat processen för revisionsplanering så att den nu inbegriper mer om-
fattande hantering av riskanalysdata mellan olika revisionsslag och kontrollområ-
den. Vid planeringen av revisionerna tar vi fasta på relevanta och aktuella data med 
tanke på användaren. Vi har tagit i bruk nya kanaler för rapportering om revisions-
rönen för att riksdagen och den högsta ledningen inom statsförvaltningen aktivare 
ska kunna använda informationen som stöd i beslutsfattandet.
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Globala förändringskrafter och en oförutsägbar samtid ställer ytterligare utma-
ningar för lagberedningen och planeringen av den offentliga servicen. Förändring-
arna är snabba och drabbar statens hela verksamhetsfält. Vi arbetar med att lägga 
om våra revisionsrutiner för bättre beredskap för snabba förändringar och reform-
behov. Vi satsar speciellt på kompetensutveckling så att vi även i framtiden kan till-
handahålla samhället värdefull, relevant och aktuell information om statsförvalt-
ningens verksamhet.

Jag tackar revisionsverkets personal för den entusiasm och expertis som utgör grun-
den för vårt revisionsarbete. Vi har arbetat fram nya verksamhetsmodeller och va-
rit nydanande – ibland i en intensiv dialog. Vi både förnyar och förnyas för att oav-
hängig, objektiv och högkvalitativ revisionsinformation ska stöda utvecklingen inom 
statsförvaltningen i Finland även hundra år framöver. Jag vill tacka revisionsobjek-
ten och dem som använder revisionsdata för gott samarbete för utveckling av den 
offentliga verksamheten. Det nya tidevarvets möjligheter som står oss till buds byg-
ger på att vi kan dela med oss av våra erfarenheter.

Tytti Yli-Viikari
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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 statsbud-
geten. Revisionsverket fullgör sin uppgift genom att utföra effektivitetsrevision, re-
dovisningsrevision, 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 be-
stämmelser 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 fi-
nanser. 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 
regeringen 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 har skrivits in i verkets revisionsplan 2016–2020. 
Uppföljningen av hur dessa resultatmål förverkligats har utvärderats av re-
visionsverkets enheter. Utvärderingen har gjorts enligt följande betygsskala:  
mycket stor betydelse, stor betydelse, viss betydelse, ingen betydelse.

1.1.1 Strategiska effektmål och utvärdering

Bedömning: Målet har uppfyllts väl och vi har stor betydelse genom att ta fram aktuell information 
och relevanta revisions- och tillsynsuppgifter till beslutsfattare för utveckling av verksamheten. 

Redovisningsrevisionerna och laglighetsgranskningarna ger information om lagligheten i skötseln 
av statsfinanserna och iakttagandet av statsbudgeten. Härvid tjänar speciellt redovisningsrevi-
sionen till att säkerställa att uppgifterna i boksluten – med andra ord bokföringsenheternas bok-
slutskalkyler och verksamhetsberättelser samt statsbokslutet – är riktiga och tillräckliga.

Effektivitetsrevisionerna riktades på de områden som identifierats i riskanalysen av stats- och na-
tionalekonomin från 2015. De rekommendationer som lagts fram i revisionsberättelserna hade 
iakttagits relativt väl, så att 27 procent av dem hade förverkligats helt eller nästan helt och 38 
procent hade förverkligats i någon mån. Ministerierna gav positiv respons om relevansen och 
nyttan av effektivitetsrevisionerna och granskningarna av finanspolitiken när enhetens lednings-
grupp och ministeriernas ledning träffades under hösten 2016. 

1  Vi tar fram aktuell och relevant revisions- och tillsynsinformation för
beslutsfattarnas utveckling av verksamheten.

Mätare: Självutvärdering; intressentenkät

2Vår verksamhet spelar en stor roll för att statsfinanserna sköts enligt 
lag och riksdagens beslut, speciellt när det gäller statsbudgetarna och 
principerna för god förvaltning.

Mätare: Självutvärdering: intressentenkät
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1  Vi tar fram aktuell och relevant revisions- och tillsynsinformation för
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2Vår verksamhet spelar en stor roll för att statsfinanserna sköts enligt 
lag och riksdagens beslut, speciellt när det gäller statsbudgetarna och 
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Mätare: Självutvärdering: intressentenkät

Bedömning: Bland de revisioner som verket utför är redovisningsrevision viktigast för det aktuella 
området som bedömer att vår verksamhet som revisionsverk har haft stor betydelse för målupp-
fyllelsen. Redovisningsrevisionerna och laglighetsgranskningarna 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 finanspolitiken har 
verksamheten haft viss betydelse. Effektivitetsrevisionerna och granskningarna av finanspolitiken 
har ofta i grund och botten en indirekt effekt. Deras frågeställningar gäller i allmänhet inte laglig-
hetsfrågor och iakttagande av budgeten.

Bedömning: Målet har uppfyllts väl och vår verksamhet som revisionsverk har haft stor betydelse. 
Effektivitetsrevisionerna har oftast en indirekt effekt genom att revisionsresultaten skapar förut-
sättningar för en hållbar 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 
relevanta för måluppfyllelsen. Genom granskning av finanspolitiken bidrar revisionsverket till att 
reglerna för finanspolitiken är transparenta och förståeliga samt främjar stabiliteten och hållbar-
heten i den offentliga ekonomin. Granskningen hänför sig till tillförlitligheten för det finanspolitiska 
beslutsfattandets faktaunderlag och de finanspolitiska hanteringsverktygens funktionsduglighet.

Genom redovisningsrevisionerna och laglighetsgranskningarna säkerställer statens revisionsverk 
lagligheten i skötseln av statsfinanserna och iakttagandet av statsbudgeten. Härvid tjänar speciellt 
redovisningsrevisionen till att säkerställa att uppgifterna i boksluten – med andra ord bokförings-
enheternas bokslutskalkyler och verksamhetsberättelser samt statsbokslutet – är riktiga och till-
räckliga. Redovisningsrevision och laglighetsgranskning riktas in utifrån riskanalysen av stats- och 
nationalekonomin och enligt revisionsplanen som statens revisionsverk har fastställt. Revisions-
planen och enhetens kompletterande plan till revisionsplanen anger de viktigaste fokusområdena 
och revisionstemana. Dessa ska vara relevanta för statsbokslutet och riskerna ska bedömas för 
både hela budgetekonomin och de enskilda bokföringsenheterna.

Bedömning: Målet har uppfyllts väl. Enligt en intressentenkät (2015) anser intressenterna att 
informationen om revisions- och tillsynsprocessen sköts bra och samarbetet med revisorerna är 
smidigt, professionellt och uppskattande. Mer information behövs främst om metoderna och kri-
terierna för revisionerna. Inom statsförvaltningen önskar man också att revisionsverket ska hålla 
mer kontakt med revisionsobjekten. Interaktionen vid revisionerna kommer att följas upp även 
framöver. Under året utarbetades en enkät för regelbunden och systematisk inhämtning av re-
spons om interaktionen vid revisionerna och revisionsprocessen. Följande enkät för intressenter 
genomförs 2019.

3Vi bidrar till en hållbar förnyelse av den o�entliga ekonomin och förvaltningen. Mätare: Självutvärdering: intressentenkät

4 Mätare: Resultat av intressentenkätenRevisionsobjekten ger god respons om interaktionen under revisionerna.
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Bedömning: Utifrån utvärderingen av enheten för effektivitetsrevision och granskning av finanspo-
litiken har målet uppnåtts rätt så bra. Det statsfinansiella perspektivet har tillämpats genomgåen-
de vid analyserna av revisionsmaterialet. Det ekonomiska perspektivet bör ändå betonas ytterli-
gare. Enligt redovisningsrevisionen och laglighetsgranskningen har målet uppfyllts väl och revi-
sionerna riktas in enligt revisionsplanen som Statens revisionsverk har fastställt. Revisionsplanen 
och enhetens kompletterande plan till revisionsplanen anger de viktigaste fokusområdena och 
revisionstemana. Dessa ska vara relevanta för statsbokslutet och riskerna ska bedömas för både 
hela budgetekonomin och de enskilda bokföringsenheterna. Det statsfinansiella perspektivet utgör 
alltid ett väsentligt element i redovisningsrevisionerna och laglighetsgranskningarna.

Bedömning: Målet har överlag uppfyllts väl. Metodstödet som inrättats vid enheten för effekti-
vitetsrevision och granskning av finanspolitiken samt den utbildning om revisionsmetoder som 
ordnats har befäst den metodologiska grunden för revisionerna. Datasammanställningen, revi-
sionsmetoderna och kompetensen i anknytning till effektivitetsrevisionerna och granskningarna 
av finanspolitiken kräver ändå fortsatt arbete.

Effektivitetsrevisionerna och laglighetsgranskningarna utförs enligt revisionsverkets allmänna revi-
sionsinstruktioner och revisionsspecifika instruktioner, vilka baserar sig på ISSAI-revisionsstandar-
derna. Styrning och kvalitetssäkring under pågående revision samt kvalitetskontroller vid förutbe-
stämda kontrollpunkter används för att säkerställa att slutledningarna och ställningstagandena 
bygger på de kriterier för revisionsmetoder och evidens som följer av revisionsverkets instruktio-
ner och god revisionssed. 

Bedömning: Enligt nyckeltalen för en bättre arbetsgemenskap (ParTy) fick revisionsverket år 2016 
totalbetyget 13,7, vilket är något under referensgruppens betyg 14,0. Skillnaden är dock inte be-
tydande och revisionsverket kan anses ha uppnått målet. För personalens välbefinnande fick revi-
sionsverket betyget 3,4, vilket ligger under referensgruppens betyg 3,7. De grundläggande arbets-
betingelserna låg på samma nivå som hos referensgruppen. Revisionsverkets betyg för belast-
ningsfaktorer i arbetet var 3,1, mot referensgruppens 3,3. Revisionsverkets betyg för utvecklings-
förutsättningar för arbetsgemenskapen var 3,2, vilket låg under referensgruppens betyg 3,5. Ut-
vecklingsbehoven på revisionsverket hänför sig främst till att skillnaderna mellan olika enheter är 
alltför stora.

Bedömning: Volymen av sjukfrånvaron var 4,4 dagar/årsverke och låg klart under motsvarande 
siffra för hela statsförvaltningen (8,5 dagar/årsverke). Sjukfrånvaron på revisionsverket minskade 
med 4 procent jämfört med året innan.

6  
 

av data.

Mätare: Självutvärdering, vetenskapliga rådets  
utvärdering

Slutledningarna och ställningstagandet baserar sig på systematiskt 
Slutledningarna och ställningstagandet baserar sig på systematiskt 

7Nyckeltalen är åtminstone på samma nivå som i referensgruppen:  

 

Mätare:  Arbetsklimatenkät
totalresultat, samt uppdelat på personalens välmående, 
grundläggande arbetsbetingelser, arbetsgemenskapens funktion och 
utvecklingsförutsättningar för arbetsgemenskapen. 

8 Mätare:  Sjukskrivningarna per årsverkeSjukfrånvarons volym överskrider inte den allmänna nivån inom 
statsförvaltningen.

 5 Revisionstemana behandlas ur ett statsfinansiellt perspektiv. Mätare: Resultat av intressentenkäten
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Bedömning: Tidsåtgången på kompetensutveckling överskrider fortfarande den målsatta nivån. 
Ifjol användes 11,8 dagsverken per årsverke på utbildning.

Bedömning: Målet har uppfyllts rätt så bra. Kompetensnivåindexet var 7,41 i totalgenomsnitt (på 
skalan 1–10, anpassad skala). Indexet (kompetensnivån) har sjunkit något från totalgenomsnittet 
7,63 i början av 2016. Överlag har indexet ändå utvecklats positivt från totalgenomsnittet 6,9 i 
början av 2015. 

Bedömning: Målet för redovisningsrevisioner har uppfyllts väl. Däremot uppfylldes inte målet för 
effektivitetsrevisioner, granskningar av finanspolitiken och laglighetsgranskningar. Precis som året 
innan överskreds de planerade ledtiderna vid 60 procent av effektivitetsrevisionerna och gransk-
ningarna av finanspolitiken. Antalet realiserade dagar överskred antalet planerade dagar (67 %) 
oftare än året innan (47 %). Överskridningarna var ändå betydligt mindre än året innan. Indikatorn 
beaktar inte att resurser för revisioner i vissa fall omfördelas enligt etablerad praxis. Vid laglig-
hetsgranskningarna överskred antalet realiserade dagsverken antalet årsverken enligt årsplanen 
för revisionen med cirka 18 procent. Granskningarna har ändå slutförts inom utsatt tid. Från och 
med laglighetsgranskningarna som inletts 2016 omfattar planen hela granskningen. 

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.

Revisionsverkets förmåga att främja medborgarnas förtroende för statsförvaltning-
en och statsekonomin bygger på verkets goda rykte. Tillsynen över val- och partifi-
nansieringens laglighet förverkligar medborgarnas rätt att få information om och 
bedöma de politiska partiernas och offentligt förtroendevaldas ekonomiska bind-
ningar. Den externa revisionen av statsfinanserna och laglighetstillsynen över val- 
och partifinansieringen är en del av det institutionella arrangemang som motverkar 
korruption och främjar god förvaltning. Tillsynen över val- och partifinansiering-
en har också breddat revisionsverkets uppgiftsområde till att omfatta allmän lag-
lighetsövervakning.

10Positiv utveckling av kompetensnivåindexet (kompetensnivån) enligt 
kompetenskartläggningen.

Mätare: Kompetensindexenkät

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

9På kompetensutveckling används i genomsnitt tio dagsverken per  
årsverke.

Mätare: Arbetstidsuppföljning, antal  
dagsverken för kompetensutveckling
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Genom att säkerställa att förvaltningens redovisningsskyldighet förverkligas stär-
ker 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.

Målet för revisionsverkets externa kommunikation är att främja verkets effektivitet 
och goda anseende med hjälp av smidig mediekommunikation, högkvalitativ rap-
portering och välfungerande webbtjänster. Målet för verkets anseende är att vara 
en objektiv och tillförlitlig expert samt säkerställare av ansvarskännande och håll-
bar skötsel av statsfinanserna och att bli uppfattad som sådan. 

Under berättelseåret gav revisionsverket ut sammanlagt 30 meddelanden (2015: 30) 
och anordnade ett informationsmöte. Antalet medieträffar mellan 1 december 2015 
och 30 november 2016 ökade betydligt och uppgick till 2 083 (2015: 1 343). Tonen 
i medieträffarna som hänförde sig till revisionsverket var huvudsakligen neutral. 
Mest intresse inom revisions- och övervakningsverksamheten riktades på laglig-
hetsgranskningen av Finavia, årsberättelsen, valfinansiering och partistöd, digita-
lisering och elektroniska system, finanspolitiken och vårdreformen samt revision-
erna av statliga ämbetsverk. 

Nyhetsbevakningen kring revisionsverkets teman representerade hela Finland. En-
ligt hemorten för de medieredaktioner som publicerat artiklar skrevs det mest ar-
tiklar i tryckta medier i Egentliga Finland, Norra Savolax, Södra Österbotten, Ny-
land och Mellersta Finland. FFör webbnyheter stod huvudsakligen riksomfattande 
medieaktörer samt webbmedier i Österbotten och Nyland. 

Figur 1: Medieträffar 1.12.2015–30.11.2016

2 083
medieträ� ar 

under perioden
1.12.2015–30.11.2016

37 %
december–
mars

36 %
april–
juli

27 %
augusti–
november
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Revisionsverkets mediesynlighet har övergått allt mer till internet. År 2016 var de 
tryckta mediernas andel av medieträffarna mindre än en fjärdedel. På grund av webb-
mediernas ökande popularitet utvidgade revisionsverket intressentkommunikatio-
nen till de sociala medierna. Verket använde sig av Twitter, LinkedIn och YouTube, 
av vilka den viktigaste kanalen var Twitter. Dessutom lanserade revisionsverket en 
expertblogg.

Figur 2: Sociala mediekanaler

På basis av medieuppföljningen förhåller sig människor huvudsakligen sakligt till 
revisionsverkets rekommendationer. Riktlinjerna för revisionsverkets kommunika-
tion bygger på offentlighet enligt 12 § i grundlagen, på lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999) och den så kallade kommunikationsförordning-
en (1030/1999). I kommunikationen beaktas också ISSAI-standarderna angående 
revisionskommunikationens kvalitet samt rekommendationen om statsförvaltning-
ens kommunikation (2016). Riktlinjerna för revisionsverkets mål för anseende och 
principer för medieverksamhet har fastställts i verkets mediepolicy.

De mål för intern kommunikation som ställts i kommunikationsplanen 2016 upp-
fylldes relativt bra. Det största projektet var ett nytt intranät som togs i bruk hösten 
2016. Revisionsverket informerade också om implementeringen av datasystemet 
Kieku. Verket informerade också aktivt och i flera olika kanaler om projektet ”Lo-
ikka uuteen” som handlade om förändringar i lokalerna och arbetssätten. 

Revisionsverket fortsatte att förnya rapporteringen i både riksdagsberättelserna och 
revisionsberättelserna genom att använda infografik, återge mera data i visuell form 
och förbättra språket i de finskspråkiga rapporterna med ett myndighetsspråkspro-
gram. Syftet med programmet var att höja kvaliteten på verkets publikationer och 
ge dem större genomslagskraft.
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1.1.2 Verkets effekter till stöd för riksdagens budget- och lagstiftningsmakt

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 revisionsver-
kets berättelser till riksdagen. 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. Effektivitetsrevi-
sionen följer med hur riksdagens ställningstaganden 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 revisionsberättel-
serna har gett upphov till. Verkningarna av enskilda effektivitetsrevisioner på re-
visionsobjekten har utvärderats med uppföljningar, vilka i regel görs ungefär tre år 
från det att berättelsen har getts.

År 2016 slutfördes 7 uppföljningsrapporter för effektivitetsrevisioner (2015: 12 st.), 
som gällde genomförandet av 52 revisionsverkets rekommendationer (2015: 89 st.) 
och åtgärder i anslutning till dessa. Enligt bedömningen har cirka 27 procent (2015: 
30 %) av rekommendationerna förverkligats helt eller nästan helt och 38 procent i 
någon mån.

Hur väl rekommendationerna från uppföljningen uppfylls beror bland annat på hur 
konkreta och användbara rekommendationerna är, vilka resurser som behövs för 
genomförandet samt på omständigheterna inom förvaltningen och pågående ut-
vecklingsinsatser. Rekommendationer som stöder pågående arbete för utveckling 
av administrationen uppfylls som förväntat mer sannolikt och snabbare än tvärad-
ministrativa rekommendationer som kräver större och mer omfattande reformer 
och förändringar i förvaltningen.

1.1.4 Revisionsverkets verkningar i den internationella utvecklingen och 
det internationella samarbetet på revisionsområdet

Revisionsverket har varit medlem i europeiska riksrevisionsorganisationen EURO-
SAI:s styrelse (Governing Board) sedan organisationens kongress 2014. Styrelsens 
mandattid löper ut 2020. Revisionsverket är också EUROSAI:s andra vice ordföran-
de till och med 2017. Andra vice ordföranden bistår ordföranden (Nederländerna) 
i att leda och utveckla organisationen samt deltar aktivt i pågående strategiska dis-
kussioner och representerar EUROSAI på hög nivå. Som styrelsemedlem har revi-
sionsverket medverkat vid beredningen av EUROSAI:S strategi för åren 2017–2023. 
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Revisionsverket deltog aktivt i förberedelserna för EUROSAI:s del inför den inter-
nationella takorganisationen för överordnade revisionsorganisationer INTOSAI:s 
kongress (INCOSAI XXII, i Abu Dhabi 5–11.12.2016) och samordnade EUROSAI:s 
ståndpunkt till kongressens andra tema, Agenda 2030 – globala mål för hållbar ut-
veckling. Rollen som samordnare för EUROSAI:s 50 medlemmar höjde Finlands syn-
lighet och expertstatus i det internationella samarbetet på revisionsområdet. Kon-
gressens andra tema var professionalism. Revisionsverket har arbetat aktivt inom 
INTOSAI i arbetsgruppen för nationella nyckelindikatorer, arbetsgruppen för fi-
nansiell modernisering och regleringsreform och arbetsgruppen för stärkt gransk-
ning av offentlig skuld. Revisionsverket har följt med och aktivt deltagit i debatten 
kring integrering av de globala målen i revisionsarbetet både internationellt och 
nationellt. Såväl INTOSAI i egenskap av en organisation som varje land och revi-
sionsverk för sig kan bidra till måluppfyllelsen och revisionen. De hållbara utveck-
lingsmålen (sustainable development goals, SDG) är betydligt mer universella och 
ambitiösa än FN:s tidigare milleniemål (MDG). Att målen är universella innebär att 
största delen av deras omfattning anknyter till revisionsverkens verksamhet inom 
redovisningsrevision, laglighetsgranskning och effektivitetsrevision. Därigenom 
spelar revisionsverket en viktig roll för att målen ska uppnås genom att stärka Fin-
lands beredskap att uppnå målen och rapportera om framstegen.

Revisionsverket fungerar som ordförande för det nätverk inom granskning av fi-
nanspolitiken som fungerar under den kontaktkommitté som bildats av de högsta 
revisionsorganen i Europeiska unionen. År 2016 riktades revisionerna främst in på 
hållbarheten inom den offentliga ekonomin samt riktiga och tillräckliga uppgifter 
om statsfinanserna. Revisionsverket deltog 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 strukturfondernas inverkan på 
genomförandet av EU2020-strategin i fråga om sysselsättning och utbildning. Revi-
sionsverket var värd för EU2020-strateginätverkets och strukturfondsarbetsgrup-
pens gemensamma möte i Helsingfors 2016.

Revisionsverket deltog och medverkade dessutom i följande kongresser för interna-
tionella samarbetsnätverk av oberoende finanspolitiska tillsynsorgan: OECD Network 
of Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institution (PBO) samt 
EU:s nätverk av oberoende finanspolitiska institutioner (EUNIFI), som samordnas 
av EU-kommissionen, och EU-ländernas nätverk av oberoende finanspolitiska in-
stitutioner (EUIFI). Vid övervakningen av finanspolitiken har revisionsverket haft 
informationsbyte och samarbete med Europeiska kommissionen. 

Revisionsverkets fokusområde inom samarbetet med de nordiska riksrevisioner-
na var att organisera en riskanalysworkshop i Finland, som behandlade analys av 
makrorisker.

Revisionsverkets internationella samarbete har omfattat bland annat referensut-
värdering av USA:s revisionsverk (GAO), som inleddes hösten 2016 och pågår till 
hösten 2017. Finland deltar i utvärderingen tillsammans med Danmark, Storbritan-
nien och Nya Zeeland. 
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Revisionsverket organiserade en serie besök till EU för en grupp experter som fick 
möjligheten att nätverka i Luxemburg och Bryssel (bl.a. Europeiska revisionsrätten, 
EUROSTAT, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf ), Europaparlamen-
tet, Europeiska kommissionen och Finlands ständiga representation vid Europeis-
ka unionen). Besöken uppfyllde sitt syfte när expertgruppen tog del av och byggde 
på sina kunskaper om EU:s beslutssystem, institutioner och arbetssätt.
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1.2 Prestationer och kvalitetshantering

De berättelser som lämnas till riksdagen (riksdagsberättelser), revisionsberättelser 
och kvalitetshantering vid revisionerna beskrivs i avsnitt 1.2.

1.2.1 Prestationsvolymer och åstadkomna offentliga nyttigheter

Berättelser till riksdagen:

B 17/2016 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till riksdagen 
2016
B 15/2016 rd Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revision-
en av statsbokslutet och statens bokslutsberättelse för finansåret 2015
B 18/2016 rd Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Övervakning 
av finanspolitiken vid mitten av valperioden 2015–2018
B 1/2016 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över parti-
finansieringen 2015

Revisionsverket fullgjorde under 2016 de uppgifter som föreskrivits verket i par-
tilagen (10/1969, ändrad 683/2010). Med stöd av partilagen erhölls från partierna, 
partiföreningarna och de partinära sammanslutningarna de i partilagen föreskrivna 
aktuella redovisningarna av bidrag som dessa tagit emot. Likaså såg revisionsverket 
till att de sammanslutningar och stiftelser som det övervakar lämnade sina bokslut 
och revisionsberättelser till registret för redovisningar. År 2016 utförde revisions-
verket dessutom med stöd av partilagen inalles 48 granskningar hos partiorganisa-
tioner. Om granskningarna rapporteras till riksdagen 9 februari 2017 i en berättel-
se som avses i 9 e § i partilagen .

Revisionsberättelser:

Redovisningsrevisionen har i enlighet med revisionsverkets revisionsplan år 2016 
rapporterat om revisionen av statsbokslutet för år 2015 samt lämnat en revisions-
berättelse för 64 bokföringsenheter och tre statliga fonder utanför budgeten. Un-
der 2016 gavs en laglighetsgranskningsberättelse. 

År 2016 lämnade revisionsverket en granskningsberättelse om finanspolitiken, 15 
effektivitetsrevisionsberättelser, en laglighetsgranskningsberättelse och två utred-
ningar. Dessutom rapporterades en effektivitetsrevision som en del av verkets sär-
skilda berättelse. Verket lämnade även uppföljningsrapporter om tidigare effekti-
vitetsrevisioner. 
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Klagomål samt anmälningar om missbruk

År 2016 mottog revisionsverket fem anmälningar (2015: 9 st.) av myndigheterna om 
i deras verksamhet konstaterade missbruk av statens medel eller egendom. Revi-
sionsverket mottog under berättelseåret 25 av enskilda personer och sammanslut-
ningar framställda klagomål eller medborgarbrev angående vad som upplevts som 
ett missförhållande i statsfinanserna (2015: 43 st.).

1.2.2 Kvalitetshantering vid revisioner

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

EFFEKTIVITETSREVISION OCH GRANSKNING AV FINANSPOLITIKEN

Utvecklingsinsatserna riktades 2016 på bedömning av revisionernas kvalitet, kvalitetsmålen och 
bedömningskriterierna. Kvalitetsmålsättningen var att alla effektivitetsrevisioner utförs i enlig-
het med instruktionen om effektivitetsrevision eller en preciserande instruktion på lägre nivå. 
Kvalitetsnivån kan som helhet anses ha uppfyllt de krav som ställs i instruktionen.

Uppfyllelsen av de strategiska kvalitetsmålen och målen för serviceförmågan enligt revisions-
verkets revisionsplan utvärderades genom självutvärdering i enheten för effektivitetsrevision 
och granskning av finanspolitiken. Målen för serviceförmågan gällde interaktionen under re-
visionerna, beaktandet av det statsfinansiella perspektivet vid revisionerna och slutförande av 
revisionerna före utsatt slutdatum och med det planerade antalet arbetsdagar. Enligt självutvär-
deringen kan kvalitetsmålen anses ha uppfyllts rätt så bra, men 61 procent av granskningarna 
slutfördes inte inom utsatt tid och 67 procent av granskningarna krävde fler arbetsdagar än 
planerat. En av orsakerna till detta var kvalitetssäkringen: revisionsverket ville säkerställa att de 
genomförda revisionerna uppfyllde de kvalitetskriterier som fastställts av verket och i instruk-
tionerna. Indikatorn beaktar inte heller att resurser för revisioner i vissa fall omfördelas enligt 
etablerad praxis.

Revisionsverket begärde utlåtanden av det vetenskapliga rådet om en effektivitetsrevision och 
en laglighetsgranskning.

REDOVISNINGSREVISION OCH LAGLIGHETSGRANSKNING

Målsättningen för kvalitetshanteringen av redovisningsrevisionen och laglighetsgranskningen är 
att alla revisioner utförs i enlighet med kraven i revisionsverkets redovisningsrevisionsinstruk-
tion. Redovisningsrevisionschefen övervakar som en del av sitt styrningsuppdrag att revision-
erna är förenliga med revisionsinstruktionen. Förutom övervakningen under revisionens gång 
utfördes vid enheten intern kvalitetskontroll, där revisionsgruppernas förmän fick som uppgift 
att kvalitetskontrollera revision som utförts av en annan revisionsgrupp.

Målsättningen för redovisningsrevisionernas tidtabell var, att revisionerna av ministerierna för 
år 2015 ska vara klara senast 8 maj 2016, revisionerna av övriga bokföringsenheter senast 3 
maj 2016 samt revisionen av statsbokslutet senast 12 maj 2016. Redovisningsrevisionsberät-
telserna blev klara enligt målsättningen. Nivån för hur den målsatta tidtabellen uppnåddes kan 
betraktas som synnerligen god.

Redovisningsrevisionsberättelserna och samlingspublikationen om dem publicerades på revi-
sionsverkets webbplats.

Antalet laglighetsgranskningsberättelser som gavs var två och i kvalitetshanteringen av dem 
följs huvudsakligen samma principer som i kvalitetshanteringen av redovisningsrevisionsberät-
telserna. Även laglighetsgranskningsberättelserna blev klara enligt tidsplanen.
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1.3 Funktionell effektivitet

Vid revisionsverket fortsatte ett år 2010 inlett stabilitets- och effektivitetsprogram, 
som syftar till att vid revisionsverket förverkliga de inbesparingsåtgärder som förut-
sätts av det allmänna läget i statsekonomin och därigenom på ett så hållbart sätt som 
möjligt minska på antalet årsverken och ändra tjänstestrukturen vid revisionsverket 
när uppgifterna utökas. Personalnedskärningarna kan förhöja den revisionsrisk som 
avses i de internationella standarderna för extern revision. Andelen externa presta-
tioner av den effektiva arbetstiden minskade med 1,4 procent under berättelseåret. 
Antalet dagsverken av den effektiva arbetstiden som användes för externa presta-
tioner minskade med 2,3 procent jämfört med år 2015. Hur dagsverkena fördelar 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 utsatt tid och antalet använda dagsver-
ken inte överskrider antalet dagsverken enligt planen för revisionen/granskning-
en. Målet för den operativa effektiviteten vid redovisningsrevisioner är att de ska 
slutföras inom den tid som fastställts i enhetens plan. En bedömning av den opera-
tiva effektiviteten presenteras i punkt 3 Resultatmål. Revisionsverkets utvecklings-
åtgärder och informationssystemprojekt är av karaktären investeringar, dvs. de be-
talar tillbaka sig som förbättrad lönsamhet eller verkningsfullhet inom ramen för 
en öppet redovisad återbetalnings/verkningstid. Att uppnå dessa målsättningar för-
utsätter i praktiken att tjänstestrukturen långsiktigt utvecklas så att den blir kost-
nadseffektivare samt att utvecklingsåtgärderna och informationssystemprojekten 
lyckas. Samtidigt är målsättningen att trygga personalens välmående och orkande 
i arbetet samt att förbättra förutsättningarna för dessa. Under berättelseåret inled-
des hyresförhandlingar om nya lokaler i Helsingfors. Avsikten var bland annat att 
minska på kontorsytan och hyreskostnaderna.

1.3.1 Verksamhetens produktivitet

Volymen för arbetstiden för externa prestationer minskade med 2,3 procent från 
22 520 dagsverken (2015) till 22 003 dagsverken främst till följd av en minskning i 
antalet årsverken.

Nyckeltal som beskriver verksamhetens produktivitet

2014 2015 2016

6 063 6 888 6 135
Laglighetsgranskning 1 554 934 1 088
E�ektivitetsrevision 5 587 5 689 5 542
Granskning av finanspolitiken 361 396 265
Övervakning av finanspolitiken 0 314 581
Riksdagsrapportering 710 200 165
Ledning av kärnverksamheten 3 619 3 875 3 529
Annan kärnverksamhet 3 607 3 848 4 407
Tillsyn över val- och partifinansiering 380 376 341
Externa prestationer totalt 21 881 22 520 22 004
Indirekt verksamhet (stödtjänster, administration) 7 062 6 999 7 054
Semestrar och annan avlönad frånvaro totalt (årsverken och dagsverken) 7 052 7 228 7 317
Total arbetstid (dagsverken) 35 995 36 748 36 375

Tabell 1: Den e�ektiva arbetstidens inriktning på olika prestationstyper (arbetsdagar)

Redovisningsrevision
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1.3.2 Verksamhetens lönsamhet

Priset på revisionsverkets externa prestationer relaterat till ett dagsverke minska-
de från 703 euro år 2015 till 689 euro under berättelseåret. Priset på en extern pre-
sterad dag minskade således med 2 procent. Kostnaderna för verkets verksamhet 
minskade med 4,2 procent jämfört med året innan.

Nyckeltal som beskriver verksamhetens lönsamhet

Figur 3: Kostnaden för SRV:s prestationsdaden för SRV:s prestationsdag

Figur 4: Utvecklingen av de totala utgifterna
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Figur 5: De totala kostnadernas fördelning på olika prestationstyper
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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. Den skapar förutsättningarna för revisionsverkets verk-
samhet och framgång.

De viktigaste målen för personalpolicyn är följande:
• revisionsverket ska vara en god, engagerande och konkurrenskraftig arbetsgivare
• 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.

År 2016 har fokus legat på att stärka förändringsberedskapen och förbereda sig för 
förändringar. Konkreta nya arbetssätt till följd av de nya verksamhetsrutinerna har 
redan införts och hela revisionsverket har redan börjat förbereda sig inför föränd-
ringen i verksamhetslokalerna som verkställs 2017. Förändringarna i arbetsrutinerna 
och lokalerna har diskuterats i flera olika sammansättningar. Personalen har infor-
merats om och engagerats i planeringen och genomförandet av förändringarna mer 
än tidigare. Revisionsverket har arbetat för att stärka sin förmåga att justera och an-
passa sin verksamhet enligt krav som omvärlden ställer. För att stärka förändringsbe-
nägenheten har medarbetarna beretts möjlighet till öppen diskussion och påverkan 
samt erbjudits mer möjligheter till kompetensutveckling på olika områden. Förbere-
delserna inför förändringar har också utgjort en del av utvecklingen av ledarskapet 
och chefsarbetet där fokus har legat på ledarskap och kommunikation vid föränd-
ring. Dessutom har revisionsverket satsat på aktiv kommunikation från cheferna till 
medarbetarna samt en öppen dialog mellan ledningen, cheferna och medarbetarna. 

I fråga om organisationskulturen har revisionsverkets mål och fokus varit att ska-
pa en öppen, flexibel, interaktiv och samarbetsorienterad organisationskultur samt 
att stärka arbetet i nätverk och delad expertis. Bland annat verkets nya intranät har 
gjort det lättare att dela med sig av information

Kompetensledningen har mer än tidigare fokuserat på kompetensutveckling som 
går ut på att bygga, upprätthålla och överföra kompetens genom hela arbetskarriä-
ren. Revisionsverkets verksamhet siktar på att utveckla digitala arbetsmetoder och 
förnya revisionsarbetet. Kompetenskraven, förväntningarna och arbetssätten för re-
visionerna och expertarbetet vid verket har förändrats och kompetensbehovet rik-
tas allt mer på ICT- och systemkunnande, metodkunnande, interaktiva och kom-
munikativa färdigheter och projektkompetens. Följaktligen har nyrekryteringarna 
fokuserats på dessa områden.

Åtgärderna för kompetensutveckling har fokuserat på att bemöta behov som upp-
står genom omvärldsförändringar och nya kompetenskrav. Som kompetensutveck-
lande metoder används allt mer växelverkan och samarbete, inlärning i arbetet, åter-
koppling och kollegialt lärande. 
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Nyckeltal som beskriver hanteringen och utvecklandet av de 
mänskliga resurserna

Personalstyrka, personalstruktur och personalkostnader

I slutet av år 2015 var personalstyrkan vid revisionsverket 3,3 procent min-
dre än ett år tidigare. Antalet årsverken minskade med 0,5 procent jämfört 
med året innan. Fram till slutet av året ökade kvinnornas andel från 49 pro-
cent till 52 procent av hela personalen.

Personalens genomsnittliga ålder sjönk från föregående år med 1,4 procent. 
Vid årets slut utgjorde andelen för dem som fyllt 45 år 60,3 procent av hela 
personalen, vilket var lika mycket som året innan. Revisionsverkets största 
åldersgrupp är 45–54-åringarna, som utgör 30,8 procent av hela persona-
len.

Personalens utbildningsnivåindex är 6,6. I slutet av året utgjorde andelen 
för dem som avlagt åtminstone högre högskole- och universitetsexamen 
82,0 procent av hela personalen. Andelen forskarutbildade (personer med 
licentiat- eller doktorsexamen) var 17,0 procent, vilket är 1,8 procentenhe-
ter mer än vid utgången av 2015.

2014 2015 2016 Årlig förändring %

Personalstyrka 31.12. 144 151 146 -3,3
Kvinnor 67 74 76 2,7
Män 77 77 70 -9,1
Årsverken 143 145,5 144,7 -0,5

Tabell 2: Personalstyrka och årsverken 

Tabell 2: Personalstyrka och årsverken 

2014 2015 2016 Årlig förändring %

Hela personalen 49,2 48,9 47,7 -1,4
Kvinnor 46,6 47,0 45,1 -3,0
Män 51,6 50,6 50,6 1,0

Tabell 3:  Kvinnornas och männens genomsnittsålder, personalens åldersstruktur 31.12

2014 2015 2016 Årlig förändring %

Hela personalen 6,7 6,7 6,6 -1,5
Kvinnor 6,5 6,6 6,4 3
Män 6,8 6,8 6,9 1,5

Tabell 4: Utbildningsnivåindex 31.12
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Figur 6: Personalens åldersstruktur

Personalen är huvudsakligen fast anställd. Andelen visstidsanställda har ökat från 
8,6 procent (2015) till 14,4 procent av hela personalen.

Antalet deltidsanställda personer är litet, och de utgör 4,8 procent av hela persona-
len.

2014 2015 2016 Årlig förändring %

Fast anställda 131 138 125 -9,4
Kvinnor 57 65 57 -12,3
Män 74 73 68 -6,8

Visstidsanställda 13 13 21 61,5
Kvinnor 10 9 19 111,1
Män 3 4 2 -50,0

Tabell 5: Fast och visstidsanställd personal 31.12 

2014 2015 2016 Årlig förändring %

Heltidsanställda 138 146 139 -4,8
Deltidsanställda 6 5 7 40,0

Tabell 6:  Heltids- och deltidsanställd personal 31.12
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2014 2015 2016 Årlig förändring %

12 644 336 12 692 663
 79,9 % 74,2 %

4 489  934 5 064 351

Arbetskraftskostnader totalt €/år
Löner för utförd arbetstid, %-andel av lönesumman 
Indirekta arbetskraftskostnader 
De indirekta arbetskraftskostnadernas andel av 

55,1 % 66,4 %

Tabell 7: Arbetskraftskostnader 

Källa: Tahti-systemet. 

lönerna för utförd arbetstid 
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Kompetensutveckling

Personalomsättningen ökade från föregående år. I annan arbetsgivares tjänst över-
gick 5,3 procent av den personal som var anställd i slutet av 2015. Detta var 2,5 pro-
centenheter mer än år 2015. Med pension avgick dessutom 6,0 procent, vilket är 3,2 
procentenheter mer än året innan.

Tidsåtgången på kompetensutveckling har minskat med några procent/något jäm-
fört med år 2015. Ifjol användes 11,8 dagsverken per årsverke på utbildning. Kostna-
derna för deltagande i utbildning ökade kraftigt under 2016. Kostnadsökningen be-
rodde speciellt på satsningarna på utveckling av chefsarbete och ledarskap.

Välmående i arbetet:

År 2016 genomfördes på revisionsverket en utvärdering av arbetsklimatet med enkä-
ten ”Mot en bättre arbetsgemenskap” samt en arbetsplatsutredning. Resultaten och 
åtgärderna som hänför sig till dem bidrar till att främja arbetsförmågan och arbets-
hälsan. Utifrån enkäten och förslag från personalorganisationerna tog revisionsver-
ket fram riktlinjer för utveckling och utvärdering av arbetshälsan i samarbete med 
personalen. De första arbetshälsoåtgärderna sätts in 2017. Resultaten från arbets-
platsutredningen blir klara i början av 2017.

Sjukfrånvaron fortsatte att minska vid revisionsverket, nu med 4,4 procent jämfört 
med år 2015. Företagshälsovårdstjänsternas nettokostnader ökade med drygt 80 
procent. Den stora ökningen 2016 berodde bland annat på arbetsplatsutredningar-
na och konditionskartläggningen.

Som metod för enkäten om arbetsklimatet användes Arbetshälsoinstitutets enkät 
Mot en bättre arbetsgemenskap/Parempi Työyhteisö (ParTy®), som genomfördes i 
samarbete med företagshälsovården. Svarsaktiviteten ökade med fem procenten-
heter från föregående mätning (82/87 %)

2014 2015 2016 Årlig förändring %

4,1 % 2,8 % 5,3 % 89,3
3,4 % 6,9 % 4,0 % -42

5,8 4,6 4,4 -4,4
853 € 658 € 1 216 € 84,8

Avgångsomsättning (%-andel av personalen)
Tillträdesomsättning (%-andel av personalen)
Sjukfrånvaro (d/åv)

Tabell 8: Omsättning och annat välmående i arbetet

Företagshälsovårdstjänsternas kostnader netto 

2014 2015 2016 Årlig förändring %

931 € 948 € 1 546 € 63,1
11,1 12,1 11,8 -2,5

Tabell 9: Utbildning och utveckling 

Deltagande i utbildning (euro/åv)1

Deltagande i utbildning (arbetsdagar/åv) 1
1 Inkluderar inte lönekostnaderna för förlorad arbetstid eller utvecklande av yrkeskunskapen på egen hand..
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Betygen i arbetsklimatenkäten hade sjunkit något jämfört med föregående enkät 
(2014). Betyget sjönk i resultaten år 2016 för arbetsgemenskapens upplevda funk-
tionsförmåga och ett dåligt betyg fick också utvecklingsförutsättningarna för ar-
betsgemenskapen. Det fanns stora skillnader mellan enheterna och därför kom-
mer de korrigerande åtgärderna att riktas in dit de behövs. Ett område som enligt 
arbetsklimatenkäten kräver åtgärder är arbetet i ledningen. Resultaten tydde också 
på förbättringsbehov i informationsförmedlingen inom enheterna samt avspegla-
de den psykiska belastningen på grund av förändringssituationen. En positiv trend 
i enkäten uppvisade betygen för kollegial uppskattning för utfört arbete samt kla-
rare arbets- och ansvarsfördelning mellan enheterna. I fråga om chefsarbetet för-
bättrades betygen för chefens stöd för skötseln av arbetsuppgifter och chefens lika-
behandling av medarbetarna.

Tabell 10: Resultat av enkäten om arbetsklimatet

Resultatens medelvärde1 SRV 2014 (n=116) SRV 2016 Jämförelsematerial
(n=18521)2

l

Personalens välmående 3,5 3,4 3,7
Grundförutsättningar för arbetet 3,5 3,4 3,4
Arbetsgemenskapens funktion 3,4 3,2 3,5
Utvecklingsförutsättningar för arbetsgemenskapen 3,3 3,2 3,5
Enhetens funktion 3,4 3,2 3,6
Enhetens utvecklingsaktivitet 3,4 3,4 3,7

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

Chefens verksamhet 3,9 3,9 3,7

Ledningens verksamhet 3,1 2,6 3,0
Belastningsfaktorer i arbetet 1 3,1 3,1 3,3
Behärskande av arbetet 3,5 3,4 3,4

Kännedom om uppgifterna och målsättningarna 4,0 3,9 4,1
Arbetsstress 1 3,1 3,0 2,7
Arbetsglädje 3,6 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 mars 2016. Svarsprocenten var 87. Som externt jämförelsematerial användes 
jämförelsematerial som Arbetshälsoinstitutet samlat in från olika sektorer i Finland 2011-2014.
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1.5 Bokslutsanalys

1.5.1 Finansieringsstruktur

Jämfört med bokslutet för 2015 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 15 460 000 euro för omkostnader 2016 (2015: 15 307 000 €). 
Från omkostnadsmomentet överfördes till följande år 1 768 034 euro, vilket är 233 949 
euro mera än den post som överfördes föregående år. År 2016 beviljades revisionsver-
ket 575 000 euro för mervärdesskatteutgifter, av vilket 616 932 euro användes. 9.2.2017 
gav kanslikommissionen statens revisionsverk tillstånd att överskrida anslaget på 
moment 21.40.29 Mervärdesskatteutgifter (reservationsanslag) med 41 949 euro.

1.5.3 Intäkts- och utgiftskalkyl

Utgifterna för revisionsverkets verksamhet minskade med 4,4 procent jämfört med 
år 2015. Av revisionsverkets utgifter år 2016 utgjorde personalkostnaderna 76,5 pro-
cent (2015: 77,3 %). Personalkostnaderna minskade med 5,5 procent (2015: 0,4 %). 
Efter personalkostnaderna var de därnäst största utgiftsposterna köp av tjänster 11,7 
procent och hyror 8,3 procent.

1.5.4 Balansräkning

Revisionsverkets balansräkning innehåller inga väsentliga ändringar jämfört med 
år 2015.
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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 en-
heterna. Självutvärderingen utfördes i SRV:s bedömningsram som bygger på den be-
gränsade bedömningsram som ingår i rekommendationen från statsrådets controller. 
Utvärderingen gällde den interna verksamhetsmiljön och verksamhetsstrukturerna, 
målsättning, identifiering, bedömning och hantering av risker, kontroller (övervak-
ning), informationsspridning och informationens användbarhet samt uppföljning. 

Utlåtandet bygger på den interna kontrollens observationer om den interna 
kontrollens och riskhanteringens tillstånd. Dessutom har man utnyttjat den för 
ledningen utarbetade dataskyddsrapporten. Enligt statens revisionsverks 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 förstärktes ytterli-
gare. Den stats- och nationalekonomiska riskanalysen 2015 integrerades bättre i re-
visionsverkets revisionsplan 2017–2021. 

Revisionsverket har fortsatt att genomföra stabilitets- och effektivitetsprogram-
met samt den strategiska planeringen av personalresurserna. Förändringarna i om-
världen och i förväntningarna hos dem som använder informationen kräver bätt-
re kunskaper och färdigheter. Inom ledningen satsar revisionsverket på justering 
av handlingsmodellerna samt noggrannare befattningsbeskrivningar, målsättning, 
schemaläggning och prioritering. Med anledning av omställningarna av lokaler och 
arbetsuppgifter, som inleddes under året, kommer revisionsverket att fokusera på 
ledarskap och kommunikation vid förändring.

År 2017 kommer utvecklingen av den interna kontrollen och riskhanteringen att fo-
kuseras på följande punkter:
• Revisionsverket ska stärka medarbetarnas samordnade inställning till arbetsme-

toderna och processerna samt bidra till interaktionen såväl mellan verkets en-
heter som mellan verket och revisionsobjekten.

• Verket ska med hjälp av utbildning och karriärplanering se till att det har till-
räckliga personalresurser för sitt uppdrag samt besitter tillräcklig professionell 
kompetens.

• I fråga arbetsgemenskapen arbetar revisionsverket för att främja arbetshälsan, 
tydlig målsättning, iakttagande av gemensamma spelregler och konsekvent ti-
digt ingripande

• Inom informationssäkerhet ska revisionsverket uppdatera de befintliga säker-
hetsrutinerna enligt de nya lokalerna, inspektera uppgifterna om systemanvän-
darna samt identifiera och åtgärda sårbarheterna i de system som verket använ-
der.

Helsingfors den 17 februari 2017

Tytti Yli-Viikari 
generaldirektör

Nina Alatalo 
chef för ledningens stöd
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1.7 Sammanfattning av observerade missbruk

Från berättelseåret finns inget att rapportera.
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Verkets ledningsgrupp 2016

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 beslu-
tar om de berättelser som lämnas till riksdagen i form 
av riksdagsärenden samt om revisionsinstruktioner och 
andra frågor som är relevanta för revisionsverket.

telefon 09 432 5700

Marjatta Kimmonen, överdirektör, enheten för redovisningsrevision och laglighets-
granskning

Enhetens uppgift är att genomföra de redovisningsrevisioner och laglighetsgranskningar 
som fastställs i revisionsverkets revisionsplan.

Enheten granskar årligen statsbokslutet och boksluten för ministerierna, de övriga bok-
föringsenheterna och tre statliga fonder utanför statsbudgeten samt sammanställer re-
visionsberättelser över dem. Genom sin verksamhet säkerställer enheten att statsbud-
geten 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.

telefon 09 432 5703

Marko Männikkö, överdirektör, enheten för effektivitetsrevision och granskning av fi-
nanspolitiken

Enheten är uppdelad i tre revisionsgrupper enligt de förvaltningsområden som är fö-
remål för granskning; en av grupperna omfattar också granskning av finanspolitiken. 
Revisionsobjekten fastställs i revisionsverkets revisionsplan, och granskningarna riktas 
utifrån verkets strategi och en systematisk riskanalys. 

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

Enheten gör 1–2 granskningar av finanspolitiken per år. Syftet är att säkerställa att det 
finns goda förutsättningar för de finanspolitiska besluten. Granskningen hänför sig till 
tillförlitligheten för det finanspolitiska beslutsfattandets faktaunderlag och de finanspo-
litiska 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 gransk-
ningarna två gånger om året. Granskning av finanspolitiken utvärderar skötseln av den 
offentliga ekonomin samt övervakar efterlevnaden av nationella regler och EU-regler för 
finanspolitiken. 
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Verkets ledningsgrupp 2016

På bilden saknas effektivitetsrevisionsrådet Timo Oksanen och ledande effektivitetsrevisor Auri Pakarinen vilka var personalens represen-
tanter under berättelseåret.

Revisionsverkets ledningsgrupp och personalrepresentanter 
2016

Överdirektör 

Marko Männikkö

Förvaltningsdirektör 

Mikko Koiranen

Ledande  
redovisningsrevisor

Mika Halme

Ledande  
redovisningsrevisor

Antti Hieta

Överkamrer

Arja Suuronen

Överdirektör 

Marjatta Kimmonen

 Chef för ledningens stöd 

Nina Alatalo

Generaldirektör

Tytti Yli-Viikari

Mikko Koiranen, förvaltningsdirektör, enheten för administration

Revisionsverkets enhet för administration sköter verkets allmänna administration, per-
sonaladministration och ICT-tjänster. Enhetens uppgifter omfattar bland annat ekonomi-
förvaltning, HR-funktioner, anskaffningar, passerkontroll, säkerhets- och arbetarskydds-
ärenden samt dokumenthantering. 

Tillsammans med revisionsenheterna bereder administrationsenheten verkets verksam-
hets- och ekonomiplan och budgetförslag och ger juridiska råd samt bistår de övriga en-
heterna. Enheten ser till att anställningarna, arbetsmiljön, verktygen och datasystemen 
är i skick och motsvarar verkets och personalens behov.

telefon 09 432 5707

Nina Alatalo, chef, enheten för ledningens stöd

Ledningens stöd bistår generaldirektören i den strategiska ledningen, planeringen, ut-
vecklingen och uppföljningen. Dessutom svarar enheten för verkets kommunikation och 
publikationstjänster samt utvecklande av kompetensen. Enheten leder beredningen av 
riskanalysen av stats- och nationalekonomin, revisionsplanen och resursplaneringen. En-
heten sköter också samordningsuppgifter i internationella ärenden.

telefon 09 432 5785
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2 Budgetens utfallskalkyl

använt
år 2016

överfört  till
följande år

Överförda
från

tidigare år

Kan användas 
år 2016

Användning
år 2016

(exkl. annulleringar)

Överfört 
till följande

år
15 939 001,62 16 076 932 14 308 897,94 1 768 034,74 16 076 932,68 0,00 1 534 085,56 16 994 085,56 15 226 050,82 1 768 034,74

21.40.01. Anslag för
Statens revisionsverktoimintamenot 
(revisionsanslag 2 år)

21.40.29. Mervärdesskatteutgifter 
(reservationsanslag) 632 001,62 616 932 616 932,68 616 932,68 0,00

15 939 001,62 16 076 932 14 308 897,94 1 768 034,74 16 076 932,68 0,00 1 534 085,56 16 994 085,56 15 226 050,82 1 768 034,74Anslagskonton totalt

Budget
2016

(B + TB)

Anslag i budgeten för år 2016 Bokslut
2016

Jämförelse 
Budget -

Bokslut

Kompletterande uppgifter gällande reservationsanslag

21. Riksdagen

Huvudtitelns, momentets och
kontoindelningens nummer, namn 
och anslagstyp

Bokslut 
2015

15 307 000,00 15 460 000 13 691 965,26 1 768 034,74 15 460 000,00 0,00 1 534 085,56 16 994 085,56 15 226 050,82 1 768 034,74
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använt
år 2016

överfört  till
följande år

Överförda
från

tidigare år

Kan användas 
år 2016

Användning
år 2016

(exkl. annulleringar)

Överfört 
till följande

år
15 939 001,62 16 076 932 14 308 897,94 1 768 034,74 16 076 932,68 0,00 1 534 085,56 16 994 085,56 15 226 050,82 1 768 034,74

21.40.01. Anslag för 
Statens revisionsverktoimintamenot 
(revisionsanslag 2 år)

21.40.29. Mervärdesskatteutgifter 
(reservationsanslag) 632 001,62 616 932 616 932,68 616 932,68 0,00

15 939 001,62 16 076 932 14 308 897,94 1 768 034,74 16 076 932,68 0,00 1 534 085,56 16 994 085,56 15 226 050,82 1 768 034,74Anslagskonton totalt

Budget
2016

(B + TB)

Anslag i budgeten för år 2016 Bokslut
2016

Jämförelse 
Budget -

Bokslut

Kompletterande uppgifter gällande reservationsanslag

21. Riksdagen

Huvudtitelns, momentets och
kontoindelningens nummer, namn 
och anslagstyp

Bokslut 
2015

15 307 000,00 15 460 000 13 691 965,26 1 768 034,74 15 460 000,00 0,00 1 534 085,56 16 994 085,56 15 226 050,82 1 768 034,74
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3 Intäkts- och utgiftskalkyl

Intäkter av verksamhet
Övriga intäkter av verksamhet 1 780,00 1 780,00 790,00 790,00

Kostnader av verksamhet
Material, tillbehör och varor

Inköp under räkenskapsperioden 235 968,88 314 987,23
Personalkostnader 11 562 317,82 12 229 814,84
Hyror 1 261 379,78 1 264 119,57
Köp av tjänster 1 765 008,87 1 706 837,45
Övriga kostnader 300 959,79 297 442,72
Avskrivningar 0,00 -15 125 635,14 7 900,29 -15 821 102,10

Återstod I -15 123 855,14 -15 820 312,10

Finansieringsintäkter och finansieringskostnader
Finansieringsintäkter 0,00 0,00 43,86 43,86

Återstod II -15 123 855,14 -15 820 268,24

Återstod III -15 123 855,14 -15 820 268,24

Intäkter av skatter och obligatoriska avgifter
Intäkter av skatter och obligatoriska avgifter 616 932,68 -616 932,68 632 001,62 -632 001,62

Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod -15 740 787,82 -16 452 269,86
 

1.1.2016–31.12.2016 1.1.2015–31.12.2015
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4 Balansräkning

Aktiva

Omsättnings- och finansieringstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar 606,00
Ennakkomaksut 51,62 657,62 0,00 0,00

Omsättnings- och  finansieringstillgångar totalt 657,62 0,00

Aktiva totalt 657,62 0,00

657,62 0,00 0,00

657,62 0,00

657,62 0,00

31.12.2016 31.12.2015

Passiva

Eget kapital

Statens kapital
Statens kapital 1.1.1998 -819 653,02 -819 653,02
Förändringar i kapitalet från tidigare 
räkenskapsperioder

-2 512 391,08 -2 537 582,10

Kapitalöverföringar 15 879 645,42 16 477 460,88
-15 740 787,82Räkenskapsperiodens intäkts-/ -3 193 186,50 -16 452 269,86 -3 332 044,10

Främmande kapital

Kortfristigt
Leverantörsskulder 190 632,70 224 024,42
Avräkningar mellan bokföringsenheterna 284 692,28 279 525,09
Poster för redovisning vidare 215 780,16 223 559,93
Resultatregleringar 2 502 738,98 3 193 844,12 2 604 934,66 3 332 044,10

Främmande kapital totalt 3 193 844,12 3 332 044,10

Passiva totalt 657,62 0,00

31.12.2016 31.12.2015

kostnadsåterstod
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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 statsbudgeten samt 
finansministeriets och Statskontorets föreskrifter och instruktioner.

Om uppgörande av bokslutet har föreskrivits i 61–66 h § i förordningen om statsbudgeten.

För fastställande av planenliga avskrivningar av anläggningstillgångar har använts en på förhand 
uppgjord avskrivningsplan. De planenliga avskrivningarna beräknas som linjär avskrivning på det 
ursprungliga anskaffningspriset.

Avskrivningstiden är för adb-program och utrustningar tre år, för tjänstebil sju år samt för alla 
andra maskiner, utrustningar och kontorsinventarier fem år. Revisionsverket har ingen nationale-
gendom.

I driftsintäkterna inkluderar intäkterna försäljningsintäkterna av ur bruk tagen egendom.

I driftsutgifterna inkluderar personalutgifterna Statens revisionsverks tjänstelöner, semesterpen-
ningar, övertidsarbeten, sakkunnigarvoden, utbildningsarvoden, övriga arvoden, ändring av se-
mesterlöneskulden samt lönebikostnader. Övriga utgifter inkluderar resekostnader, inhemska och 
utländska medlemsavgifter, avgifter för användarrätt, till Statskontoret betalda trafikskadepremier 
samt övriga till offentligrättsliga samfund betalda obligatoriska avgifter, vilka inte är skatter.

De kortfristiga resultatregleringarna i balansräkningens främmande kapital inkluderar semesterlö-
neskulden och övriga resultatregleringsskulder.

I statens revisionsverks affärsbokföring är noteringsgrunden notering enligt betalningsgrunden. 
I bokslutet har noteringarna korrigerats enligt prestationsgrunden.

Not 2 Nettobudgeterade intäkter och utgifter

Revisionsverket har inte under det avslutade finansåret i räkenskapsverkets bokföring nettobud-
geterade moment på vilka i budgeten har antecknats nettointäkt eller beviljats nettoanslag.

Not 3 Överskridningar av förslagsanslag

Överskridning

575 000 41 932,68 7
Mervärdesskatteutgifter 575 000 41 932,68 7

575 000 41 932,68 7

21.40.29.

Huvudtitlar totalt

21. Riksdagen

Huvudtitelns och momentets nummer 
och namn

Budget
(B + TB)

Överskridning 
    %
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Not 4 Annullerade överförda anslag

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

Not 5 Specifikation av lönekostnader

2016 2015

Personalkostnader 9 725 028,15 10 133 949,51

Löner och arvoden 9 772 289,39 10 099 401,28

Resultatbaserade poster 38 941,52 0,00

Ändring av semesterlöneskulden -86 202,76 34 548,23

Lönebikostnader 1 837 289,67 2 095 865,33

Pensionskostnader 1 625 238,94 1 907 919,82

Övriga lönebikostnader 212 050,73 187 945,51

Totalt 11 562 317,82 12 229 814,84

Ledningens löner och arvoden *), av vilket 615 632,74 738 661,78

- resultatbaserade poster 38 941,52 0,00

Naturaförmåner och övriga ekonomiska 
förmåner

161 133,70 165 231,12

Ledningen 6 352,80 9 305,28

Övrig personal 154 780,90 155 925,84

*) 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 ansvars-
förbindelser

Revisionsverket har inte vid finansårets utgång gällande beviljade statsgarantier och av staten 
ställda säkerheter och övriga ansvarsförbindelser. 

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 bokslutskalkylerna och 
deras bilageuppgifter samt i verksamhetsberättelsen.

Vid revisionsverket har inte observerats missbruk eller brott.
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6 Undertecknande av bokslutet

Bokslutet har godkänts i Helsingfors den 17 februari 2017.

Tytti Yli-Viikari
generaldirektör

Mikko Koiranen
förvaltningsdirektör





Bilagor

Bilaga 1: Arbetstidsanvändning enligt verksamhetsenhet 1.1–31.12.2016

Bilaga 2: Slutprestationer 2016
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Bilaga 1: Arbetstidsanvändning enligt verksamhetsenhet 1.1–31.12.2016

1.1  ARBETSTIDSANVÄNDNING ENLIGT ENHET 1.1 –31.12.2016 

% % % % ALLA %

Redovisningsrevision 0 0,0 % 6 135 54,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 6 135 21,1 %
Laglighetsgranskning 0 0,0 % 1 088 9,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 088 3,7 %
E�ektivitetsrevision 0 0,0 % 0 0,0 % 5 542 49,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 5 542 19,1 %
Granskning av finanspolitiken 0 0,0 % 0 0,0 % 265 2,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 265 0,9 %
Övervakning av finanspolitiken 0 0,0 % 0 0,0 % 581 5,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 581 2,0 %
Riksdagsrapportering 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 116 4,2 % 0 0,0 % 116 0,4 %
Ledning av kärnverksamheten 219 79,4 % 1 456 12,9 % 1 538 13,7 % 250 9,1 % 67 1,9 % 3 529 12,1 %
Annan kärnverksamhet 57 20,6 % 710 6,3 % 2 001 17,8 % 1 293 47,1 % 4 0,1 % 4 066 14,0 %
Utveckling av kärnverksamheten 0 0,0 % 302 2,7 % 39 0,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 341 1,2 %

Revisioner och annan kärnverksamhet totalt 276 100,0 % 9 691 85,8 % 9 966 88,6 % 1 659 60,4 % 71 2,0 % 21 663 74,6 %
Tillsyn över val- och partifinansiering 0 0,0 % 341 3,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 341 1,2 %

Kärnverksamhet totalt 276 100,0 % 10 031 88,8 % 9 966 88,6 % 1 659 60,4 % 71 2,0 % 22 003 75,7 %
THTV

Externa prestationer av den e�ektiva arbetstiden 276 0,9 % 10 031 34,5 % 9 966 34,3 % 1 659 5,7 % 71 0,2 % 22 003 75,7 % 122,2

Divisor 180
% TF % % % %

Allmän förvaltning och ledning 0 0,0 % 354 3,1 % 489 4,4 % 347 12,6 % 437 12,5 % 1 627 5,6 %
Stöd för planering, ledning och uppföljning 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 145 5,3 % 8 0,2 % 154 0,5 %
Personaladministration 0 0,0 % 36 0,3 % 27 0,2 % 8 0,3 % 587 16,8 % 658 2,3 %
Utbildning 0 0,0 % 870 7,7 % 754 6,7 % 369 13,4 % 51 1,4 % 2 044 7,0 %
Ekonomiförvaltning 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 0,1 % 506 14,5 % 508 1,7 %
Resor 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,0 % 0 0,0 % 30 0,8 % 31 0,1 %
Intern kontroll, riskhantering och säkerhet 0 0,0 % 3 0,0 % 1 0,0 % 0 0,0 % 583 16,7 % 586 2,0 %
Dataadministration 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,0 % 0 0,0 % 771 22,1 % 772 2,7 %
Informationshantering 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 261 7,5 % 261 0,9 %
Kommunikation 0 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 215 7,8 % 2 0,0 % 221 0,8 %
Fastighetshantering 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 3 0,1 % 3 0,0 %
Kontorstjänster 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 19 0,5 % 19 0,1 %
Andra stödfunktioner 0 0,0 % 0 0,0 % 3 0,0 % 1 0,0 % 167 4,8 % 171 0,6 %

Stödfunktioner totalt 0 0,0 % 1 266 11,2 % 1 279 11,4 % 1 087 39,6 % 3 423 98,0 % 7 054 24,3 %

Interna prestationer av den e�ektiva arbetstiden 0 0,0 % 1 266 4,4 % 1 279 4,4 % 1 087 3,7 % 3 423 11,8 % 7 054 24,3 %
THTV

E�ektiv arbetstid totalt 276 0,9 % 11 297 38,9 % 11 245 38,7 % 2 746 9,5 % 3 494 12,0 % 29 057 100 % 161,4
Divisor 180

Frånvaro TL % TF % JT % HY % %

Avlönad semester 52 80,4 % 1 995 75,3 % 2 593 75,1 % 365 70,9 % 483 75,9 % 5 488 75,0 %
Sjukfrånvaro 13 19,6 % 361 13,6 % 355 10,3 % 73 14,2 % 79 12,3 % 880 12,0 %
Annan avlönad frånvaro 0 0,0 % 115 4,3 % 284 8,2 % 69 13,4 % 7 1,1 % 475 6,5 %
Utbytesledighet för semesterpenning 0 0,0 % 180 6,8 % 219 6,3 % 8 1,6 % 67 10,6 % 474 6,5 %
Semesterpenning, semesterersättning 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

Frånvaro totalt 65 100 % 2 651 100 % 3 451 100 % 515 100 % 636 100 % 7 317 100 %
THTV

Total arbetstid sammantaget 341 0,9 % 13 948 38,3 % 14 696 40,4 % 3 261 9,0 % 4 130 11,4 % 36 374 100 % 202,1

Kärnverksamhet enligt revisionsslag och verksamhet SRV totalt % Enheten för 
redovisnings-
revision och 
laglighetsgranskning
(TL)

Enheten för 
e�ektivitetsrevision 
och granskning 
av finanspolitiken
(TF)

Enheten för 
ledningens stöd
(JT)

Enheten för 
administration
(HY)

Stödfunktioner TL ALLAJT HYSRV totalt %

SRV totalt % ALLA

(enligt projektets hemort)
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Bilaga 1: Arbetstidsanvändning enligt verksamhetsenhet 1.1–31.12.2016

1.1  ARBETSTIDSANVÄNDNING ENLIGT ENHET 1.1 –31.12.2016 

% % % % ALLA %

Redovisningsrevision 0 0,0 % 6 135 54,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 6 135 21,1 %
Laglighetsgranskning 0 0,0 % 1 088 9,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 088 3,7 %
E�ektivitetsrevision 0 0,0 % 0 0,0 % 5 542 49,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 5 542 19,1 %
Granskning av finanspolitiken 0 0,0 % 0 0,0 % 265 2,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 265 0,9 %
Övervakning av finanspolitiken 0 0,0 % 0 0,0 % 581 5,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 581 2,0 %
Riksdagsrapportering 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 116 4,2 % 0 0,0 % 116 0,4 %
Ledning av kärnverksamheten 219 79,4 % 1 456 12,9 % 1 538 13,7 % 250 9,1 % 67 1,9 % 3 529 12,1 %
Annan kärnverksamhet 57 20,6 % 710 6,3 % 2 001 17,8 % 1 293 47,1 % 4 0,1 % 4 066 14,0 %
Utveckling av kärnverksamheten 0 0,0 % 302 2,7 % 39 0,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 341 1,2 %

Revisioner och annan kärnverksamhet totalt 276 100,0 % 9 691 85,8 % 9 966 88,6 % 1 659 60,4 % 71 2,0 % 21 663 74,6 %
Tillsyn över val- och partifinansiering 0 0,0 % 341 3,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 341 1,2 %

Kärnverksamhet totalt 276 100,0 % 10 031 88,8 % 9 966 88,6 % 1 659 60,4 % 71 2,0 % 22 003 75,7 %
THTV

Externa prestationer av den e�ektiva arbetstiden 276 0,9 % 10 031 34,5 % 9 966 34,3 % 1 659 5,7 % 71 0,2 % 22 003 75,7 % 122,2

Divisor 180
% TF % % % %

Allmän förvaltning och ledning 0 0,0 % 354 3,1 % 489 4,4 % 347 12,6 % 437 12,5 % 1 627 5,6 %
Stöd för planering, ledning och uppföljning 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 145 5,3 % 8 0,2 % 154 0,5 %
Personaladministration 0 0,0 % 36 0,3 % 27 0,2 % 8 0,3 % 587 16,8 % 658 2,3 %
Utbildning 0 0,0 % 870 7,7 % 754 6,7 % 369 13,4 % 51 1,4 % 2 044 7,0 %
Ekonomiförvaltning 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 0,1 % 506 14,5 % 508 1,7 %
Resor 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,0 % 0 0,0 % 30 0,8 % 31 0,1 %
Intern kontroll, riskhantering och säkerhet 0 0,0 % 3 0,0 % 1 0,0 % 0 0,0 % 583 16,7 % 586 2,0 %
Dataadministration 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,0 % 0 0,0 % 771 22,1 % 772 2,7 %
Informationshantering 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 261 7,5 % 261 0,9 %
Kommunikation 0 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 215 7,8 % 2 0,0 % 221 0,8 %
Fastighetshantering 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 3 0,1 % 3 0,0 %
Kontorstjänster 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 19 0,5 % 19 0,1 %
Andra stödfunktioner 0 0,0 % 0 0,0 % 3 0,0 % 1 0,0 % 167 4,8 % 171 0,6 %

Stödfunktioner totalt 0 0,0 % 1 266 11,2 % 1 279 11,4 % 1 087 39,6 % 3 423 98,0 % 7 054 24,3 %

Interna prestationer av den e�ektiva arbetstiden 0 0,0 % 1 266 4,4 % 1 279 4,4 % 1 087 3,7 % 3 423 11,8 % 7 054 24,3 %
THTV

E�ektiv arbetstid totalt 276 0,9 % 11 297 38,9 % 11 245 38,7 % 2 746 9,5 % 3 494 12,0 % 29 057 100 % 161,4
Divisor 180

Frånvaro TL % TF % JT % HY % %

Avlönad semester 52 80,4 % 1 995 75,3 % 2 593 75,1 % 365 70,9 % 483 75,9 % 5 488 75,0 %
Sjukfrånvaro 13 19,6 % 361 13,6 % 355 10,3 % 73 14,2 % 79 12,3 % 880 12,0 %
Annan avlönad frånvaro 0 0,0 % 115 4,3 % 284 8,2 % 69 13,4 % 7 1,1 % 475 6,5 %
Utbytesledighet för semesterpenning 0 0,0 % 180 6,8 % 219 6,3 % 8 1,6 % 67 10,6 % 474 6,5 %
Semesterpenning, semesterersättning 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

Frånvaro totalt 65 100 % 2 651 100 % 3 451 100 % 515 100 % 636 100 % 7 317 100 %
THTV

Total arbetstid sammantaget 341 0,9 % 13 948 38,3 % 14 696 40,4 % 3 261 9,0 % 4 130 11,4 % 36 374 100 % 202,1

Kärnverksamhet enligt revisionsslag och verksamhet SRV totalt % Enheten för 
redovisnings-
revision och 
laglighetsgranskning
(TL)

Enheten för 
e�ektivitetsrevision 
och granskning 
av finanspolitiken
(TF)

Enheten för 
ledningens stöd
(JT)

Enheten för 
administration
(HY)

Stödfunktioner TL ALLAJT HYSRV totalt %

SRV totalt % ALLA

(enligt projektets hemort)
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Bilaga 2: Slutprestationer 2016
Statens revisionsverks berättelser till riksdagen

B 17/2016 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till riksdagen 2016

B 15/2016 rd Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och statens 
bokslutsberättelse för finansåret 2015

B 18/2016 rd Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Övervakning av finanspolitiken vid mitten av 
valperioden 2015–2018

B 1/2016 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2015

Revisionsberättelser

Redovisningsrevision 

REPUBLIKENS PRESIDENTS KANSLI
Republikens presidents kansli         51/53/2015

STATSRÅDETS KANSLI
Statsrådets kansli          52/53/2015

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Utrikesministeriet          53/53/2015

JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Justitieministeriet          54/53/2015
Brottspåföljdsverket          55/53/2015

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Inrikesministeriet          56/53/2015
Förvaltningens datateknikcentral         57/53/2015
Nödcentralverket          58/53/2015
Migrationsverket          59/53/2015
Räddningsinstitutet          60/53/2015
Polisstyrelsen           61/53/2015
Gränsbevakningsväsendet         62/53/2015

FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Försvarsministeriet          63/53/2015
Försvarsförvaltningens byggverk         64/53/2015
Försvarsmakten           65/53/2015

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Finansministeriet          66/53/2015
Statens ämbetsverk på Åland         67/53/2015
Regionförvaltningsverket i Södra Finland        68/53/2015
Verket för finansiell stabilitet         69/53/2015
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Statistikcentralen          70/53/2015
Tullen            71/53/2015
Statskontoret           72/53/2015
Statens ekonomiska forskningscentral        73/53/2015
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning     74/53/2015
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori     75/53/2015
Skatteförvaltningen          76/53/2015
Befolkningsregistercentralen         77/53/2015

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Undervisnings- och kulturministeriet        78/53/2015
Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO    79/53/2015
Riksarkivet           80/53/2015
Museiverket           81/53/2015
Utbildningsstyrelsen          82/53/2015
Finlands Akademi          83/53/2015
Förvaltningsnämnden för Sveaborg        84/53/2015

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Jord- och skogsbruksministeriet         85/53/2015
Livsmedelssäkerhetsverket         86/53/2015
Naturresursinstitutet          87/53/2015
Lantmäteriverket          88/53/2015
Landsbygdsverket          89/53/2015

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Kommunikationsministeriet         90/53/2015
Meteorologiska institutet          91/53/2015
Trafikverket           92/53/2015
Trafiksäkerhetsverket          93/53/2015
Kommunikationsverket          94/53/2015

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Arbets- och näringsministeriet         95/53/2015
Utvecklings- och förvaltningscentret för Närings-, trafik- och miljöcentralerna och 
arbets- och näringsbyråerna         96/53/2015
Energimyndigheten          97/53/2015
Geologiska forskningscentralen         98/53/2015
Innovationsfinansieringsverket Tekes        99/53/2015
Konkurrens- och konsumentverket        100/53/2015
Patent- och registerstyrelsen         101/53/2015
Säkerhets- och kemikalieverket         102/53/2015

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Social- och hälsovårdsministeriet         103/53/2015
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet      104/53/2015
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården      105/53/2015
Strålsäkerhetscentralen          106/53/2015
Institutet för hälsa och välfärd         107/53/2015
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MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Miljöministeriet           108/53/2015
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet      109/53/2015
Finlands miljöcentral          110/53/2015

STATSBOKSLUT 
Statsbokslutet           111/53/2015

STATLIGA FONDER UTANFÖR STATSBUDGETEN
Brandskyddsfonden          112/53/2015
Statens televisions- och radiofond         113/53/2015
Oljeskyddsfonden          114/53/2015

Laglighetsgranskning

16/2016 Statens andel av finansieringen av inkomstrelaterad dagpenning
17/2016 Skatteintäkter
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Effektivitetsrevision

1/2016  Utveckling av arbetsfördelningen inom social- och hälsovården 
2/2016  Beredning och samordning av EU-ärenden i statsrådet
3/2016  Immigrationsmyndighetens verksamhet och dess utveckling
4/2016  Undervisnings- och kulturministeriets styrningssystem
5/2016  Offentliga förvaltningens kundrådgivning och telefontjänster
6/2016  Utveckling och produktion av digitala kommunikationstjänster
8/2016  Stöd för byggande av bredband
9/2016  Beredning av ändringen av förordningen om dimensioner och vikter i den tunga trafiken
10/2016  Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler av trafikledsprojekt
14/2016  Styrning av förvaltningens säkerhetsnätsverksamhet
15/2016  Statens kapitalinvesteringsverksamhet
18/2016  Minskning av återfallsbrottsligheten under och efter strafftiden
19/2016  Kostnadseffektivitet i behandlingen av NTM-centralernas beslut om företagsstöd
20/2016  Kostnadseffektivitet i behandlingen av klagomål (RFV)
21/2016  EU:s strukturfondsprograms verkningar

Övervakning av finanspolitiken

7/2016  Rapport om granskningen av finanspolitiken våren 2016

Granskning av finanspolitiken

11/2016   Tillförlitlighet i makroprognoser

Laglighetsgranskning

13/2016   Ansvarsfrågor vid utredning av Finavias derivatansvar

Utredning

1/2016  Bedömning av lagstiftningens sektorövergripande konsekvenser
2/2016  Industriellt samarbete i HX-jaktplansprojektet

Revision avslutad med brev eller promemoria

  Främjande av små och medelstora företags export och internationalisering 





Fotografierna i bokslutsberättelsen:

Porträtten på sidorna 4 och 34 av Sakari Röyskö

Sidan 35 av Sonja Lindroos, SRV
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