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"Vi bygger vår verksamhet på att vara en framgångsrik revisor och övervakare av statsfi-
nanserna som bidrar till en hållbar reform av den offentliga ekonomin och förvaltningen. 

Vi tar fram aktuell revision- och tillsynsinformation som är relevant för beslutsfattar-
nas utveckling av verksamheten.

Vi föregriper förändringar i omvärlden, reagerar på dem i vår planering och rapporte-
ring och motiverar våra fokusområden på ett transparent sätt.”

Medan den offentliga ekonomin och förvaltningen pressas på reformer har vi fram-
hållit att den offentliga förvaltningen ska anpassa och prioritera sina åtaganden i för-
hållande till de tillgängliga ekonomiska resurserna för att bibehålla effektiva offent-
liga tjänster och myndighetsuppgifter även i framtiden. 

Vi har fokuserat innehållet i våra rapporter till riksdagen på frågor som är av bety-
delse för nationalekonomin och statsfinanserna. Enligt intressentenkäten är vår re-
visions- och tillsynsrapportering både kunnig och effektiv. Tillika har vi fått positiv 
respons på konstruktiv växelverkan och vår expertis. Däremot behöver vi bli bättre 
på att presentera konkreta slutledningar, anpassa verksamheten och rapportering-
en enligt kunderna och fokusera på väsentliga frågor. 

Tillförlitliga uppgifter som verifierats genom revision utgör grunden för en trovär-
dig ekonomi och är med andra ord en förutsättning för en hållbar ekonomi. Vårt mål 
i samarbetet med olika aktörer vid utformning av koncerntjänster och -lösningar 
för statsekonomin har varit att processerna och systemen ska tillgodose en god för-
valtning och främja en effektiv ekonomiförvaltning. I effektivitetsrevisionerna har 
vi lyft fram förutsättningarna för framgångsrik implementering av strukturpolitis-
ka reformer. I internationell jämförelse verkställdes våra rekommendationer vid ef-
fektivitetsrevisionerna bra: över hälften av dem förverkligades i väsentlig mån. Den 
nya dispositionen och det visuella upplägget i revisionsberättelserna har förbättrat 
användbarheten och läsbarheten av informationen. 

Enheten för övervakning av finanspolitiken har lagt fram en övergripande bedöm-
ning av efterlevnaden av stabilitets- och tillväxtpakten samt av skötseln av de offent-
liga finanserna. I vårt tillsynsuppdrag ägnade vi uppmärksamhet åt att pakten mås-
te fungera även under en fortsatt lågkonjunktur.

Genom tillsynen över val- och partifinansiering har vi i hög grad bidragit till trans-
parensen i val- och partifinansieringen.
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Enligt min uppfattning har vår verksamhet överlag varit effektiv. Vi planerar och föl-
jer upp verksamheten genom att öppet lyfta fram omvärldsförändringar samt förut-
sättningarna för vår kompetens och effektivitet. För att nå samstämmighet om ut-
vecklingsinsatserna behöver vi ändå fortsätta diskussionerna både internt och med 
intressenterna. 

Vi använder samhällets värdefulla tillgångar i vårt arbete för att ta fram relevant och 
betydelsefull information till beslutsfattare. Utifrån denna insikt strävar vi också ef-
ter att effektivisera den egna verksamheten. Andelen externa prestationer av den ef-
fektiva arbetstiden var 76 procent. Jämfört med 2014 ökade revisionsverkets utgif-
ter med 0,9 procent. Priset på en presterad dag, som beskriver utvecklingen av ett 
lönsamt faktureringspris, sjönk med 1,5 procent jämfört med 2014. Revisionsver-
kets personalstruktur utvecklas i den riktning som anges i verkets stabilitets- och 
effektivitetsprogram.

Förändringarna i omvärlden inverkar på kompetensförväntningarna

Arbetsklimatet på revisionsverket motsvarar en genomsnittlig arbetsplats i Fin-
land, och en del av verkets enheter ligger klart över genomsnittet. Sjukskrivningar-
na uppgår till 4,6 dagar per årsverke, vilket är mindre än inom statsförvaltningen.

Kompetens är en av de viktigaste resurserna i vårt arbete. Inom kompetensutveck-
ling fokuserar vi på metodutbildning och möjliggörande av nya verksamhetssätt. På 
kompetensutveckling användes 12,1 dagsverken per årsverke.

Samlad bedömning

Jag vill tacka verkets engagerade och kunniga medarbetare och våra nära anknut-
na intressenter för det arbete som de uträttat för en framgångsrik nationalekonomi 
och skötsel av statsfinanserna i Finland.

Tytti Yli-Viikari
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1 Verksamhetsberättelse

Statens revisionsverk är en oavhängig revisions- och tillsynsmyndighet vars upp-
gifter fastställs i grundlagen. Verket granskar skötseln av statsfinanserna och iakt-
tagandet av statsbudgeten samt övervakar reglerna för finanspolitiken. Dessutom 
svarar statens revisionsverk för tillsynen över val- och partifinansieringen.

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 för oavhängig övervakning av finanspolitiken bygger i unionsrätten på Euro-
peiska unionens stabilitetspakt och lagstiftning (direktivet om krav på medlemssta-
ternas budgetramverk (2011/85/EU) och förordningen 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 och är sålunda en del av den grundlagsenliga 
ordning som förverkligar och tryggar riksdagens finansiella makt.

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. Ver-
kets enheter har utvärderat uppföljningen av resultatmålen. Utvärderingen har 
gjorts enligt följande betygsskala: mycket stor betydelse, stor betydelse, viss bety-
delse, ingen betydelse.

1.1.1 Strategiska effektmål och utvärdering

Bedömning: Målet har uppfyllts väl och vi har en stor betydelse genom att ta fram aktuell infor-
mation och relevanta revisions- och tillsynsuppgifter till beslutsfattare för utveckling av verksam-
heten. 

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.

År 2015 riktades effektivitetsrevisionerna på de områden som identifierats i riskanalysen av stats- 
och nationalekonomin. De rekommendationer som lagts fram i revisionsberättelserna hade iaktta-
gits väl, så att 30 procent av dem hade förverkligats helt eller nästan helt.

Bedömning: Av de revisioner som verket utför är redovisningsrevision viktigast för det aktuella 
området som bedömer att vår verksamhet har haft stort betydelse för måluppfyllelsen.  

Vi tar fram aktuell och relevant revisions- och tillsynsin-
formation för beslutsfattarnas utveckling av verksam-
heten.

Mätare: Självutvärdering:
enheten för effektivitetsrevision 
och granskning av finanspoliti-
ken, enheten för redovisningsre-
vision och laglighetsgranskning, 
enheten för övervakning av fi-
nanspolitiken, intressentenkät

1

2
Vår verksamhet spelar en stor roll för att statsfinanser-
na sköts enligt lag och riksdagens beslut, speciellt när 
det gäller statsbudgeten och principerna för god för-
valtning. 

Mätare: Självutvärdering:
enheten för effektivitetsrevision 
och granskning av finanspoliti-
ken, enheten för redovisningsre-
vision och laglighetsgranskning, 
enheten för övervakning av fi-
nanspolitiken, intressentenkät
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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.

Enligt intressentenkäten har ungefär hälften av svarspersonerna inom statsförvaltningen använd-
ning av revisionsberättelserna i sitt arbete. Motsvarande andel för laglighetsgranskningsberättel-
serna är 36 procent. Informationen från revisionsrapporterna upplevs i allmänhet vara tillräcklig. 
Över hälften av svarspersonerna anser att slutledningarna är genomförbara.

Utifrån utvärderingen av enheten för effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken har 
målet uppnåtts rätt så bra. Effektivitetsrevisionerna och granskningarna av finanspolitiken har 
emellertid i grund och botten en indirekt effekt. Deras frågeställningar gäller i allmänhet inte lag-
lighetsfrågor och iakttagande av budgeten.

Bedömning: Målet har uppfyllts väl och vår verksamhet har haft en stor betydelse. Effektivitetsre-
visionerna har oftast en indirekt effekt genom att revisionsresultaten skapar förutsättningar för en 
hållbar reform av förvaltningen, trots att det inte är möjligt att fastställa att de direkt skulle leda 
till en hållbarare statsekonomi. Revisionerna har ändå riktats in på helheter som är relevanta för 
måluppfyllelsen.

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 
tillräckliga.

Redovisningsrevision och laglighetsgranskning riktas in utifrån riskanalysen av stats- och natio-
nalekonomin och 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.

Bedömning: Målet har uppfyllts väl. Enligt intressentenkäten upplever intressenterna att informa-
tionen om revisions- och tillsynsprocessen sköts bra och samarbetet med revisorerna är smidigt, 
professionellt och uppskattande. Mer information behövs främst om metoderna och kriterierna 
för revisionerna. Inom statsförvaltningen önskar man också att revisionsverket skulle hålla mer 
kontakt med revisionsobjekten. Därför kommer vi att följa upp och utvärdera interaktionen vid re-
visionerna genom att göra våra responsrutiner mer regelbundna och systematiska.

Bedömning: Enligt bedömningen av effektivitetsrevisionen och granskningen av finanspolitiken har 
målet uppfyllts i revisioner och granskningar av helheter med stor betydelse för statsfinanserna. 

3
Vi bidrar till hållbar förnyelse av den offentliga ekonomin 
och förvaltningen. 

Mätare: Självutvärdering:
enheten för effektivitetsrevision 
och granskning av finanspoliti-
ken, enheten för redovisningsre-
vision och laglighetsgranskning, 
enheten för övervakning av fi-
nanspolitiken, intressentenkät: 
enheten för ledningens stöd

4
Revisionsobjekten ger god respons om interaktionen 
under revisionerna.

Mätare: Resultat av 
intressentenkäterna enheten för 
ledningens stöd

Revisionstemana behandlas ur ett statsfinansiellt per-
spektiv.

Mätare: Självutvärdering: enhe-
ten för effektivitetsrevision och 
granskning av finanspolitiken, 
enheten för redovisningsrevision 
och laglighetsgranskning, enhe-
ten för övervakning av finans-
politiken

5
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Det ekonomiska perspektivet bör ändå betonas ytterligare i revisionerna.

Redovisningsrevision och laglighetsgranskning riktas in enligt revisionsplanen som statens revi-
sionsverk har fastställt. Revisionsplanen och enhetens kompletterande plan till revisionsplanen 
anger de viktigaste fokusområdena och revisionstemana. Dessa ska vara relevanta för statsbok-
slutet och riskerna ska bedömas för både hela budgetekonomin och de enskilda bokföringsenhe-
terna. Det statsfinansiella perspektivet utgör alltid ett väsentligt element i redovisningsrevisioner-
na och laglighetsgranskningarna.

Bedömning: Målet har uppfyllts väl.

Datasammanställningen, revisionsmetoderna och kompetensen i anknytning till effektivitetsrevi-
sionerna 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-revisionsstandarder-
na. Styrning och kvalitetssäkring under pågående revision samt kvalitetskontroller vid förutbestämda 
kontrollpunkter används för att säkerställa att slutledningarna och ställningstagandena bygger på de kri-
terier för revisionsmetoder och evidens som följer av revisionsverkets instruktioner och god revisionssed.

År 2015 gjordes ingen THB-enkät och därmed saknas en resultatbaserad bedömning.

Bedömning: Volymen av sjukfrånvaron var 4,6 dagar/årsverke och låg klart under motsvarande 
siffra för hela statsförvaltningen (8,6 dagar/årverke).

År 2015 användes 12,1 dagsverken per årsverke på kompetensutveckling.

Bedömning: Målet har uppfyllts mycket väl. Kompetensnivåindexet var 7,63 i totalgenomsnitt (på 
skalan 1–10). Indexet (kompetensnivån) har utvecklats positivt från totalgenomsnitt 6,9 i början av 
2015.

6
Slutledningarna och ställningstagandena baserar sig på 
systematiskt tillämpade kvalitativa och kvantitativa me-
toder för sammanställning av data.

Mätare: Självutvärdering: enhe-
ten för effektivitetsrevision och 
granskning av finanspolitiken, 
enheten för redovisningsrevision 
och laglighetsgranskning, enhe-
ten för övervakning av finanspo-
litiken, vetenskapliga rådets ut-
värdering

7
Resultaten av THB-enkäten är åtminstone på samma 
nivå som i referensgruppen: resultatet totalt och upp-
delat enligt ledning och chefsarbete, belåtenhet med lö-
nen, arbetsklimat och arbetshälsa, jämlikhet och jäm-
ställdhet, arbetsbelastning.

Mätare: THB-enkät

8
Volymen för sjukfrånvaro överskrider inte den allmänna 
nivån inom statsförvaltningen.

Mätare: sjukskrivningarna per 
årsverke

9
På kompetensutveckling används i genomsnitt tio dags-
verken per årsverke.

Mätare: arbetstidsuppföljning, 
antal dagsverken för kompe-
tensutveckling

10
Positiv utveckling av kompetensnivåindexet (kompe-
tensnivån) enligt kompetenskartläggningen. 

Mätare: arbetstidsuppföljning, 
antal dagsverken för kompe-
tensutveckling



V
ERKSA

M
H

ETSBERÄTTELSE 2015

15

Bedömning: Måluppfyllelsen utvärderas i bokslutet för 2016.

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. Årligen har riks-
dagen gjort 2–4 ställningstaganden som har varit förenade med rapporteringsskyl-
dighet för regeringen. Effektivitetsrevisionen följer upp hur de ställningstaganden 
som riksdagen framfört i sina 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

Revisionsverket följer med verkningarna av sin egen rapportering och de åtgärder 
som har vidtagits med anledning av observationerna vid revisionerna. Syftet med 
uppföljningen är att effektivera revisionsverksamhetens förebyggande och ansvars-
utkrävande verkningar samt utvärdera utvecklingen av den egna verksamheten. Re-
visionsverket är en reformatör för en hållbar offentlig förvaltning och ekonomi in-
om statsförvaltningen. 

Särskilda teman i årsberättelsen till 2015 års riksdag var förvaltningens verkställig-
hetsförmåga vid strukturpolitiska reformer och integration i samhället. Med andra 
ord har revisionsverket inom ramen för sitt uppdrag gått in för att reformera och 
utveckla samhället och statsfinanserna i synnerhet. Samtidigt har verket arbetat 
för att stöda och främja reformer och innovation på en ekonomiskt hållbar grund.

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.

11
Eff ektivitetsrevisionerna, granskningarna av fi nanspoli-
tiken och laglighetsgranskningarna slutförs inom utsatt 
tid och antalet använda dagsverken överskrider inte an-
talet dagsverken enligt planen för revisionen/gransk-
ningen. Redovisningsrevisionerna slutförs inom den tid 
som fastställts i enhetens plan.

Mätare: planerna
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År 2015 slutfördes 12 uppföljningsrapporter för effektivitetsrevisioner (2014: 18 st.), 
som gällde genomförandet av 89 revisionsverkets rekommendationer (2014: 100 st.) 
och åtgärder i anslutning till dessa. Enligt bedömningen har cirka 30 procent (2014: 
29 %) av rekommendationerna förverkligats helt eller nästan helt. 

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 Verkets inverkan på medborgarnas förtroende för en adekvat 
skötsel av och tillsyn över statsfinanserna samt för den offentliga 
förvaltningen

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.

Figur 1: Utvecklingspunkter enligt intressentenkäten

UTVECKLINGSPUNKTER

Sakkunnig-
verksamhet

Regelbundna och 
systematiska 

responsrutiner

Interaktion med 
intressenter

Kontakterna 
med media

SRV:s roll gentemot 
intressenter

Koncisa, tydliga 
och lättbegripliga 

rapporter

Tjänster och 
rapportering 
på webben

Dagsaktuell 
information



V
ERKSA

M
H

ETSBERÄTTELSE 2015

17

Revisionsverkets förmåga att främja medborgarnas förtroende för statsförvaltning-
en och statsekonomin bygger på verkets goda rykte. 

Tillsynen över val- och partifinansieringens laglighet förverkligar medborgarnas 
rätt att få information om och bedöma de politiska partiernas och offentligt förtro-
endevaldas ekonomiska bindningar. Den externa revisionen av statsfinanserna och 
laglighetstillsynen över val- och partifinansieringen är en del av det institutionel-
la arrangemang som motverkar korruption och främjar god förvaltning. Tillsynen 
över val- och partifinansieringen har också breddat revisionsverkets uppgiftsom-
råde till att omfatta allmän laglighetsövervakning.

Genom att säkerställa att förvaltningens redovisningsskyldighet förverkligas svarar 
revisionsverksamheten för sin del på medborgarnas förväntningar på en god och re-
sultatrik skötsel av finanserna. Med hjälp av revisionsinformationen har medborg-
arna också möjlighet att själva bedöma de statliga myndigheternas verksamhet och 
dess resultat.

I intressentenkäten som gjordes 2015 fick SRV goda omdömen om verksamheten 
och effekterna. Revisionsverkets arbete är rätt så väl känt; den bästa kännedomen 
fanns inom statsförvaltningen och i riksdagen. Mängden information från revisions- 
och tillsynsberättelserna och om deras resultat anses vara tillräcklig.

I riksdagen och statsförvaltningen inhämtar man informationen om revisionsre-
sultaten huvudsakligen direkt ur SRV:s rapporter. De övriga intressenterna får in-
formationen främst via medierna. SRV:s arbete används också mest mångsidigt in-
om statsförvaltningen.

regeringen och budgeten 3,8 %
andra teman 3,2 %
elektroniska system och digitalisering 3,1 %
utbildnings- och socialpolitik 2,7 %
allmän finanspolitik 2,5 %
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Figur 2: Offentligt intresse enligt tema
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Enligt intressenterna har revisionsverkets lyckats med revisions- och tillsynsrap-
porteringen: Verkets rapporter får goda betyg för sakkunskap, tillförlitlighet, ob-
jektivitet och nytta. 

På basis av intressentenkäten kommer SRV att göra sina responsrutiner mer regel-
bundna och systematiska. På så vis vill verket bland annat stärka revisionsresulta-
tens relevans och interaktionen vid revisionerna samt förbättra slutledningarnas ge-
nomförbarhet. Verket ska också hålla mer kontakt med medierna.

Under berättelseåret gav revisionsverket ut sammanlagt 30 meddelanden och an-
ordnade ett informationsmöte. Jämfört med året innan fick revisionerna något min-
dre publicitet i medierna, men totalt sett ökade antalet medieträffar något. Ökningen 
berodde på medieintresset för generaldirektör Tuomas Pöystis utredning om soci-
al- och hälsovårdsreformen. Många medieträffar gäller också hans avgång från SRV 
till uppgiften som understatssekreterare vid statsrådet. Det största intresset på om-
rådet revision och tillsyn riktades på partistöd och valfinansiering, utkomstskydd 
för arbetslösa, regeringens finanspolitik, invandrarnas inlärningsresultat, skattere-
former och granskning av skattesystemet, statsbolagen och reformerna inom stats-
förvaltningen.

Det största regionala intresset för revisionsverket fanns i Nyland (40–50 träffar). 
Även i Södra Österbotten, Egentliga Finland, Norra Savolax och Mellersta Finland 
fanns det ett aktivt intresse (30–40 träffar). Relativt många nyheter publicerades i 
Päijänne-Tavastland, Norra Österbotten, Birkaland, Egentliga Tavastland och Nor-
ra Karelen (20–30 träffar). I Lappland, Satakunta och Kajanaland var nyhetsintres-
set mindre (10–20 träffar).

På basis av medieuppföljningen har SRV stärkt sin profil som expertorganisation. 
Riktlinjerna för revisionsverkets kommunikation bygger på offentlighet enligt 12 § i 
grundlagen, på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 
den så kallade kommunikationsförordningen (1030/1999). I kommunikationen be-
aktas också ISSAI-standarderna angående revisionskommunikationens kvalitet samt 
rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation (2010). 

Revisionsverket såg över rapporteringen i både riksdagsberättelserna och revisions-
berättelserna genom att förbättra den visuella utformningen, återge mera data i vi-
suell form och förbättra läsbarheten i rapporterna. Verket fortsatte också att infor-
mera medborgare och intressenter via sociala medier.
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1.1.5 Revisionsverkets verkningar i den internationella utvecklingen och 
det internationella samarbetet på revisionsområdet

Statens revisionsverk valdes på den europeiska riksrevisionsorganisationen EURO-
SAI:s kongress in i organisationens styrelse (Governing Board) till 2020 och till an-
dra vice ordförande till 2017. Andra vice ordföranden bistår ordföranden i att leda 
och utveckla organisationen.

Revisionsverket är en aktiv medlem både i den internationella organisationen för 
överordnande revisionsorganisationer INTOSAI:s arbetsgrupper för nyckelindika-
torer och utveckling av granskningar av offentlig skuld. Den förstnämnda gruppen 
ska arbeta fram en INTOSAI-standard för utveckling och användning nyckelindi-
katorer. Den sistnämnda arbetsgruppen fortsätter att omarbeta de internationella 
standarderna för granskning av den offentliga skuldförvaltningen.

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. Inom nätverket kan experter utbyta infor-
mation och delta i kollaborativt lärande inom finanspolitiska revisionsmetoder. År 
2015 riktades revisionerna främst in på hållbarheten inom den offentliga ekonomin 
samt på banktillsyn. SRV beslutade att delta i två parallella revisioner, den ena in-
om nätverk för granskning av finanspolitiken och den andra inom strateginätver-
ket för EU2020. Teman för de parallella revisionerna är de risker som hotar den of-
fentliga ekonomins hållbarhet och strukturfondernas inverkan på genomförandet 
av EU2020-strategin i fråga om sysselsättning och utbildning.

SRV deltog i följande kongresser för internationella samarbetsnätverk av oberoende 
finanspolitiska tillsynsorgan: OECD Network of Parliamentary Budget Officials and 
Independent Fiscal Institution (PBO) samt EU:s nätverk av oberoende finanspolitis-
ka institutioner (EUNIFI), som samordnas av EU-kommissionen, och EU-länder-
nas nätverk av oberoende finanspolitiska institutioner (EUIFI). Vid övervakningen 
av finanspolitiken har revisionsverket ett avsevärt bilateralt informationsbyte och 
samarbete med Europeiska kommissionen.

Revisionsverket samarbetar med de nordiska riksrevisionerna enligt behov. År 2015 
ordnades en riskanalysworkshop om analys av makrorisker. Riksrevisionschefernas 
möte 2015 beslutade om att följande riskanalysworkshop ska hållas i Finland 2016.
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1.2 Prestationer och kvalitetshantering

Kapitel 1.2 handlar om de berättelser som lämnas till riksdagen (riksdagsberättel-
ser), revisionsberättelser, anmälningar om klagan och missbruk samt hantering och 
utveckling av de mänskliga resurserna och kvalitetshanteringssystemets funktion.

1.2.1 Prestationsvolymer och åstadkomna offentliga nyttigheter

Berättelser till riksdagen

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till riksdagen 2015 (17.9.2015) 
B 18/2015 rd.

Rapport om övervakningen av finanspolitiken (8.9.2015) B 17/2015 rd.

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbok-
slutet och regeringens årsberättelse för år 2014 (27.5.2015) B 15/2015 rd.

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansiering-
en 2014 (13.5.2015) B 4/2015 rd.

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen 
vid Europaparlamentsvalet 2014 (28.1.2015) B 21/2014 rd.

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen 
vid riksdagsvalet 2015 (17.12.2015) B 19/2015 rd.

Revisionsverket fullgjorde under år 2015 de uppgifter som föreskrivits det i partila-
gen (10/1969, ändrad 683/2010). Med stöd av partilagen erhölls från partierna, par-
tiföreningarna och de partinära sammanslutningarna de i partilagen föreskrivna 
aktuella redovisningarna av bidrag som dessa tagit emot. Likaså ser revisionsver-
ket till, att de sammanslutningar och stiftelser som det övervakar lämnar sina bok-
slut och revisionsberättelser till registret för redovisningar. Revisionsverket utför-
de dessutom med stöd av partilagen inalles 35 granskningar hos partiorganisationer. 
Om granskningarna rapporteras till riksdagen i den berättelse som avses i 9 e § i par-
tilagen den 12 februari 2016.
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Revisionsberättelser

Redovisningsrevisionen har i enlighet med revisionsverkets revisionsplan år 2015 
rapporterat om revisionen av statsbokslutet för år 2014 samt lämnat en revisions-
berättelse för 67 bokföringsenheter och två statliga fonder utanför budgeten. Un-
der år 2015 gavs två laglighetsgranskningsberättelser. Andelen revisioner utgjorde 
17,6 procent av det externa sakkunnigarbetet (17,6 % 2014).

År 2015 rapporterade revisionsverket en granskningsberättelse om finanspolitiken 
och 16 effektivitetsrevisionsberättelser samt en utredning.  Dessutom rapportera-
des en effektivitetsrevision som en del av verkets särskilda berättelse. Verket läm-
nade även uppföljningsrapporter om tidigare effektivitetsrevisioner. Effektivitetsre-
visionens andel utgjorde 48 procent av det externa sakkunnigarbetet. (2014: 47 %).

Under berättelseåret avgav revisionsverket sammanlagt 16 sakkunnigutlåtanden 
för olika ministeriers projekt för lagberedning och andra projekt. Till riksdagen gav 
revisionsverket sammanlagt sju utlåtanden som främst gällde utskottshöranden.

Berättelseåret var det andra året under den nya strategiperioden (2014–2020). Un-
der berättelseåret fokuserade utvecklingen av granskningsarbetet särskilt på att 
skärpa den statsfinansiella aspekten i granskningsarbetet och reformera rapporte-
ringen om granskningar.

Klagomål samt anmälningar om missbruk

År 2015 mottog revisionsverket nio anmälningar (2014: 3 st.) av myndigheterna om 
i deras verksamhet konstaterade missbruk av statens medel eller egendom.

Dessutom anmälde statliga ämbetsverk och inrättningar till revisionsverket ett fall 
(2014: 3 st.) där det var fråga om misstanke om missbruk hos en statsbidragsmottaga-
re. Revisionsverket har också av de ämbetsverk som administrerar EU-stöd mottag-
it de anmälningar som gäller tillsynen över stöden. Revisionsverket emottog under 
berättelseåret 43 av enskilda personer och sammanslutningar framställda klago-
mål angående vad som upplevts som ett missförhållande i statsfinanserna (2014: 31 
st.). Under berättelseåret behandlades inalles 44 klagomålsärenden (2014: 40 st.).
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1.2.2 Hantering och utvecklande av de mänskliga resurserna

EFFEKTIVITETSREVISION OCH GRANSKNING AV FINANSPOLITIKEN

Kvalitetsmålsättningen var, att alla effektivitetsrevisioner utförs i enlighet med instruktionen om 
effektivitetsrevision eller en preciserande instruktion på lägre nivå, och att enheten för effektivi-
tetsrevision utvärderar kvaliteten för alla slutförda revisioner så, att en chef som inte har med-
verkat i revisionsprocessen i huvudsak ansvarar för utvärderingen av den slutförda berättelsen. 
Dessa målsättningar förverkligades. På basis av den uppföljning som görs vid handledningen 
under revisionens gång och den i efterhand gjorda kvalitetsutvärderingen kan anses, att kvali-
tetsnivån som helhet har uppfyllt de krav som ställs i instruktionen.

Uppfyllelsen av de strategiska kvalitetsmålen och målen för serviceförmågan enligt revisionsver-
kets revisionsplan utvärderades genom självutvärdering i enheten för effektivitetsrevision och 
granskning av finanspolitiken. Målen för serviceförmågan gällde interaktionen under revision-
erna, beaktandet av det statsfinansiella perspektivet vid revisionerna och användbarheten av de 
rapporterade uppgifterna. Enligt självutvärderingen kan kvalitetsmålen anses ha uppfyllts rätt så 
bra. Enligt utvärderingen beaktades det statsfinansiella perspektivet vid valet av revisionsteman 
men överskuggades sedan i rapporteringen av frågeställningar kring uppnåendet av samhällspo-
litiska mål och serviceförmågan inom den offentliga förvaltningen.

REDOVISNINGSREVISION OCH LAGLIGHETSGRANSKNING

Målsättningen för kvalitetshanteringen av redovisningsrevisionen och laglighetsgranskningen är 
att alla revisioner utförs i enlighet med kraven i revisionsverkets redovisningsrevisionsinstruktion. 
Redovisningsrevisionschefen övervakar som en del av sitt styrningsuppdrag att revisionerna iakt-
tar 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 
2014 ska vara klara senast 15 maj 2015, revisionerna av övriga bokföringsenheter senast 9 maj 
2015 samt revisionen av statsbokslutet senast 18 maj 2015.

Redovisningsrevisionsberättelserna blev klara enligt målsättningen. Nivån för hur den målsatta 
tidtabellen uppnåddes kan betraktas som synnerligen god.

 Revisionsberättelserna publicerades på revisionsverkets hemsidor och en tryckt samlingspubli-
kation distribuerades till de viktigaste intressegrupperna.

Antalet laglighetsgranskningsberättelser som gavs var två och i kvalitetshanteringen av dem följs 
huvudsakligen samma principer som i kvalitetshanteringen av redovisningsrevisionsberättelser-
na.

1.2.3 Kvalitetshanteringssystemets funktion

Revisionsverkets enheter har arbetat kvalitetsmedvetet och upprätthållit ett kvali-
tetshanteringssystem för verksamheten enligt den internationella standarden IS-
SAI 40. Kvalitetssystemen vid verksamhetsenheterna för revision bygger på aktu-
ella revisions- och verksamhetsinstruktioner, en standardiserad revisionsprocess, 
aktuell handledning och övervakning som säkrar dess kvalitet samt kvalitetskon-
troll i efterhand.

 Revisionsverkets planeringssystem har utvecklats så att med avseende på verksam-
hetens inriktning har revisionsverkets riskanalys för stats- och nationalekonomin 
gjorts till en allt mer integrerad del i revisions- och granskningsenheternas plane-
ringsprocess. Verket har också arbetat för att göra riskanalysen så användbar som 
möjligt för verkets revisionsplan och vid inriktning av revisionerna och gransk-
ningarna.
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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 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 uppgick till 0,7 procent under berättelse-
året. Antalet dagsverken av den effektiva arbetstiden som användes för externa pre-
stationer ökade med 2,9 procent jämfört med år 2014. Hur dagsverkena fördelar sig 
på olika typer av prestationer behandlas i tabell 1.

Lönsamhets- och produktivitetsmålsättningen vid revisionsverket är, att utveck-
lingen av verkets utgifter enligt bokslutet och de med priset på en presterad dag 
mätta kostnaderna inte under den fyra år långa planeringsperioden sammantaget 
överstiger stegringen av kostnadsnivån enligt konsumentprisindex. Revisionsver-
kets utvecklingsåtgärder och informationssystemprojekt är av karaktären investe-
ringar, dvs. de betalar tillbaka sig som förbättrad lönsamhet eller verkningsfullhet 
inom ramen för en öppet redovisad återbetalnings/verkningstid. Att uppnå dessa 
målsättningar förutsätter i praktiken att personalstrukturen långsiktigt utvecklas så 
att den blir kostnadseffektivare samt att utvecklingsåtgärderna och informations-
systemprojekten lyckas. Samtidigt är målsättningen att trygga personalens välmå-
ende och orkande i arbetet samt att förbättra förutsättningarna för dessa.

1.3.1 Verksamhetens produktivitet

Genom en mer noggrann planering av personalresurserna har volymen för den ar-
betstid som använts för externa prestationer ökat med 2,9 procent från föregående 
års 21 881 dagsverken till 22 520 dagsverken under berättelseåret. Andelen exter-
na prestationer av verkets årsverken ökade från 60,8 procent år 2014 till 61,3 pro-
cent under berättelseåret.

Nyckeltal som beskriver verksamhetens produktivitet

2013 2014 2015

6 823 6 063 6 888
Laglighetsgranskning 662 1 554 934
Effektivitetsrevision 5 018 5 587 5 689
Granskning av finanspolitiken 326 361 396
Riksdagsrapportering 327 710 200
Övervakning av finanspolitiken 0 0 314
Ledning, extern 3 638 3 619 3 875
Extern sakkunnigverksamhet 3 406 3 607 3 848
Tillsyn över val- och partifinansiering 424 380 376
Externa prestationer totalt 20 623 21 881 22 520
Indirekt verksamhet (stödtjänster, administration) 7 142 7 062 6 999
Semestrar och annan avlönad frånvaro totalt (dagsverken) 7 495 7 052 7 228
Total arbetstid sammantaget 35 260 35 995 36 747

Tabell 1: Den effektiva 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 714 euro år 2014 till 703 euro under berättelseåret. Priset på en extern pre-
sterad dag minskade således med 1,5 procent. Kostnaderna för verkets verksamhet 
ökade med 1,3 procent jämfört med året innan.

 
Nyckeltal som beskriver verksamhetens lönsamhet

714 
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703 
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743 
euro

2013 2014 2015

Figur 3: Kostnaden för SRV:s prestationsdag
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Figur 4: Utvecklingen av de totala utgifterna
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Revisions- och sakkunnigverksamhet

Tillsyn över val- och partifinansiering

Intern verksamhet

Frånvaro
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Andel av verkets övriga gemensamma kostnader
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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 bygger på verkets vision och värden. Huvudmål-
sättningen är att
• 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
• utvecklandet av kompetensen ska säkerställas
• ett arbetsliv som upplevs som bra och rättvist ska säkerställas för medarbetarna.

År 2015 fokuserade utvecklingen av personalens kompetens på personalutbildning, 
långsiktiga kompetensutvecklingsprogram, individuella utvecklingsplaner och in-
troduktionsprogram för nya anställda.

Kompetensledning har använts för att inleda och genomföra tretton utvecklingspro-
gram. I programmen tillämpas prestations-, interaktions- och resultatledningsper-
spektivet på revisionsmetoder, internationella revisionsstandarder och deras till-
lämpning i instruktioner, ICT-frågor och revisionsledning.

I samband med utvecklingssamtalen utarbetades personliga utvecklingsplaner för 
de anställda. Planerna bygger på revisionsverkets kompetensområden. Syftet med 
personliga utvecklingsplaner är att se till att varje medarbetare har möjlighet att ut-
veckla sin kompetens på lång sikt, upprätthålla sina yrkeskunskaper och utveckla 
sina professionella färdigheter under karriären. Utvecklingsplanerna är en gemen-
sam plattform för verkets övergripande ledningskoncept.

Introduktionsprogrammet för nya medarbetare har etablerats och utvecklats uti-
från erfarenheter och respons.

Insatserna för arbetshälsan bygger på resultaten från arbetsklimatenkäten som gjor-
des senaste verksamhetsår och resultaten från de arbetsgemenskapsbaserade häl-
sokontrollerna från 2014. Resultaten används speciellt för utveckling av ledarskapet 
och chefsarbetet och i andra insatser för att upprätthålla arbetsförmågan och ut-
veckla samarbetet samt i den dagliga ledningen och i utvecklingssamtalen. Genom 
dessa åtgärder vill man framförallt främja en samarbetskultur, ett positivt arbetskli-
mat och interaktivitet på revisionsverket. Arbetsklimatet har utvärderats med Ar-
betshälsoinstitutets enkät Mot en bättre arbetsgemenskap, som ska upprepas 2016 
i samarbete med företagshälsovården.

Under berättelseåret samordnade verkets ledning sin uppfattning om chefernas 
uppgifter speciellt i vardagssituationer och vid införandet av nya förfaringssätt och 
harmoniseringen av rutiner.

Arbetsergonomin har förbättrats för att främja arbetsförmågan. De flesta arbets-
ställen har utrustats med elektriskt höj- och sänkbara skrivbord och en företagsfy-
sioterapeut har besökt 95 arbetsställen och gett handledning i ergonomin.  Under 
besöken har de anställda fått råd för att justera ergonomin på sin arbetsplats och an-
vända de höj- och sänkbara skrivborden.

Personalen stöds i att upprätthålla sin fysiska kondition på egen hand, genom att 
erbjuda möjlighet att använda gymmet och ordna handledning i användningen av 
gymutrustningen samt kettlebellträning. Revisionsverket införde motions- och kul-
turförmån för de anställda i början av berättelseåret.
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Ett gott behärskande av arbetet eftersträvas genom regelbunden planering av perso-
nalresurserna. Med föregripande och fördelning av arbetsuppgifterna samt med nya 
arbetsredskap har man gett stöd för en resultatrik verksamhet och orkande i arbetet.

Nyckeltal som beskriver hanteringen och utvecklandet av de mänskliga 
resurserna

Personalstyrka, personalstruktur och personalkostnader

I slutet av år 2015 var personalstyrkan vid revisionsverket 4,9 procent större än ett år 
tidigare. Antalet årsverken ökade med 1,7 procent från föregående året. Fram till slutet 
av året ökade kvinnornas andel från 46,5 procent till 49 procent av hela personalen.

Personalens genomsnittliga ålder sjönk från föregående år med 0,6 procent. Vid 
årets slut utgjorde andelen för dem som fyllt 45 år 60,3 procent av hela personalen, 
vilket var 0,1 procentenheter mindre än året innan. Revisionsverkets största ålders-
grupp är fortfarande 55–64-åringarna, som utgör 32,5 procent av hela personalen.

Tabell 2: Personalstyrka och årsverken

2013 2014 2015 Årlig förändring %

Personalstyrka 31.12. 148 144 151 4,9

Kvinnor 72 67 74 10,4

Män 76 77 77 0

Årsverken 141 143 145,5 1,7

Tabell 3: Kvinnornas och männens genomsnittsålder, personalens åldersstruktur 31.12

2013 2014 2015 Årlig förändring %

Hela personalen 48,3 49,2 48,9 -0,6

Kvinnor 45,5 46,6 47,0 0,9

Män 50,9 51,6 50,6 -1,9

Figur 6: Personalens åldersstruktur
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Personalens utbildningsnivåindex är 6,7. I slutet av året utgjorde andelen för dem 
som avlagt åtminstone högre högskole- och universitetsexamen 76,2 procent av he-
la personalen, vilket är 0,5 procentenheter mer än året innan. Andelen för dem som 
genomgått forskarutbildning (avlagt licentiat- eller doktorsexamen) var 15,2 pro-
cent, vilket är 0,6 procentenheter mer än vid slutet av år 2012.

Personalen är huvudsakligen fast anställd. Andelen visstidsanställda utgjorde 8,6 
procent av hela personalen.

Antalet deltidsanställda personer är litet, 3,3 procent av hela personalen.

Tabell 4: Utbildningsnivåindex 31.12

2013 2014 2015 Årlig förändring %

Hela personalen 6,6 6,7 6,7 0

Kvinnor 6,4 6,5 6,6 1,5

Män 6,8 6,8 6,8 0

Tabell 5: Fast och visstidsanställd personal 31.12

2013 2014 2015 Årlig förändring %

Fast anställda 134 131 138 5,3

Kvinnor 62 57 65 14

Män 72 74 73 -1,4

Visstidsanställda 14 13 13 0,0

Kvinnor 10 10 9 -10,0

Män 4 3 4 33,3

Tabell 6: Heltids- och deltidsanställd personal 31.12

2013 2014 2015 Årlig förändring %

Heltidsanställda 142 138 146 5,8

Deltidsanställda 6 6 5 -16,7

Tabell 7: Arbetskraftskostnader

2013 2014 2015 Årlig förändring %

Arbetskraftskostnader totalt €/år 12 304 611 12 644 336 12 420 591 -1,8

Löner för utförd arbetstid, %-andel av lönesumman 74,2 % 79,9 % 79,3 % -0,8

Indirekta arbetskraftskostnader 4 874 712 4 489 934 4 259 304 -5,1

De indirekta arbetskraftskostnadernas andel av lönerna för utförd 
arbetstid

65,6 % 55,1 % 52,2 % -5,3

Källa: Tahti-systemet.
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Välmående i arbetet

Personalomsättningen minskade från föregående år. I annan arbetsgivares tjänst 
övergick 2,8 procent av den personal som var anställd i slutet av år 2014. Detta var 
1,3 procentenheter mindre än år 2014. Med pension avgick dessutom 2,8 procent, 
vilket är 2,1 procentenheter mer än året innan. Sjukfrånvarons volym fortsatte att 
minska och sjönk nu med 20,5 procent från år 2014. Företagshälsovårdens tjänster 
utnyttjades 4,9 gånger per årsverke. Antalet besök hos företagshälsovården var oför-
ändrat. Företagshälsovårdstjänsternas nettokostnader minskade med 22,9 procent.

Kompetensutveckling

Deltagandet i utbildning ökade med 9 procent per årsverke jämfört med året innan. 
Utbildningskostnaderna exklusive lönekostnader och utvecklande av yrkeskunska-
pen på egen hand ökade med 1,8 procent per årsverke.

Tabell 8: Omsättning och annat välmående i arbetet

2013 2014 2015 Årlig förändring %

Avgångsomsättning (%-andel av personalen) 7,6 % 4,1 % 2,8 % -31,7

Tillträdesomsättning (%-andel av personalen) 15,3 % 3,4 % 6,9 % 102,9

Sjukfrånvaro (dv/åv) 1 7,0 5,8 4,6 -20,5

Företagshälsovårdstjänsternas kostnader netto (€/åv) 781 € 853 € 658 € -22,9

1 Källa: Tahti-systemet.

Tabell 9: Utbildning och utveckling

2013 2014 2015 Årlig förändring %

Deltagande i utbildning (euro/åv)1 1 087 € 931 € 948 € 1,8

Deltagande i utbildning (arbetsdagar/åv)1 11,9 11,1 12,1 9,0

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

1.5.1 Finansieringsstruktur

Jämfört med bokslutet för år 2014 inträffade inga förändringar i finansieringen. Re-
visionsverkets utgifter bestreds från moment 21.40.01 Omkostnader för statens re-
visionsverk och mervärdesskatteutgifterna från moment 21.40.29.

1.5.2 Budgetutfall

Revisionsverket beviljades 15 307 000 euro för omkostnader 2015 (2014: 15 307 000 €). 
För omkostnader användes 13 258 000 euro (2014: 13 258 000 €). Från omkostnads-
momentet överfördes till följande år 1 534 085 euro, vilket är 515 000 euro mindre än 
den post som överfördes föregående år. År 2015 beviljades revisionsverket 582 000 
euro för mervärdesskatteutgifter, av vilket 632 000 euro användes. Den 4 februari 
2016 gav kanslikommissionen statens revisionsverk tillstånd att överskrida anslaget 
på moment 21.40.29 Mervärdesskatteutgifter (reservationsanslag) med 50 002 euro.

1.5.3 Intäkts- och utgiftskalkyl

Utgifterna för revisionsverkets verksamhet ökade med 0,9 procent jämfört med år 
2014. Av revisionsverkets utgifter år 2015 utgjorde personalkostnaderna 77,3 pro-
cent (2014: 77,8 %). Personalkostnaderna ökade med 0,4 procent (2014: 0,6 %). Ef-
ter personalkostnaderna var de därnäst största utgiftsposterna köp av tjänster 10,8 
procent och hyror 8,0 procent. 

1.5.4 Balansräkning

Värdet av revisionsverkets anläggningstillgångar och övriga långfristiga placering-
ar minskade under berättelseåret till 0,0 euro från föregående års 7 900,29 euro.
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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 
begränsade bedömningsram som ingår i rekommendationen från statsrådets con-
troller. Utvärderingen 2015 gjordes på ett samordnat sätt enligt bedömningsramen. 
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. Den 
stats- och nationalekonomiska riskanalysen 2015 integrerades bättre i revisions-
verkets revisionsplan 2016–2020, i vilken effektportföljerna 2015 och 2016 anger 
perspektiven för både uppföljningen och planeringen. Den allmänna delen av revi-
sionsinstruktionerna färdigställdes 2015 och implementeringen av dem inleddes.

Revisionsverket har fortsatt att genomföra stabilitets- och effektivitetsprogrammet 
samt den strategiska planeringen av personalresurserna. Nya uppgifter, omvärldsför-
ändringar och därmed förknippade kompetenskrav medför en personal- och kom-
petensrisk. Revisionsverket garderar sig mot den i sin ledning, samt genom nog-
grannare befattningsbeskrivningar, målsättning, schemaläggning och prioritering. 

År 2016 kommer utvecklingen av den interna kontrollen och riskhanteringen att fo-
kuseras på följande punkter:
• Arbetsmetoderna och processerna ska utföras enligt mer samordnade rutiner 

och interaktionen såväl mellan verkets enheter som mellan verket och revisions-
objekten ska förbättras.

• Verket ska ha tillräckliga personalresurser för sitt uppdrag och besitta tillräck-
ligt tidsenlig och professionell kompetens.

• Den systematiska och långsiktiga utvecklingen av personalens kompetens och 
upprätthållande av yrkesfärdigheter fortsätter inom de kompetensområden som 
verket har fastställt (bl.a. revisionsledning och revisions- och metodkompetens 
inkl. standard- och instruktionsserien).

• I fråga om den interna verksamhetsmiljön och verksamhetskulturen främjas 
tydlig målsättning, iakttagande av gemensamma spelregler och konsekvent ti-
digt ingripande.
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• Fokusområden inom informationssäkerheten är att i ledningsgruppen avtala 
om ägandet av datasystemen, beakta säkerhetsfrågorna vid dokumenteringen 
av ICT-totalarkitekturen och rätta till de sårbarheter i verkets system som in-
formationssäkerhetsorganisationer har upptäckt.

Helsingfors den 17 februari 2016

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.



Tytti Yli-Viikari, generaldirektör

Revisionsverket leds av en generaldirektör, som utses av riks-
dagen, och vars mandatperiod är sex år. 

Tytti Yli-Viikari tillträdde som vikarierande generaldirektör 
den 1 oktober 2015 och som ordinarie den 1 januari 2016.

Generaldirektören fastställer revisionsplanen och beslutar 
om de berättelser som lämnas till riksdagen i form av riks-
dagsärenden samt om revisionsinstruktioner och andra frå-
gor 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 bokförings-
enheterna och tre statliga fonder utanför statsbudgeten samt sammanställer revisionsberät-
telser 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 par-
tifinansiering.

telefon 09 432 5703

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

Enheten är uppdelad i fyra revisionsgrupper enligt de förvaltningsområden som är föremål för 
granskning. Revisionsobjekten fastställs i revisionsverkets revisionsplan, och granskningarna 
riktas utifrån verkets strategi och en systematisk riskanalys.

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

Enheten gör 1–2 granskningar av finanspolitiken per år. Den klargör även om den bild som har 
getts av statens ekonomiska ställning samt hållbarheten i den offentliga ekonomin är riktig och 
tillräcklig. 

Syftet är att säkerställa att det finns goda förutsättningar för de finanspolitiska besluten. 
Granskningen hänför sig till tillförlitligheten för det finanspolitiska beslutsfattandets faktau-
nderlag och de finanspolitiska hanteringsverktygens funktionsduglighet samt uppnåendet av 
målen. 

telefon 09 432 5803

Verkets ledningsgrupp år 2015
Nina Alatalo, chef, enheten för ledningens stöd

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

telefon 09 432 5785

På bilden saknas budgettillsynschef Heidi Silvennoinen samt ledande redovisningsrevisor Jorma Kilpeläinen och effektivitetsrevisionsrådet Timo 
Oksanen, vilka även var personalens representanter under berättelseåret.

Överdirektör 

Marko Männikkö

Överdirektör 

Marjatta Kimmonen

Förvaltningsdirektör 

Mikko Koiranen Ledande effektivitetsrevisor

Eeva Miettinen

Ledande redovisningsrevisor

Antti Hieta

Ledande effektivitetsrevisor

Auri Pakarinen

 Chef för ledningens stöd 

Nina Alatalo

Generaldirektör

Tytti Yli-Viikari

Mikko Koiranen, förvaltningsdirektör, enheten för administration

Revisionsverkets enhet för administration sköter verkets allmänna administration, personalad-
ministration och ICT-tjänster. Enhetens uppgifter omfattar bland annat ekonomiförvaltning, 
HR-funktioner, anskaffningar, passerkontroll, säkerhets- och arbetarskyddsärenden samt doku-
menthantering. 

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

telefon 09 432 5707
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Bokslut



använt
år 2015

överfört till
följande år

Överförda
från tidigare år

Kan användas
år 2015

Användning
år 2015

(exkl. 
annulleringar)

Överfört till
följande år

15 882 273,52 15 889 000 14 404 916,06 1 534 085,56 15 939 001,62 -50 001,62 2 048 982,47 17 355 982,47 15 821 896,91 1 534 085,56
21.40.01 Omkostnader för Statens revisionsverk

(revisionsanslag 2 år) 15 307 000,00 15 307 000 13 772 914,44 1 534 085,56 15 307 000,00 0,00 2 048 982,47 17 355 982,47 15 821 896,91 1 534 085,56
21.40.29 Mervärdesskatteutgifter för Statens 

revisionsverk (reservationsanslag) 575 273,52 582 000 632 001,62 632 001,62 -50 001,62

15 882 273,52 15 889 000 14 404 916,06 1 534 085,56 15 939 001,62 -50 001,62 2 048 982,47 17 355 982,47 15 821 896,91 1 534 085,56

Kompletterande uppgifter gällande reservationsanslag

21. Riksdagen

Huvudtitelns, momentets och kontoindelningens 
nummer, namn och anslagstyp

Bokslut
2014

Anslagskonton totalt

Budget
2015

(B + TB)

Anslag i budgeten för år 2015 Bokslut
2015

Jämförelse
Budget–
Bokslut

2 Budgetens utfallskalkyl
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3 Intäkts- och utgiftskalkyl

Intäkter av verksamhet
Övriga intäkter av verksamhet 790,00 790,00 1 540,00 1 540,00

Kostnader av verksamhet
Material, tillbehör och varor

Inköp under räkenskapsperioden 314 987,23 -202 223,01
Personalkostnader 12 229 814,84 -12 181 458,98
Hyror 1 264 119,57 -1 256 527,11
Köp av tjänster 1 706 837,45 -1 732 273,14
Övriga kostnader 297 442,72 -252 100,73
Avskrivningar 7 900,29 -15 821 102,10 -51 554,74 -15 676 137,71

Återstod I -15 820 312,10 -15 674 597,71

Finansieringsintäkter och finansieringskostnader
Finansieringsintäkter 43,86 43,86 113,60 113,60

Återstod II -15 820 268,24 -15 674 484,11

Återstod III -15 820 268,24 -15 674 484,11

Intäkter av skatter och obligatoriska avgifter
Erlagda mervärdesskatter 632 001,62 -632 001,62 -575 273,52 -575 273,52

Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod -16 452 269,86 -16 249 757,63

1.1.2015–31.12.2015 1.1.2014–31.12.2014
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4 Balansräkning

Aktiva

Maskiner och utrustningar 0,00 0,00 7 900,29 7 900,29

0,00 7 900,29

Omsättnings- och finansieringstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar 0,00 0,00 3 092,94 3 092,94

0,00 3 092,94

Aktiva totalt 0,00 10 993,23

Passiva

Eget kapital

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

-2 537 582,10 -2 672 692,87
Kapitalöverföringar 16 477 460,88 16 384 868,40
Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod-16 452 269,86 -3 332 044,10 -16 249 757,63 -3 357 235,12

Främmande kapital

Kortfristigt
Leverantörsskulder 224 024,42 249 685,37

279 525,09 284 615,88
Poster för redovisning vidare 223 559,93 219 463,48
Resultatregleringar 2 604 934,66 3 332 044,10 2 614 463,62 3 368 228,35
Övriga kortfristiga skulder

Främmande kapital totalt 3 332 044,10 3 368 228,35

Passiva totalt 0,00 10 993,23

Avräkningar mellan 
bokföringsenheterna

Omsättnings- och 
finansieringstillgångar totalt

31.12.2015 31.12.2014

Anläggningstillgångar och övriga 
långfristiga placeringar

Materiella nyttigheter

Anläggningstillgångar och övriga 
långfristiga placeringar totalt

Förändringar i kapitalet från 
tidigare räkenskapsperioder
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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 konstanta avskrivningar 
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 semes-
terlöneskulden samt personalbikostnader.  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 nettobudge-
terade moment på vilka i budgeten har antecknats nettointäkt eller beviljats nettoanslag.

Not 3 Överskridningar av förslagsanslag

582 000 50 001,62 9,00

21.40.29 Mervärdesskatteutgifter 582 000 -50 001,62 9,00

582 000 -50 001,62 9,00

Överskridning 
%

Överskridning

Huvudtitlar totalt

Budget
(B + TB)

21. Riksdagen

Huvudtitelns och momentets nummer 
och namn

Not 4 Annullerade överförda anslag

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

Not 5 Specifikation av lönekostnader
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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 lång-
fristiga 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.

2015 2014

Personalkostnader 10 133 949,51 9 994 318,19

Löner och arvoden 10 099 401,28 9 978 172,37

Resultatbaserade poster 0,00 0,00

Ändring av semesterlöneskulden 34 548,23 16 145,82

Personalbikostnader 2 095 865,33 2 187 140,79

Pensionskostnader 1 907 919,82 1 952 099,71

Övriga personalbikostnader 187 945,51 235 041,08

Totalt 12 229 814,84 12 181 458,98

Ledningens löner och arvoden *), av vilket 738 661,78 868 378,23

- resultatbaserade poster 0,00 0,00

Naturaförmåner och övriga ekonomiska förmå-
ner

165 231,12 173 495,64

Ledningen 9 305,28 10 926,95

Övrig personal 155 925,84 162 568,69

*) Inkluderar inte lönebikostnader.
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Not 12 Statsgarantier och av staten ställda säkerheter och övriga ansvarsför-
bindelser
Revisionsverket har inte vid finansårets utgång gällande beviljade statsgarantier och av 
staten ställda säkerheter och övriga ansvarsförbindelser. 

Övriga mångåriga ansvarsförbindelser och statens sekundära 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 un-
der de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringarna i statsbudgeten

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 bokslutskalkyler-
na och deras bilageuppgifter

Vid revisionsverket har inte observerats missbruk eller brott.

En tidigare anställd vid revisionsverket yrkade i ett klagomål hos Helsingfors tingsrätt på 
sammanlagt cirka 460 000 euro i skadestånd på grund av ekonomisk skada som hen 
hade åsamkats. Det är osannolikt att revisionsverket döms att betala skadestånd eller 
betala det yrkade beloppet.

€ Budgetutgifter Anslagsbehov Anslagsbehov Anslagsbehov Anslagsbehov Anslagsbehov

2015 2016 2017 2018 senare totalt

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Övriga avtal 
och åtaganden 
totalt

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ Budgetutgifter Anslagsbehov Anslagsbehov Anslagsbehov Anslagsbehov Anslagsbehov

2015 2016 2017 2018 senare totalt

Hyresavtal 1 472 499,21 1 472 499,21 1 472 499,21 1 472 499,21 1 472 499,21 5 889 996,84

Sedvanliga 
avtal och åtag-
anden 
totalt

1 472 499,21 1 472 499,21 1 472 499,21 1 472 499,21 1 472 499,21 5 889 996,84
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6 Undertecknande av bokslutet

Bokslutet har godkänts i Helsingfors den 17 februari 2016

Tytti Yli-Viikari 
generaldirektör

Mikko Koiranen 
förvaltningsdirektör





Bilagor

Bilaga 1: Arbetstidsanvändning enligt verksamhetsenhet 1.1–31.12.2015

Bilaga 2: Slutprestationer 2015
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1.1  ARBETSTIDSANVÄNDNING ENLIGT VERKSAMHETSENHET 1.1–31.12.2015 (enligt projektets hemort)
Enligt revisionsslag och verksamhet Generaldirektören 

och enheten för led-
ningens stöd

(PJ och FT YJ)

% Enheten för redo-
visningsrevision 

och laglighets-
granskning (TL)

% Enheten för effek-
tivitetsrevision och 

granskning av  
finanspolitiken (TT)

% Enheten för  
ledningens stöd 

(JT)

% Enheten för  
administration (HY)

% ALLA %

Redovisningsrevision 0 0,0 6 888 57,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 888 23,3 

Laglighetsgranskning 0 0,0 934 7,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 934 3,2

Effektivitetsrevision 0 0,0 0 0,0 5 689 51,3 0 0,0 0 0,0 5 689 19,3 

Granskning av finanspolitiken 0 0,0 0 0,0 396 3,6 0 0,0 0 0,0 396 1,3 

Riksdagsrapportering 0 0,0 0 0,0 0 0,0 200 7,7 0 0,0 200 0,7 

Ledning, extern 367 100,0 1 787 14,9 1 518 13,7 198 7,7 5 0,2 3 875 13,1 

Övervakning av finanspolitiken 0 0,0 0 0,0 314 2,8 0 0,0 0 0,0 314 1,1

Extern sakkunnigverksamhet 0 0,0 653 5,5 1781 16,1 1 235 30,8 42 1,2 3 712 12,6

– Klagomål och missbruk 0 0,0 0 0,0 136 1,2 0 0,0 1 0,0 136 0,5 

Revisions- och sakkunnigverksamhet totalt 367 100,0 10 263 85,8 9 833 88,7 1 632 63,3 49 1,4 22 144 75,0 

Tillsyn över val- och partifinansiering 0 0,0 376 3,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 376 1,3 
Externa prestationer totalt 367 100,0 10 639 89,0 9 833 88,7 1 632 63,3 49 1,4 22 520 76,3 

THTV

Externa prestationer av den effektiva arbetstiden 367 1,2 10 639 36,0 9 833 33,3 1 632 5,5 49 0,2 22 520 76,3 125,1

Divisor 180

Intern verksamhet (PJ och FT YJ) % (TL) %  (TT) % (JT) % (HY) % ALLA %

Ledning, intern 0 0,0 170 1,4 305 2,7 395 15,3 529 15,0 1 399 4,7 

Kompetensutveckling 0 0,0 734 6,1 947 8,5 366 14,2 69 1,9 2 116 7,2 

Utvecklingsprojekt 0 0,0 411 3,4 0 0,0 0 0,0 200 5,7 611 2,1

Verkets gemensamma verksamhet 0 0,0 0 0,0 0 0,0 154 6,0 0 0,0 154 0,5 

– internationellt samarbete 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19 0,7 0 0,0 19 0,1 

– rekreation o.dyl. tilldragelser 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 0,5 18 0,1 

– förtroendemannaverksamhet 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 0,8 27 0,1 

– arbetarskyddsverksamhet 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 47 1,3 47 0,2 

– intern revision 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 0,5 0 0,0 13 0,0 

Bokföringsenhetsuppgifter och ekonomiförvaltning   Enheten för administration 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 399 11,3 399 1,34

Kostnadsberäkning och arbetstidsuppföljning   Enheten för administration 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 245 6,9 245 0,8

Personaladministration och HR-uppgifter   Enheten för administration 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 377 10,7 377 1,3 

Ämbetsverkstjänster   Enheten för administration 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 491 13,9 491 1,7 

Biblioteks- och informationstjänster   Enheten för administration 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 0,5 16 0,1 

Registrators- och arkivtjänster   Enheten för administration 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 281 7,9 281 1,0 

Revisionsverksamhetens datatekn. utv. och underhåll   Enheten för administration 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 178 5,0 178 0,6 

Admin. IT-utveckling och -underhåll  Enheten för administration 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 183 5,2 183 0,6 

Basdatateknikens utvecklande och underhåll  Enheten för administration 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 160 4,5 160 0,5 

Närstöd   Enheten för administration 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 264 7,5 264 0,89

Tjänster inom internationellt referensutvecklande KKP 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Interna prestationer totalt 0 0,0 1 316 11,0 1 252 11,3 947 36,7 3 484 98,6 6 999 23,7 

Interna prestationer av den effektiva arbetstiden 0 0,0 1 316 4,5 1 252 4,2 947 3,2 3 484 11,8 6 999 23,7 

THTV

Effektiv arbetstid totalt 367 1,2 11 955 40,5 11 085 37,6 2 580 8,7 3 532 12,0 29 519 100,0 164,0

Divisor 180

Frånvaro (PJ och FT YJ) % (TL) %  (TT) % (JT) % (HY)  % ALLA %

Annan avlönad tjänstledighet 0 0,0 78 2,6 322 10,6 6 1,5 1 0,1  407 5,6 

Semester 71 97,3 2 223 74,8 2 090 68,7 253 65,1 595 79,3 5 232 72,4 

Semesterpenningledighet 0 0,0 271 9,1 227 7,5 15 3,9 26 3,5 539 7,5 

Sjukdom 2 2,7 364 12,3 372 12,2 92 23,6 113 15,21 944 13,1 

Barns sjukdom 0 0,0 36 1,2 32 1,1 23 759 15 2,0 106 1,5

Frånvaro totalt 73 100,0 2 973 100,0 3 043 100,0 389 100,0 750 100,0 7 228 100,0 

THTV

Total arbetstid sammantaget 440 1,2 14 928 40,6 14 128 38,4 2 968 8,1 4 283 11,7 36 747 100,0 204,1

Bilaga 1: Arbetstidsanvändning enligt verksamhetsenhet 1.1–31.12.2015
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Bilaga 2: Slutprestationer 2015
Statens revisionsverks berättelser till riksdagen

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till riksdagen 2015, B 18/2015 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och statens bokslutsberät-
telse för finansåret 2014, B 15/2014 rd.

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken, B 17/2015 rd.

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2014, 
B 21/2014 rd.

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2015, B 19/2015 rd.

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2014, B 4/2015 rd.

Revisionsberättelser

Redovisningsrevision 

REPUBLIKENS PRESIDENTS KANSLI
Republikens presidents kansli 58/53/14

STATSRÅDETS KANSLI
Statsrådets kansli 59/53/14

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Utrikesministeriet 60/53/14

JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Justitieministeriet 61/53/14
Brottspåföljdsverket 62/53/14

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Inrikesministeriet 63/53/14
Förvaltningens datateknikcentral 64/53/14
Nödcentralverket 65/53/14
Migrationsverket 66/53/14
Räddningsinstitutet 67/53/14
Polisstyrelsen 68/53/14
Gränsbevakningsväsendet 69/53/14

FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Försvarsministeriet 70/53/14
Försvarsförvaltningens byggverk 71/53/14
Försvarsmakten 72/53/14
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FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Finansministeriet 73/53/14
Statens ämbetsverk på Åland 74/53/14
Regionförvaltningsverket i Södra Finland 75/53/14
Statistikcentralen 76/53/14
Tullen 77/53/14
Statskontoret 78/53/14
Statens ekonomiska forskningscentral 79/53/14
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning 80/53/14
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori 81/53/14
Skatteförvaltningen 82/53/14
Befolkningsregistercentralen 83/53/14

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Undervisnings- och kulturministeriet 84/53/14
Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO 85/53/14
Riksarkivet 86/53/14
Museiverket 87/53/14
Utbildningsstyrelsen 88/53/14
Finlands Akademi 89/53/14
Förvaltningsnämnden för Sveaborg 90/53/14

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Jord- och skogsbruksministeriet 91/53/14
Livsmedelssäkerhetsverket 92/53/14
Geodetiska institutet 93/53/14
Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi 94/53/14
Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral 95/53/14
Lantmäteriverket 96/53/14
Landsbygdsverket 97/53/14
Skogsforskningsinstitutet 98/53/14
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 99/53/14

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Kommunikationsministeriet 100/53/14
Meteorologiska institutet 101/53/14
Trafikverket 102/53/14
Trafiksäkerhetsverket 103/53/14
Kommunikationsverket 104/53/14

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Arbets- och näringsministeriet 105/53/14
Energimyndigheten 106/53/14
Södra Savolax närings-, trafik- och miljöcentral 107/53/14
Geologiska forskningscentralen 108/53/14
Innovationsfinansieringsverket Tekes 109/53/14
Konkurrens- och konsumentverket 110/53/14
Konsumentforskningscentralen s 111/53/14
Centralen för turistfrämjande 112/53/14
Mätteknikcentralen 113/53/14
Patent- och registerstyrelsen 114/53/14
Statens tekniska forskningscentral VTT 115/53/14
Säkerhets- och kemikalieverket 116/53/14
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SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Social- och hälsovårdsministeriet 117/53/14
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 118/53/14
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 119/53/14
Strålsäkerhetscentralen 120/53/14
Institutet för hälsa och välfärd 121/53/14

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Miljöministeriet 122/53/14
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 123/53/14
Finlands miljöcentral 124/53/14

STATSBOKSLUTET 125/53/14

STATLIGA FONDER UTANFÖR STATSBUDGETEN
Brandskyddsfonden 126/53/14
Oljeskyddsfonden 127/53/14

Granskning av finanspolitiken

164/51/2012 Ramförfarandet i statsfinanserna och faktaunderlaget för finanspolitiken. Fortlöpande gransk-
ning av finanspolitiken.

13/2013 Granskning av beräkningen av det strukturella underskottet i de offentliga finanserna

Laglighetsgranskning

15/2015 Budgeteringsförfaranden
18/2015 Ersättningar
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Effektivitetsrevision

1/2015 Exportfinansiering
2/2015 Statens lönesystem
3/2015 Användning av tekniska hjälpmedel vid servicen till äldre i hemmet
4/2015 Praxis i anslutning till likvidation av egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab
5/2015 Samarbete inom studiehandledning och karriärvägledning
6/2015 Solidium Oy 
7/2015 Interoperabilitet i statens ICT-avtal
8/2015 Elektroniska arbetskraftstjänster
9/2015 Statens regionförvaltnings lagstadgade uppgifter och allokeringen av resurser till dessa (regionför-
  valtningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna) 
11/2015 Statens avgiftspolitik
12/2015 Invandrarelever och den grundläggande utbildningens resultat
13/2015 Faktaunderlag för strukturpolitiska beslut
14/2015 Program för bekämpning av grå ekonomi och samordning av bekämpningsarbetet
16/2015 Styrning av strategiskt viktiga bolag
17/2015 Hänsynstagande till hälso- och kostnadskonsekvenserna av små partiklar under beredningen av 
strategier
20/2015 Forskning och undersökning i fastighets- och byggklustret

Granskning av finanspolitiken

19/2015 Statens aggregerade balansräkning 

Utmynnade i brev

Stöd till sjöfarten
Översikt över verktyg för trafikpolitiken





Fotografierna i bokslutsberättelsen 

Sid. 4 och 34 av Vilja Pursiainen, SRV 

Sid. 35 av Sofia Isokoski, SRV
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