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Generaldirektörens översikt

Under berättelseåret firade statens revisionsverk sitt 190-årsjubileum. Greven Carl Erik Mannerheim, som var
vice ordförande för ekonomidepartementet vid Kejserliga senaten för Finland, föreslog i ett betänkande 1824 att
en allmän revisionsrätt skulle inrättas i
det autonoma Finland. Denna inrättades de facto genom en författning som
storfursten av Finland fastställde den
16 december 1824. Här börjar statens
revisionsverks oavbrutna historia och
verksamhet i Finland.
Den externa revisionen av stats-finanserna har sin tradition även längre bakåt i tiden, under svenska tiden.
Generalguvernören Per Brahes förslag
1638 om att inrätta en egen kammarrätt i Finland godkändes inte. Därför är den tidiga historien i fråga om tillsynen över
statsfinanserna helt förenlig med Sveriges administrativa historia. År 2015 har revisionsverket sålunda ett 320-årsjubileum i fråga om tillsynen över statsfinanserna. I Sverige, som Finland tillhörde då, åtskiljdes den fristående Kammarrätten från
Kammarkollegiets Räknekammare den 14 oktober 1695. Räknekammarens verksamhet och revisionsväsende hade redan tidigare utvecklats betydligt av det finskfödda
riksrådet Johan Skytte. Sedan dess har den nordiska traditionen avspeglats starkt i
revisionen av statsfinanserna i Finland.

Revisionsverkets arbete är effektfullt
Den externa revisionen av statsbokslutet och bokföringsenheterna är hörnstenen i
statens revisionsverks verksamhet. Revisionsverket utför den uppgift som föreskrivs
i grundlagen. Genom redovisningsrevision har revisionsverket säkerställt att bokslutsuppgifterna i statsbudgeten är tillförlitliga och att budgeten har följts samt på
ett bra sätt hållits före tanken om hållbar skötsel av finanser och ekonomiförvaltning. Redovisningsrevisionen och laglighetsgranskningen, som kompletterar redovisningsrevisionen, håller före tanken om laglighet i skötseln av finanserna och god
förvaltning, och de tillhörande kraven på god intern kontroll även när förfarandena
för ekonomiförvaltning digitaliseras. En god intern kontroll bygger på sådana kontroller som är väsentliga inom digital förvaltning och som har automatiserats i tillförlitliga datasystem. I det sakkunnigarbete som ingår i redovisningsrevisionen har
revisionsverket strävat efter att hålla före denna tanke och att påverka utvecklingen av ekonomiförvaltningen.
Effektivitetsrevisionen utför revisionsverkets i lagen föreskrivna uppgift att granska ändamålsenligheten för skötseln av statsfinanserna. Effektivitetsrevisionen har

på så sätt en utvecklingsuppgift. Målet är att främja en hållbar reform av den offentliga förvaltningen och ekonomin och innovation på revisionsobjekten. I effektivitetsrevisionen är det väsentligt med val av revisionsobjekt. Effektivitetsrevisioner
har nu särskilt riktats till verksamheter som är viktiga i genomförandet av en hållbar strukturförändring. Ett exempel på detta är att effektivitetsrevisioner inriktas
exempelvis på hanteringen av ungdomsarbetslöshet och integrationen inom socialoch hälsovården. De senaste åren har riskhanteringsförmågan i de offentliga finanserna blivit svagare och effektivitetsrevisioner har nu också riktats till verksamheter
som medför ansvarsförbindelser för de offentliga finanserna och på så sätt risker för
den framtida penninganvändningen. I effektivitetsrevisionen och sakkunnigarbetet
har revisionsverket hållit före tanken om att uppgifterna ska anpassas och prioriteras i förhållande till de tillgängliga ekonomiska resurserna så att den offentliga servicen och myndighetsuppgifterna kan utföras på ett effektfullt sätt.
År 2013 ökade statens revisionsverks grundläggande uppgifter med oavhängig övervakning av finanspolitiken. Under berättelseåret gavs den första årliga rapporten om
tillsynen över finanspolitiken till riksdagen. Övervakningen av finanspolitiken skiljer sig från den externa revisionen eftersom den har en annan tidsdimension. Övervakningen av finanspolitiken omfattar en framtidsinriktad dimension som inkluderar förebyggande utvärdering i enlighet med EU:s stabilitetspakt och direktivet om
krav på medlemsstaternas budgetramverk, Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till
budgetplaner och den nationella finanspolitiska lagen, för att man inom finanspolitiken ska kunna reagera på eventuella avvikelser som riskerar stabiliteten och hållbarheten i ekonomin. Övervakningen av finanspolitiken omfattar även en lagstadgad utvärdering av hur målen i planen för de offentliga finanserna har satts upp med
tanke på hållbarheten och stabiliteten i de offentliga finanserna på lång och medellång sikt samt EU:s stabilitets- och tillväxtpakt.
År 2014 genomfördes en omläggning av organisationen vid revisionsverket och övervakningen av finanspolitiken och granskningen av finanspolitiken uppdelades på separata verksamhetsenheter. Organiseringen av statens revisionsverk motsvarar till
denna del de rekommendationer som Internationella valutafonden (IMF) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har gett till finanspolitiska institutioner samt de internationella standarderna för extern revision av
offentliga finanser. Revisionsverket är en processorganisation där varje gransknings- och övervakningsenhet eller -funktion svarar för en viss kärnprocess enligt
revisionsverkets grundläggande uppgifter och för beredningen av de därtill hörande berättelserna till riksdagen. IMF konstaterar i sin bedömning om transparensen
inom Finlands offentliga ekonomi att den oavhängiga övervakning av finanspolitiska och makroekonomiska prognoser som utförs inom övervakningen av finanspolitiken motsvarar de bästa internationella förfarandena.
De berättelser som har getts till riksdagen utifrån statens revisionsverks självutvärdering är klart inriktade på tyngdpunkterna i riskanalysen av stats- och nationalekonomin, det vill säga de frågor som är viktiga för nationalekonomin och statsekonomin. Utifrån rekommendationerna i berättelserna till riksdagen har betydande
reformer inletts. Revisionsverkets rekommendationer om utveckling av statsrådets styrpolitik, minskning av antalet strategier inom statsförvaltningen och betydligt kortare regeringsprogram ingår i förslagen i projektet för statsrådets styrpolitik
och förslagen understöds av de fyra största partierna. Utifrån rekommendationen

i revisionsverkets årsberättelse till 2014 års riksdag har riksdagen förutsatt att en
centraliserad stöd- och tillsynsenhet för författningarnas konsekvensbedömningar inrättas vid statsrådet i början av valperioden 2015, för att säkerställa kvaliteten i
konsekvensbedömningen av lagstiftningen. I enlighet med riksdagens ställningstagande har statsrådet vidtagit beredningsåtgärder. Om detta lyckas, kommer detta att
ha betydande effekter på kvaliteten i och konsekvensbedömningen av lagstiftningen
samt på förutsättningarna för hur stora samhälleliga reformer lyckas.
En parlamentarisk kommitté som har utvärderat och utvecklat statsrådets verksamhet föreslår i enlighet med revisionsverkets observationer och rekommendationer att arbetsfördelningen mellan den politiska ledningen och tjänstemannaledningen förtydligas och att det politiska statssekreterarsystemet omvärderas.
Revisionsverket har sålunda strävat efter att vara en kraft som förnyar och utvecklar det finländska samhället och att på så sätt utföra den förnyelse- och innovativitetsfrämjande uppgiften som har ålagts den högsta externa revisionen i de nya internationella standarderna.
Revisionsverkets verksamhet har haft en betydande inverkan på att skötseln av statsfinanserna är hållbar. Uppgifter som verifieras genom redovisningsrevision utgör
grunden för en trovärdig skötsel av finanser och är därför en nödvändig förutsättning
för en hållbar skötsel av finanser. Enligt Internationella valutafonden IMF:s bedömning om transparensen inom Finlands offentliga ekonomi motsvarar statens revisionsverks redovisningsrevision, och även på en bredare front uppgiften för effektivitetsrevisionen och granskningen av finanspolitiken att säkerställa en riktig och
tillräcklig bild av statsfinanserna, de bästa internationella förfarandena. Vid effektivitetsrevisionen har revisionsverket lyft fram förutsättningarna för lyckade strukturpolitiska reformer, sysselsättning och förbättrad ungdomssysselsättning. Graden
för hur effektivitetsrevisionens rekommendationer har förverkligats är i internationell jämförelse hög, det vill säga mer än hälften har förverkligats i betydande grad.
Rekommendationerna i de tidigare valperiodsrapporterna om bland annat åtagandetaket för den belastning som staten orsakar kommunerna och den makroekonomiska styrmodellen för den kommunala ekonomin kommer att förverkligas inom
övervakningen och granskningen av finanspolitiken. Bedömningarna i valperiodsrapporten över övervakningen och granskningen av finanspolitiken om hur målen
för finanspolitiken har förverkligats och hur skattesystemet fungerar som helhet
och om skattepolitiken samt om utgångspunkterna för finanspolitiken under nästa valperiod har i betydande omfattning styrt den offentliga diskussionen om ämnet. Riksdagens finansutskott har också ansett att observationerna och rekommendationerna är högst viktiga med tanke på utgångspunkterna för finanspolitiken och
skattepolitiken under nästa valperiod.
Statens revisionsverks verksamhet har påverkat till och med betydligt efterlevnaden av EU:s stabilitets- och tillväxtpakt i Finland. Dessutom har revisionsverket betonat betydelsen av reformer som stärker produktionspotentialen i ekonomin. När
det i Finlands ekonomi förekommer en risk för att det uppstår en betydande avvikelse i det konjunkturrensade strukturella saldot, såväl enligt revisionsverkets uppfattning som enligt statsrådets uppfattning, har målen i stabilitets- och tillväxtpakten inte uppnåtts i Finland. Detta är först och främst ett stort nationellt problem.
Våra offentliga finanser ligger inte på en stabil grund.

Tillsynen över val- och partifinansieringen har i betydande utsträckning bidragit till
öppenheten i val- och partifinansieringen.
Därmed ligger statens revisionsverks inflytelse som helhet på en mycket god nivå.

Produktivitets- och lönsamhetsmålen har uppnåtts
De externa prestationerna stod för över 75 procent av den effektiva arbetstiden. När
revisionsverkets revisionsberättelser huvudsakligen har blivit färdiga enligt det eftersträvade tidsschemat, har revisionsverket uppnått sitt produktivitetsmål. Revisionsverkets kostnader ökade med 0,46 procent jämfört med året innan, vilket är
betydligt mindre än konsumentprisindexets utveckling (indexet steg med 1,0 %).
Revisionsverkets pris på en presterad dag, som beskriver det lönsamma faktureringsprisets utveckling, sjönk med 4 procent. Personalstrukturen vid revisionsverket utvecklas i den riktning som fastställs i revisionsverkets stabilitets- och effektivitetsprogram. Lönsamhetsmålen uppnåddes.

Kompetensen utvecklades och arbetsklimatet förbättrades
Arbetsklimatet vid revisionsverket och de omständigheter som påverkar arbetsklimatet ligger på samma nivå som på en genomsnittlig arbetsplats i Finland, och på
en del av revisionsverkets enheter är de betydligt bättre än genomsnittet. Utvecklingen har varit positiv jämfört med tidigare enkäter. Belåtenheten med ledarskapet har förbättrats. Sjukfrånvarons volym är 7 dagar per årsverke, vilket är mindre
än siffran inom statsförvaltningen.
Kompetens är de viktigaste resurserna inom extern professionell granskning och
övervakning av finanspolitik. Målen för kompetensutvecklingen uppnåddes. För
kompetensutveckling användes 11 dagsverken per årsverke. Revisionsverket tog
fram ett kollektivt index för kompetensnivå, som framöver ska användas för att utvärdera kompetensutvecklingen och framstegen i denna.

Samlad bedömning
Revisionsverket har lyckats med sina uppgifter på ett effektfullt sätt i enlighet med
lönsamhetsmålen. För denna framgång tackar jag våra kompetenta och mycket engagerade medarbetare.

Tuomas Pöysti
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1

Verksamhetsberättelse

Statens revisionsverk är en i grundlagen föreskriven oavhängig revisions- och tillsynsmyndighet, som står utanför den egentliga statsförvaltningen eller riksdagen
underställda förvaltningen. Revisionsverket granskar skötseln av statsfinanserna
och iakttagandet av statsbudgeten samt övervakar reglerna för finanspolitiken. Dessutom svarar statens 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 statsbudgeten. Revisionsverket fullgör sin uppgift genom att utföra effektivitetsrevision, redovisningsrevision, laglighetsgranskning samt granskning av finanspolitiken. Statens revisionsverk fungerar i Finland som nationellt revisionsorgan enligt fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt och fungerar i samarbete med Europeiska
revisionsrätten 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 valfinansieringen, 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, partinära sammanslutningar och föreningar som avses i beslut om statsunderstöd, redovisandet av kostnader för och finansiering av valkampanjen samt iakttagandet av
de författningar som gäller uppgörande och inlämnande av handlingar och uppgifter i anknytning härtill.
Revisionsverkets nyaste grundläggande uppgift med början vid ingången av år 2013
är oavhängig övervakning av finanspolitiken, om vilket nationellt föreskrivs i lagen
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning 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). Uppgiften bygger i unionsrätten på Europeiska unionens stabilitetspakt och lagstiftning (direktivet om krav på medlemsstaternas budgetramverk
(2011/85/EU) och förordningen om övervakning av utkast till budgetplaner (EU) nr
473/2013). Uppdraget att utöva tillsyn över finanspolitiken är fast anknutet till revisionsverkets granskning av finanspolitiken.

1.1 Effekt- och resultatmål
Revisionsverket stöder riksdagen i dess utövande av lagstiftningsmakten, den statsfinansiella 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 resultatrik och god skötsel av statens
finanser. Den centrala aspekten är att säkerställa att de samhällspolitiska målsättningar som har uppställts i samband med lagstiftningen om statsbudgeten och insamlandet av statens intäkter och användningen av statens medel uppnås, och att re-
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geringen och förvaltningen har vidtagit nödvändiga åtgärder för att de ska uppnås.
I tillsynen över val- och partifinansieringens laglighet är målsättningen att främja
öppenhet i val- och partifinansieringen samt medborgarnas rätt att bedöma de politiska partiernas och i offentliga förtroendeuppdrag verksamma individers bindningar. En målsättning är också att förhindra korruption och på osakliga bindningar
baserat inflytande på republikens presidents, riksdagsledamöternas, kommunfullmäktiges och partiernas verksamhet.
Revisionsverkets resultatmål för 2014 har antecknats i revisionsverkets revisionsplan för 2014–2018. Uppföljningen av hur dessa resultatmål förverkligats har utvärderats av revisionsverkets enheter och kvalitetsgrupp. Skalan i konsekvensbedömningen har varit följande: har påverkat betydligt, har påverkat ganska betydligt, har
påverkat i någon mån, har nästan inte påverkat alls.

1.1.1

Strategiska effektmål och utvärdering

SRV:s roll i främjandet av en hållbar reform av den offentliga ekonomin
och förvaltningen
Mål 1: Verksamheten enligt strategin SRV2020 ska skapa förutsättningar för en hållbar reform av den offentliga ekonomin och förvaltningen. Revisions- och tillsynsverksamheten har inriktats på väsentliga frågor som omfattar risker.
Bedömning: Kommer att förverkligas. En egentlig utvärdering av uppnåendet av målen genomförs i enlighet med revisionsplanen som självutvärdering enligt revisionsslag under 2015 och 2019.
Mål 2: Rapporteringen i form av berättelser till riksdagen och rapporteringen om
granskningar ska inriktas på tyngdpunkterna i riskanalysen av stats- och nationalekonomin.
Bedömning: Har förverkligats mycket väl. Rapporteringen i form av berättelser till riksdagen har klart inriktats på tyngdpunkterna i riskanalysen av stats- och nationalekonomin. I berättelserna behandlas förutsättningarna för en strukturförändring. De effektivitetsrevisioner som har färdigställts har inriktats på vissa prioriterade riskområden.
För rapportering i form av berättelser till riksdagen fastställs årligen tyngdpunkterna
och de viktigaste riktlinjerna för vårens särskilda berättelse och årsberättelse, och de
iakttas när dessa berättelser utarbetas.
I fråga om redovisningsrevisionen rapporterar revisionsverket i vårens särskilda berättelse om granskningen av statens bokslut i en revisionsberättelse och om iakttagandet av budgeten i en sammanfattning utifrån de utförda redovisningsrevisionerna. I
årsberättelsen rapporterar revisionsverket i sammanfattningar och analyser utifrån
de utförda redovisningsrevisionerna och laglighetsgranskningarna om tillståndet för
skötseln av statsfinanserna och iakttagandet av principerna för god förvaltning i fråga om bland annat funktionell effektivitet, intern kontroll, riktiga och tillräckliga bokslutsuppgifter och verksamhetens laglighet.
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Rapporten till riksdagen om granskningen av och tillsynen över finanspolitiken 2014
fokuserade på efterlevnaden av stabilitets- och tillväxtpakten och lyfte fram riskerna
för totalproduktion och en potentiell produktionsökning. Aspekten och temat i berättelserna om granskningen av finanspolitiken har i stor omfattning varit de skattepolitiska åtgärdernas effekter på den ekonomiska tillväxten och, i fråga om beräkningen av det strukturella saldot, förhållandena mellan ökningen i totalproduktionen och
dess delfaktorer. Valperiodsrapporten om granskningen och tillsynen över finanspolitiken 2011–2014, som publicerades i december 2014, innehöll en omfattande utvärdering av målen för finanspolitiken och av hur regeringen hade lyckats med att stabilisera den offentliga ekonomin. I sakkunnigverksamheten har revisionsverket lyft fram
hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och de långsiktiga strukturella hållbarhetsproblemen i den kommunala ekonomin.
Mål 3: Enligt responsen från intressegrupperna ska SRV främja
1
en hållbar och resultatrik skötsel av statsfinanserna
2 tillförlitlighet i den statsfinansiella informationen
3 förtroendet för skötseln av statsfinanserna.
Bedömning: Utifrån de bedömningar som revisionsenheterna har gett till revisionsverkets kvalitetsgrupp kommer målet att förverkligas väl. För utvärdering av hur målet
har förverkligats genomförs en enkät för intressegrupperna 2015.
Enligt redovisningsrevisionens och laglighetsgranskningens bedömning har växelverkan varit saklig och fungerande. Enligt Internationella valutafonden IMF:s bedömning om transparensen inom Finlands offentliga ekonomi motsvarar SRV:s redovisningsrevision de bästa internationella förfarandena och säkerställer tillförlitligheten
och transparensen i informationen i betydande grad. Arbetet inom effektivitetsrevisionen och granskningen av finanspolitiken för att säkerställa en riktig och tillräcklig
bild av statsfinanserna och resultaten av statens verksamhet ökar ytterligare transparensen och tillförlitligheten i de uppgifter som är viktiga för skötseln av statsfinanserna (IMF, Fiscal Transparency Evaluation, Finland, IMF 2015).
Tillgången till uppgifter har varit smidig vid granskningarna av finanspolitiken. Ett
exempel är att resultaten från granskningen av beräkningen av det strukturella underskottet hade presenterats på ministeriet innan berättelsen publicerades. I anslutning
till detta berömdes revisionsverket för en god och saklig växelverkan.
Enligt effektivitetsrevisionens bedömning är responsen på växelverkan god, utifrån
den uppfattning som revisionsverket fått i slutdiskussionerna med revisionsobjekten.
Denna slutsats stöds även av de betyg för samarbetet som har getts i kvalitets- och processbedömningarna efter revisionerna.

Hållbarhet, laglighet och resultat i skötseln av statsfinanserna samt
tillförlitlighet i dess faktaunderlag
Mål 4: SRV:s verksamhet ska ha en betydande inverkan på att skötseln av statsfinanserna är hållbar.
Bedömning: Har förverkligats väl och revisionsverkets verksamhet har haft en betydande inverkan på förverkligandet av målet.

Genom redovisningsrevision och laglighetsgranskning säkerställs lagligheten i skötseln
av statsfinanserna, efterlevnaden av budgeten samt riktiga och tillräckliga bokslutsuppgifter. På lång sikt är dessa en del av en trovärdig skötsel av statsfinanserna och av
säkerställandet av tillförlitliga uppgifter.
Vid bedömning av indirekta effekter utifrån hur effektivitetsrevisionerna i fråga om
statsfinanserna har inriktats på betydande helheter, har till exempel behandlingen av
exportfinansieringsansvaren effekter. En hållbar och resultatrik skötsel av finanserna per delområde har lyfts fram i revisionen av reparationsunderstödet och revisionen av ungdomsgarantin.
Hållbarheten i de offentliga finanserna har fått stor uppmärksamhet i granskningen
och övervakningen av finanspolitiken. Rekommendationerna i valperiodsrapporten
2011 och rapporten i mitten av valperioden 2013 om granskningen och tillsynen över
finanspolitiken kommer att förverkligas med några års dröjsmål. Till rekommendationerna hör bland annat
–– en makroekonomisk styrmodell för den kommunala ekonomin och ett tak för åtaganden som statens åtgärder medför för kommunerna
–– ramförfarandet för statsfinanserna utvidgas till ramarna för de offentliga finanserna i planen för de offentliga finanserna
–– en pensionsreform och en uppfattning om den finanspolitiska dimensionen av
sund konkurrens
–– behovet och betydelsen av strukturella reformer
I offentligheten och riksdagens diskussioner har granskningen och övervakningen av
finanspolitiken ständigt lyft fram hållbarhetsunderskottet. För att åtgärda hållbarhetsunderskottet har behovet av strukturella reformer och utveckling av styrsystem
betonats. Särskilt omfattande uppmärksamhet i tidningarnas ledare och goda externa bedömningar fick valperiodsrapporten om granskningen och övervakningen av finanspolitiken 2011–2014, som gavs ut i december 2014. Rapporten fick en god respons
av riksdagen och förvaltningen.
I IMF:s bedömning om transparensen inom Finlands offentliga ekonomi konstateras
det att den utvärderingsverksamhet som övervakningen av finanspolitiken bedriver
motsvarar de bästa internationella förfarandena (IMF: Fiscal Transparency Evaluation, Finland, IMF 2015).
Finlands offentliga finanser ligger dock fortfarande inte på en hållbar grund och därför kan en bättre självutvärdering för tillfället inte ges när det gäller effekterna. SRV:s arbete syns i det hänseendet huruvida en fråga och dess allvarlighet lyfts fram. Berättelserna för 2013 och 2014 har bidragit till ökad medvetenhet i riksdagen och bland
medborgarna om genomförandet av målen för finanspolitiken och regelefterlevnaden.
Berättelsernas information om nya regler och om vad de betyder i den nationella finanspolitiken i Finland har också varit viktig.
Mål 5: SRV:s verksamhet ska ha en betydande inverkan på att EU:s stabilitets- och
tillväxtpakt iakttas vid skötseln av de offentliga finanserna, som finska staten ansvarar för.
Bedömning: Kommer att förverkligas, och revisionsverkets verksamhet har påverkat
i någon mån.
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Genom redovisningsrevision och laglighetsgranskning säkerställs lagligheten i skötseln av statsfinanserna, efterlevnaden av budgeten samt riktiga och tillräckliga bokslutsuppgifter. På lång sikt är dessa en del av en trovärdig skötsel av statsfinanserna
och av säkerställandet av tillförlitliga uppgifter. I detta sammanhang har en viss påverkan förekommit genom indirekt verksamhet.
Under uppföljningsperioden inriktades effektivitetsrevisioner på sysselsättningsfrågor.
Övervakningen av finanspolitiken övervakar med stöd av sitt lagstadgade uppdrag att
stabilitets- och tillväxtpakten iakttas. Pakten har iakttagits under valperioden 2011–
2014. I Finland finns det dock en risk för en försummelse av målet för det strukturella
saldot i de offentliga finanserna fastställt i paktens förebyggande del. År 2014 betonade de särskilda berättelserna om granskningen och övervakningen av finanspolitiken
betydelsen av strukturella reformer samt reformer som ökar produktionspotentialen i
ekonomin för att efterlevnaden av EU:s stabilitets- och tillväxtpakt ska kunna säkerställas. Till denna del kan det fastställas att SRV:s verksamhet har inverkat betydligt
på att pakten iakttas.
Mål 6: SRV:s verksamhet ska ha en betydande inverkan på att lagar och riksdagens
beslut, särskilt statsbudgeten och principerna för god förvaltning, iakttas vid skötseln av statsfinanserna.
Bedömning: Har förverkligats mycket väl, och revisionsverkets verksamhet har påverkat avsevärt.
Bland revisionsverkets revisionsslag har redovisningsrevisionen mest betydelse när det
gäller att uppnå detta mål, eftersom lagenligheten i skötseln av statsfinanserna och efterlevnaden av budgeten säkerställs genom redovisningsrevision och laglighetsgranskning. Att säkerställa riktiga och tillräckliga bokslutsuppgifter är en del av säkerställandet av lagenligheten i skötseln av finanserna. Utifrån självutvärderingen bör tanken
om ekonomisk effektivitet stärkas ytterligare i effektivitetsrevisionen.
Mål 7: SRV:s verksamhet för att säkerställa tillförlitligheten i beslutsfattandet vid
skötseln av statsfinanserna och i dialogen mellan riksdagen och regeringen ska vara betydelsefull.
Bedömning: Kommer att förverkligas. En egentlig utvärdering av uppnåendet av målen genomförs i enlighet med revisionsplanen utifrån responsen från en enkät för intressegrupperna under 2015 och 2019.

Tillsyn över val- och partifinansiering
Mål 8: Syftet med de revisioner som ingår i tillsynsuppgiften enligt partilagen är att
den öppenhet i finansieringen av partierna som avses i partilagen ska förverkligas väl.
Bedömning: Har förverkligats mycket väl, och revisionsverkets verksamhet har påverkat avsevärt.
De uppgifter som avses i partilagen har revisionsverket utfört på det sätt som avses i
partilagen. Utifrån detta bör det anses att betydelsen av revisionsverkets övervakning
är stor när det gäller att förverkliga den i partilagen avsedda öppenheten i finansieringen av partierna.
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Målsättning för serviceförmågan
Målsättning för produkter
Mål 9: De externa prestationerna ska bli färdiga enligt det överenskomna tidsschemat (publikationskalendern).
Bedömning: Målet följs upp och det kommer att förverkligas.
Ibruktagandet och etableringen av publikationskalendern som en del av arbetsrutinerna har ökat förutsägbarheten i publiceringen av revisionerna, och revisionsverket har strävat efter att följa det överenskomna tidsschemat. De mindre ändringarna
i tidsschemat har berott på problemen med att passa in tidsschemana eller på förseningarna i utlåtandena. I de längre förseningarna har det vanligen varit fråga om antingen långvarig frånvaro, bindning i andra särskilt fastställda uppgifter eller behovet
av att säkerställa revisionens kvalitet och effekter, såsom om problem med att skaffa
något viktigt material.
Berättelserna till riksdagen gavs ut enligt det ursprungliga planlagda tidsschemat. Redovisningsrevisionerna och laglighetsgranskningarna blev färdiga enligt tidsschemana.
Publikationskalendern har uppdaterats under årets lopp, och revisionsenheterna har
kommit överens om ändringarna i publiceringstidpunkterna med kommunikationen.
Alla publikationer publicerades på överenskommet sätt enligt den uppdaterade publikationskalendern.

Målsättning för servicenivån
Mål 10: Revisionsobjektens respons på växelverkan under revisionernas gång ska
vara god.
Bedömning: Utifrån de bedömningar som revisionsenheterna har gett till revisionsverkets kvalitetsgrupp kommer målet att förverkligas väl. För utvärdering av om målet
har förverkligats genomförs en enkät för intressegrupperna 2015.
Enligt den bedömning som redovisningsrevisionen och laglighetsgranskningen gjort
har växelverkan varit saklig och välfungerande med både bokföringsenheterna och
andra intressegrupper.
I granskningarna av finanspolitiken har tillgången till uppgifter varit smidig och särskilt resultaten från granskningen av beräkningen av det strukturella underskottet presenterades på ministeriet före publiceringen av berättelsen. I samband med detta berömdes revisionsverket för en god och saklig växelverkan.
Enligt effektivitetsrevisionens bedömning är responsen på växelverkan i regel god, utifrån den uppfattning som revisionsverket fått i slutdiskussionerna med revisionsobjekten. Denna slutsats stöds även av de betyg för samarbetet som har getts i kvalitetsoch processbedömningarna efter revisionerna.
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Kvalitetsmålen för revisionen och rapporteringen
Mål 11: Den statsfinansiella aspekten ska avspeglas i omfattande grad i revisionsverksamheten.
Bedömning: Målet följs upp och det kommer att förverkligas.
Den statsfinansiella aspekten avspeglas klart i effektivitetsrevisionens verksamhet. I
en del av revisionerna betonas däremot de kvalitativa kriterierna och målen fastställda för målsättningen i riksdagens beslut och för principerna för god förvaltning på så
sätt att aspekten inte får tillräcklig uppmärksamhet, trots att de statsfinansiella indirekta och direkta kostnaderna beaktas och även lyfts fram vid revisionerna.
Granskningen och övervakningen av finanspolitiken är begreppsmässigt kopplade
till statsfinanserna. Den statsfinansiella aspekten syns därför starkt i alla berättelser
om övervakningen av finanspolitiken och i övervakningens rapporter. Berättelserna
innehåller både kvantitativa och kvalitativa analyser som kan sammankopplas direkt
med statsekonomins utveckling.
Mål 12: Användbarheten av den rapporterade informationen ska vara god.
Bedömning: Målet följs upp. Enkäterna för intressegrupperna genomförs 2015. Utifrån
de bedömningar som revisionsenheterna har gett till kvalitetsgruppen kommer målet
att förverkligas väl. Med tanke på användbarheten av uppgifter förekommer fortfarande förväntningar på läsbarheten av rapporterna och användbarheten av elektroniska produkter.

Lönsamhets- och produktivitetsmålsättning
Strategisk lönsamhetsmålsättning
Mål 13: Under en fyraårsperiod ska realpriset på en presterad dag (ändring i priset på
en granskningsdag i förhållande till konsumentprisindexets utveckling) inte överskrida konsumentprisindexets utveckling under samma tidsperiod.
Bedömning: Målet uppnåddes i fråga om priset på en granskningsdag under verksamhetsåret, då priset på en presterad dag sjönk med 3,9 procent jämfört med året innan.
Under uppföljningsperioden för revisionsverkets stabilitets- och effektivitetsprogram,
som inleddes 2011, har priset på en presterad dag stigit med 3,3 procent. Detta är lägre än ändringen av konsumentprisindexet under 2011–2014.
Mål 14: Kostnadsökningen under en fyraårsperiod ska inte överskrida konsumentprisindexets utveckling under motsvarande tidsperiod; a) på SRV:s nivå, och b) på
varje verksamhetsenhets nivå, strukturkorrigerad.
Bedömning: Under de fyra senaste åren, det vill säga från och med 2011, har revisionsverkets kostnader ökat med 3,4 procent, medan förändringen i konsumentprisindexet under samma tidsperiod varit 5,6 procent. Kostnaderna har ökat i betydligt mindre
mån än konsumentprisindexet. Målet uppnåddes.
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Produktivitet, externa prestationer
Mål 15: Årsverkena för externa sakkunnigtjänster ska utgöra 5–7 procent av de tillgängliga årsverkena.
Bedömning: Utfallet av de externa sakkunnigtjänsterna var 11,7 procent. Efterfrågan
på och behovet av externt sakkunnigarbete har överskridit beräkningen.
Mål 16: Förhållandet mellan externa och interna prestationer ska vara 75–25.
Bedömning: Förhållandet mellan externa och interna prestationer var 75,6–24,4, vilket innebär att målet uppnåddes.

Resultatmål för hanteringen av mänskliga resurser
Personalpolicy
Mål 17: THB-resultaten ska ligga på minst jämförelsegruppens nivå.
Följande THB-resultat ska ligga på minst jämförelsegruppens nivå: ett allmänt resultat samt specificerat ledarskap och chefsarbete, belåtenhet med lönen, arbetsklimat och välmående i arbetet, jämställdhet och jämlikhet samt belastning.
Bedömning: Målet uppnåddes och arbetsklimatet vid revisionsverket och de omständigheter som påverkar arbetsklimatet ligger på samma nivå som på en genomsnittlig arbetsplats i Finland. Utvecklingen har varit positiv jämfört med tidigare enkäter.
Mål 18: Andelen personer som övergår i annan arbetsgivarens tjänst ska motsvara andelen i jämförelsematerialet (nivån för personal som omfattas av statens budgetekonomi).
Bedömning: Personalomsättningen minskade jämfört med verksamhetsåret 2013. I annan arbetsgivares tjänst övergick 4,1 procent av den personal som var anställd i slutet av år 2013. Jämförelsesiffror om omsättningen av personal som omfattas av statens budgetekonomi saknas.
Mål 19: Sjukfrånvarons volym ska inte överskrida den allmänna nivån inom statsförvaltningen.
Bedömning: Sjukfrånvarons volym, 5,8 dagar per årsverke, underskred klart den allmänna nivån inom statsförvaltningen (8,9 %), vilket innebär att målet uppnåddes.
Mål 20: Antalet besök hos företagshälsovården ska vara under 5,3 per årsverke.
Bedömning: Målet uppnåddes och antalet besök var 4,9 per årsverke.
Mål 21: Ändringen av tjänstestrukturen ska genomföras och det är ett planenligt
mål (i SRV2020-strategin).
Bedömning: Tjänstestrukturen ändrades enligt målen under verksamhetsåret. Målet
för 2020 har hittills inte uppnåtts.
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Kompetenspolicy
Mål 22: Kompetensnivåindexet enligt kompetenskartläggningen (kompetensnivån) ska utvecklas positivt.
Bedömning: Med tanke på kommande uppföljning av kompetensnivåindexet genomfördes en kompetenskartläggning i början av 2015. Det totala medeltalet för kompentensnivåindexet var 6,9 (skalan var 1–10).
Mål 23: I snitt 10 dagsverken per årsverke ska användas för kompetensutveckling.
Bedömning: Målet överskreds något, eftersom i snitt 11,1 dagsverken per årsverke användes för kompetensutveckling.
Den allmänna bedömningen är att revisionsverket totalt sett har lyckats väl i att genomföra de mål som verket har ställt upp.

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 rapportering från regeringen i en sak eller om revisionsverkets revisionsverksamhet har hänfört 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 revisionsverkets 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 riksdagen gjort 2–4 ställningstaganden som har varit förenade med rapporteringsskyldighet för regeringen. Effektivitetsrevisionen 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
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 ansvarsutkrävande verkningar. Revisionsverket är en reformatör för en hållbar offentlig förvaltning och ekonomi inom statsförvaltningen. Revisionsverket har främjat reformen
av statens styrsystem och styrpolitik genom sitt specialtema ”behovet av statsrådets
styrpolitik och tillförlitligheten för beslutsfattandets faktaunderlag” i årsberättelsen till 2013 års riksdag. Dessutom har SRV genom effektivitetsrevisioner främjat
förnyelsen och utvecklingen av statens ICT-funktioner. Granskningen av finanspolitiken har lyft fram betydelsen av den offentliga ekonomins hållbarhet, och redovisningsrevisionen har varit en främjande faktor i utvecklingen av statens ekonomi.
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I samband med revisionerna för 2013 klarlades effekterna av de meddelandeålägganden som hade ingått i revisionsberättelserna året innan. I revisionsberättelserna
för 2012 gavs meddelandeålägganden till sju ämbetsverk och inrättningar. Meddelandeåläggandet förnyades antingen helt eller delvis för 4 bokföringsenheter 2013
(3 år 2012, 3 år 2011).
Effektivitetsrevisionen följer upp hur de ställningstaganden som den framfört i sina berättelser förverkligas i förvaltningen. Verkningarna av enskilda effektivitetsrevisioner på revisionsobjekten utvärderas med uppföljningar, vilka i regel görs ungefär tre år från det att berättelsen har getts.
År 2014 slutfördes 18 uppföljningsrapporter, i vilka utvärderades hur inalles 100 av
revisionsverket givna rekommendationer hade förverkligats.
Av de rekommendationer som utvärderades hade 29 procent förverkligats helt eller så gott som helt, 47 procent hade förverkligats i någon mån och 24 procent hade förverkligats endast i ringa mån eller inte alls. Andelen rekommendationer som
förverkligats helt eller så gott som helt hade ökat med 11 procentenheter från föregående års nivå, och andelen förverkligade i ringa mån eller inte alls hade minskat
med 8 procentenheter. Graden för hur rekommendationer förverkligats har varierat rätt mycket de senaste åren, och andelen rekommendationer som förverkligats
helt eller så gott som helt var lägre 2014 än under de bästa åren 2009–2011. Faktorer
som påverkar hur rekommendationerna vid uppföljningen förverkligas är bland annat hur konkreta och användbara rekommendationerna är, de resurser som krävs för
att genomföra dem samt förhållandena och utvecklingsarbetet inom förvaltningen.
Rekommendationer som stöder ett pågående utvecklingsarbete inom förvaltningen förverkligas i regel mer sannolikt och snabbare än rekommendationer som kräver en kraftig reform och förändring av 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 förtroende för en god skötsel av statsfinanserna och generellt för regeringens och statsförvaltningens verksamhet. Revisionen har som en målsättning att ålägga förvaltningen 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. Förtroendet för den offentliga förvaltningen och dess verksamhet är ett nationellt och
socialt kapital, vars utveckling är svår att mäta eller utvärdera i den årliga resultatrapporteringen. 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 statsförvaltningen och statsekonomin bygger på verkets goda rykte. Utifrån en undersökning om
revisionsverkets rykte, som genomfördes 2013, har revisionsverket, enligt sina intressegrupper, ett gott rykte när det gäller att alstra tillförlitlig information, och medborgarnas kännedom om revisionsverket har förbättrats.
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Tillsynen över val- och partifinansieringens laglighet förverkligar medborgarnas
rätt att få information om och bedöma de politiska partiernas och offentligt förtroendevaldas ekonomiska bindningar. 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 partifinansieringen har också breddat revisionsverkets uppgiftsområde till att omfatta allmän laglighetsövervakning.
Genom att säkerställa att förvaltningens redovisningsskyldighet förverkligas stärker revisionsverksamheten för sin del medborgarnas förväntningar på en god och
resultatrik skötsel av finanserna. Med hjälp av revisionsinformationen har medborgarna också möjlighet att själva bedöma de statliga myndigheternas verksamhet och dess resultat.
Under berättelseåret gav revisionsverket ut sammanlagt 33 meddelanden, av vilka
26 genom en bred mediedistribution, och anordnade 2 informationsmöten. Verket
var väl synligt i media och antalet medieträffar ökade något jämfört med året innan. Särskilt generaldirektör Pöysti medverkade aktivt i media. Hans namn förekom
i var tiondel publicerad artikel.
Medierna var särskilt intresserade av granskningar av vissa människonära teman,
miljön och den ekonomiska tillväxten i Finland och valfinansieringen vid EU-valet.
Lokalt följdes revisionsverket mest med av media i Nyland, Egentliga Finland och
Birkaland (20–30 träffar), medan intresset var måttligt i Södra Savolax och Österbotten (10–20 träffar) och betydligt mindre i Lappland, Kajanaland och Kymmenedalen (1–3 träffar).
Allmän ekonomisk politik 2 %
Insändare 4 %

Reformer av statsförvaltningen 2 %
SRV 1 %

Granskningar av enskilda
stiftelser/aktörer
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Regering och budget
14 %

Figur 1: Fördelning av offentligheten enligt tema

Utifrån medieuppföljningen verkar SRV:s rykte som sakkunnigorganisation ha blivit starkare. Verket medverkade i de flesta artiklar som neutral informationskälla
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eller kritiskt tillsynsorgan för makten och tjänstemännen. SRV och dess revisionsverksamhet syntes också ofta i tidningarnas ledare, där verket medverkade som bakgrundsinstans som stöder uppfattningar eller observationer. Revisionsobjektens reaktioner i media var främst sakliga och konstruktiva och objekten förhöll sig positiva
till revisionsverkets rekommendationer.
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
beaktas också ISSAI-standarderna angående revisionskommunikationens kvalitet samt rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation (2010). Kommunikationen om övervakningen av finanspolitiken styrs även av de gemensamma
principerna för verkställande av EU:s stabilitetspakt och finanspolitiska korrigeringsmekanismer och kraven i unionens lagstiftning om öppen kommunikation och
deltagande i offentlig diskussion.
År 2014 fäste revisionsverket särskild uppmärksamhet vid revisionsresultatens effektfullhet, tillgänglighet och begriplighet. Rapporteringen förnyades för både riksdagsberättelser och revisionsberättelser, visualiteten och användningen av datavisualiseringar vid rapporteringen utökades och läsbarheten för rapporterna förbättrades.
Dessutom utvecklade revisionsverket sin kommunikation till medborgare och intressegrupper genom att ta sina första steg i sociala medier. Hösten 2014 skapades
samtidigt Twitterkonton för revisionsverket och generaldirektör Pöysti.

Figur 2: Revisionsverket förnyade sitt visuella utseende 2014 samt satsade på direkt medborgarkommunikation.
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1.1.5 Revisionsverkets verkningar i den internationella utvecklingen
och det internationella samarbetet på revisionsområdet
Genom en lag som trädde i kraft vid ingången av 2013 (869/2012) utfärdades en uppgift för revisionsverket som en oavhängig övervakare av finanspolitiken (IFI, Independent Fiscal Institution). I enlighet med uppgiften övervakar revisionsverket att
bestämmelserna i Europeiska unionens stabilitetspakt och direktivet om krav på
medlemsstaternas budgetramverk iakttas. Under berättelseåret deltog SRV i kongressen för internationella samarbetsnätverk av oberoende finanspolitiska tillsynsorgan: OECD Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions och
EU:s nätverk av oberoende finanspolitiska institutioner (EUNIFI), som Europeiska
kommissionen samordnar. Vid övervakningen av finanspolitiken har revisionsverket ett avsevärt bilateralt informationsbyte och samarbete med Europeiska kommissionen. Dessutom deltar revisionsverket inom ramen för denna uppgift i det samarbete för sakkunniga som anordnas av Internationella valutafonden (IMF).
På kongressen för de europeiska revisionsverkens kontaktorganisation (EUROSAI) i Haag i juni 2014 valdes revisionsverket till organisationens styrelse (Governing Board) fram till 2020 och andra vice ordförande fram till 2017. Den andra vice ordförandens uppgift är att stöda EUROSAI:s ordförande i att styra och utveckla
organisationen.
Revisionsverket var en aktiv medlem både i arbetsgruppen för nyckelindikatorer inom den internationella kontaktorganisationen för revisionsverken (INTOSAI) och
i en arbetsgrupp som utvecklar granskningar av offentlig skuld. Den första arbetsgruppen bereder en professionell INTOSAI-standard för utveckling och användning av nyckelindikatorer. Den sistnämnda arbetsgruppen fortsätter att omarbeta
de internationella standarderna för granskning av den offentliga skuldförvaltningen.
Revisionsverket är ordförande för det nätverk inom granskning av finanspolitiken
som fungerar under den kontaktkommitté som bildats av de högsta revisionsorganen i Europeiska unionen. Nätverket sammanför sakkunniga inom temat informationsbyte och kamratlärande när det gäller metoder för granskning av finanspolitik.
De centrala uppföljningsområdena 2014 var utveckling av bankunionen och samordning av den europeiska ekonomiska politiken.
Samarbetet mellan de nordiska revisionsverken bedrivs efter behov. På mötet för
generaldirektörerna 2014 fattades beslut om att ordna fyra workshopar. Temana för
workshoparna är förmedling av revisionsinformation, statens ägarstyrning och revision av statsbolag, riskanalys och digitalisering av information.
År 2013 inbjöd revisionsverket i Litauen Europeiska revisionsrätten och revisionsverken i Finland och Norge till att göra en referensutvärdering vid verket i Litauen.
Projektet genomfördes i januari–november 2014.
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1.2 Prestationer och kvalitetshantering
1.2.1

Prestationsvolymer och åstadkomna offentliga nyttigheter

År 2014 uppgick antalet berättelser om granskningen och övervakningen av finanspolitiken till sammanlagt 5. Vid granskningen och övervakningen av finanspolitiken var antalet prestationer i sakkunnigverksamheten betydande. Sakkunnigverksamheten fokuserade särskilt på riksdagens utskottshöranden och beredningen av
dem (15 st.). De sakkunniga presentationer som ingår i de inhemska och internationella sakkunniguppgifterna inom granskningen och övervakningen av finanspolitiken har varit flera till antalet.

Berättelser till riksdagen:
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om granskningen av och tillsynen över finanspolitiken 2014, B 15/2014 rd.
Valperiodsrapport om granskningen och övervakningen av finanspolitiken 2011–
2014, B 20/2014 rd.

Granskningar av finanspolitiken:
4/2014 Ekonomiska konsekvenser av skatteändringar – indirekt beskattning.
13/2014 Ekonomiska konsekvenser av skatteändringar – samfunds- och kapitalbeskattning.
15/2014 Ekonomiska konsekvenser av skatteändringar – skattesystemet som helhet.
I 10 § i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) föreskrivs det om statens
revisionsverks uppgift att övervaka att skyldigheten att redovisa valfinansieringen
fullgörs och om de berättelser om denna uppgift som separat för varje val ska lämnas till riksdagen.
Statens revisionsverk genomförde valfinansieringstillsynen över Europaparlamentsvalet 2014. Berättelsen till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2014 lämnades den 28 januari 2015 (B 21/2014 rd).
Revisionsverket fullgjorde under 2014 de uppgifter som föreskrivits verket i partilagen (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 ser revisionsverket till, att de sammanslutningar och stiftelser som det övervakar lämnar sina
bokslut och revisionsberättelser till registret för redovisningar. Revisionsverket utförde dessutom med stöd av partilagen inalles 32 granskningar hos partiorganisationer. Om granskningarna rapporteras till riksdagen i den berättelse som avses i 9
e § i partilagen på våren 2015.
Redovisningsrevisionen har i enlighet med revisionsverkets revisionsplan år 2014
rapporterat om revisionen av statsbokslutet och statens bokslutsberättelse för år 2013
samt lämnat 69 revisionsberättelser som behandlar bokföringsenheter och statliga
fonder utanför budgeten. Under 2014 gavs två laglighetsgranskningsberättelser. Andelen revisioner utgjorde 16,6 procent av det externa sakkunnigarbetet (17,6 % 2013).
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År 2014 slutfördes 11 effektivitetsrevisioner. Av dem rapporterades 10 som revisionsberättelse och en som en del av verkets särskilda berättelse. En revision utmynnade
i en promemoria. Därutöver färdigställdes 2 utredningar. Effektivitetsrevisionens
andel utgjorde 47 procent av det externa sakkunnigarbetet. (53,9 % 2013).
Under berättelseåret utarbetade effektivitetsrevisionen 18 uppföljningsrapporter.
Målet för antalet prestationer uppnåddes inte helt. Målet var 13 färdiga revisionsberättelser och 20 uppföljningsrapporter.
Under berättelseåret avgav revisionsverket sammanlagt 16 sakkunnigutlåtanden för
olika ministeriers projekt för lagberedning och andra projekt. Till riksdagen gav revisionsverket sammanlagt 19 utlåtanden som främst gällde utskottshöranden.
Berättelseåret var det första året under den nya strategiperioden (2014–2020). Under berättelseåret fokuserade utvecklingen av granskningsarbetet särskilt på att
skärpa den statsfinansiella aspekten i granskningsarbetet och reformera rapporteringen om granskningar.
Till revisionsverket lämnades år 2014 tre (9 st. 2013, 16 st. 2012) av myndigheterna
gjorda anmälningar om i deras verksamhet konstaterade missbruk av statens medel
eller egendom.
Dessutom anmälde statliga ämbetsverk och inrättningar till revisionsverket 3 fall
(9 st. 2013, 9 st. 2012) där det var fråga om missbruk som mottagare av statsbidrag
misstänktes ha gjort sig skyldiga till. Revisionsverket har också fått till kännedom
anmälningar som gäller övervakningen av stöd från de ämbetsverk som förvaltar
EU-stöd. Revisionsverket mottog under berättelseåret 31 av enskilda personer och
sammanslutningar framställda klagomål angående vad som upplevts som ett missförhållande i statsfinanserna (51 st. 2013 och 55 st. 2012). Under berättelseåret behandlades inalles 40 klagomålsärenden (52 st. 2013 och 67 st. 2012).

1.2.2 Serviceförmågan samt prestationernas och de offentliga
nyttigheternas kvalitet
Granskning av finanspolitiken
Under berättelseåret blev sammanlagt 5 berättelser färdiga inom granskningen och
övervakningen av finanspolitiken. Två av dessa lämnades i form av en särskild berättelse till riksdagen. Rapporten till riksdagen om granskningen av och tillsynen över
finanspolitiken 2014, publicerad i maj 2014, fokuserade på efterlevnaden av stabilitets- och tillväxtpakten och lyfte fram riskerna för totalproduktionen och en potentiell produktionsökning. Valperiodsrapporten om granskningen och tillsynen över
finanspolitiken 2011–2014, som publicerades i december 2014, innehöll en omfattande utvärdering av målen för finanspolitiken och av hur regeringen hade lyckats
med att stabilisera den offentliga ekonomin. Valperiodsrapporten betonar betydelsen av strukturella reformer samt reformer som ökar produktionspotentialen i ekonomin för att hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna ska kunna åtgärdas
och efterlevnaden av EU:s stabilitets- och tillväxtpakt säkerställas. Enligt revisionsverkets uppfattning är det viktigt att verkställa reformerna genast i början av nästa
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valperiod, eftersom åtgärder som ökar produktionspotentialen och produktiviteten i ekonomin kräver tid. Den åldrande befolkningen och strukturförändringarna
i ekonomin har lett till att den offentliga ekonomins utgifter riskerar att bli större
än inkomsterna på lång sikt. Programmet får större betydelse i det nuvarande svaga
ekonomiska läget där omfattande ytterligare anpassningsåtgärder kan bromsa den
ekonomiska tillväxten. I situationer där tillväxten är långsam betonas även rätt dimensionering av utgifter. Kartläggningar av utgifter som omfattar hela den offentliga sektorn skulle kunna vara användbara vid anpassningen av utgiftsnivån till en
situation med långsam ekonomisk tillväxt.
Tre finanspolitiska granskningsberättelser publicerades om granskningen av ekonomiska konsekvenser av skatteändringar, och en syntes av berättelserna sammanställdes för valperiodsrapporten. Enligt granskningarna har det skattepolitiska beslutsfattandet varit oförutsebart under den valperiod som går ut. Dessutom är
skattesystemet fortfarande invecklat och inte transparent. Systemet bör förenklas
och särskilt skattesubventioner bör skäras ned. I valperiodsrapporten fästes uppmärksamhet också vid utvecklingen inom den kommunala ekonomin som länge varit svag samt vid kommunernas olika ekonomiska ställningar, där skillnaderna blir
allt större till följd av en diversifierande befolkningsutveckling. Även i sakkunnigverksamheten har revisionsverket lyft fram hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och de långsiktiga strukturella hållbarhetsproblemen i den kommunala ekonomin.
Både förvaltningen och akademiska forskare har gett omfattande respons på rapporterna om granskningen och övervakningen av finanspolitiken i anslutning till
behandlingen av rapporterna i riksdagen. Enligt externa bedömningar är rapporterna högkvalitativa och sakkunnigt utarbetade. Dessutom har de varit ett viktigt
tillskott till den offentliga utvärderingen av finanspolitiken. Trycket på att bedriva
en hållbar finanspolitik har beaktats i tidningarnas ledare, där man har hänvisat till
SRV:s ställningstaganden. Särskilt omfattande uppmärksamhet i tidningarnas ledare och goda externa bedömningar fick valperiodsrapporten om granskningen och
övervakningen av finanspolitiken 2011–2014, som gavs ut i december 2014. Både
riksdagen och statsrådet har gett god respons på SRV:s verksamhet. Berättelserna
har bidragit till ökad medvetenhet i riksdagen och bland medborgarna om genomförandet av målen för finanspolitiken och regelefterlevnaden. Berättelsernas information om nya regler och om vad de betyder i den nationella finanspolitiken i Finland har också varit viktig.

Hantering och utvecklande av de andliga resurserna
Effektivitetsrevision
Kvalitetsmålsättningen var, att alla effektivitetsrevisioner utförs i enlighet med instruktionen om effektivitetsrevision eller en preciserande instruktion på lägre nivå, och att enheten för effektivitetsrevision utvärderar kvaliteten för alla slutförda
revisioner så, att en chef som inte har medverkat 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 kvalitetsnivån som helhet har uppfyllt de krav som ställs i instruktionen. Utifrån en
blankettutvärdering steg granskningarnas kvalitet jämfört med året innan och låg i
snitt på en relativt god nivå.
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Förverkligandet av de strategiska kvalitetsmål och de mål för serviceförmågan som
fastställs i revisionsverkets revisionsplan utvärderades som självutvärdering på enheten för effektivitetsrevision. Målen för serviceförmågan gällde växelverkan under
revisionernas gång, fokus på den statsfinansiella aspekten vid revisionerna och användbarheten av den rapporterade informationen. Utifrån självutvärderingen kan
kvalitetsmålen anses ha förverkligats relativt bra. Utifrån värderingen har den statsfinansiella aspekten betonats väl vid valet av teman för granskningar. Vid rapporteringen om granskningarna har aspekten däremot till vissa delar inte fått tillräcklig
uppmärksamhet, för att fokus har legat på frågor som gäller att uppnå de samhälleliga målen och serviceförmågan inom den offentliga förvaltningen.
Målet för serviceförmågan var att de externa prestationerna skulle bli färdiga enligt
det överenskomna tidsschemat. När det gäller de 11 revisioner och de 2 utredningar som blev färdiga under berättelseåret förverkligades målet relativt väl. Tre revisioner som var avsedda att bli färdiga under berättelseåret kommer att färdigställas
2015. Delorsaker var nyckelpersonernas frånvaro och övrigt sakkunnigarbete samt
säkerställandet av rapporteringens användbarhet.
Målsättningen för serviceförmågan var, att varje gång riksdagsutskotten framställer en begäran om hörande i anknytning till revisionerna, sänder man en sakkunnig. Också av förvaltningen ställda motsvarande begäranden och förfrågningar om
utlåtanden med anknytning till revisionerna ska besvaras. Dessa målsättningar förverkligades.

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 iakttar revisionsinstruktionen. Förutom övervakningen under revisionens gång utfördes vid enheten intern kvalitetskontroll, där revisionsgruppernas chefer fick som uppgift att kvalitetskontrollera revision som utförts av en annan revisionsgrupp.
Målsättningen för redovisningsrevisionernas tidtabell var, att revisionerna av ministerierna för 2013 ska vara klara senast 16.5.2014, revisionerna av övriga bokföringsenheter och ämbetsverk och inrättningar senast 10.5.2014 samt revisionen av statsbokslutet senast 19.5.2014.
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
samlingspublikation distribuerades till de viktigaste intressegrupperna.
Antalet laglighetsgranskningsberättelser som gavs var två och i kvalitetshanteringen av dem följs huvudsakligen samma principer som i kvalitetshanteringen av redovisningsrevisionsberättelserna.
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1.2.3 Revisionsverkets kvalitetshanteringssystems funktionsduglighet
Revisionsverkets enheter och funktioner har ansvarat för kvaliteten i sin verksamhet och upprätthållit ett kvalitetssystem som bygger på den internationella ISSAI
40-standarden och som verksamheten förutsätter. Kvalitetshanteringssystemen vid
revisionsenheterna har byggt på aktuella revisions- och verksamhetsinstruktioner,
en standardiserad revisionsprocess, aktuell handledning och övervakning som säkrar dess kvalitet samt kvalitetskontroll i efterhand.
I ett projekt för referensutvärdering 2013 utvärderades kvalitetshanteringssystemets
funktionsduglighet och överensstämmelse med internationella standarder och instruktioner. Syftet med projektet var också att hitta goda förfaranden och möjliga
utvecklingsområden och att ge rekommendationer för utveckling av systemet. Kvalitetsgruppens allmänna bedömning var att nästan alla utvecklingsidéer hade lett
till praktiska utvecklingsåtgärder.
Under berättelseåret konstaterade kvalitetsgruppen i sin utvärdering 2014 att man
inom den strategiska ledningen och styrningen av revisionsverket har fäst uppmärksamhet vid metoder som kan säkerställa revisionernas kvalitet och mervärde.
Revisionsplanen innehåller särskilda kvalitetsmål som gäller växelverkan under
revisionernas gång, den statsfinansiella aspektens omfattning i revisionsverkets revisionsverksamhet och användbarheten av den rapporterade informationen. I självutvärderingarna av målsättningarna bedömde revisionsenheterna att kvalitetsmålen
har förverkligats väl genom att bland annat användbarheten av revisionsresultaten
och växelverkan mellan revisionsobjekten och revisionsverket har förbättrats. Vidare konstaterades det att revisionsverkets planeringssystem har utvecklats så att
verkets riskanalys av stats- och nationalekonomin, som ligger bakom planeringen
av riktandet av verksamheten, i sin nuvarande form är bättre integrerat i revisionsenheternas planeringsprocess än tidigare. Målet har varit en så bra användbarhet
som möjligt för riskanalysen av stats- och nationalekonomin när revisionsverkets
revisionsplan görs upp och revisioner inriktas.
På basis av kvalitetsgruppens rapport kan sammanfattningsvis göras bedömningen, att revisionsverket har som helhet tillräckliga verktyg för att hantera kvalitetsriskerna. I revisionsverkets sammantagna verksamhet utgör personrisken emellertid indirekt också en kvalitetsrisk. I hanteringen av kvalitetsrisken är det från denna
synpunkt fråga om kompetens, motivation, projekthantering och en balanserad användning av resurserna. Verksamhetsenheterna för revision har med aktiva åtgärder, bland annat kompetensutveckling, verktyg för projekthantering, främjande av
grupparbete och förbättrade dokumenteringsförfaranden gått in för att förebygga
och begränsa personriskernas inverkningar på revisionsarbetets kvalitet. Fortsatt
uppmärksamhet bör emellertid ägnas åt hanteringen av personrisken.
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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 förutsätts 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. Under berättelseåret ökade de externa prestationerna av den effektiva arbetstiden med 1,3 procentenheter. Antalet dagsverken som användes för externa prestationer av den effektiva arbetstiden, ökade med 0,6 procent jämfört med 2013. Hur dagsverkena fördelar
sig på olika typer av prestationer behandlas i tabell 1.
Lönsamhets- och produktivitetsmålsättningen vid revisionsverket är, att utvecklingen 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. Revisionsverkets utvecklingsåtgärder och informationssystemprojekt är av karaktären investeringar, 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 informationssystemprojekten lyckas. Samtidigt är målsättningen att trygga personalens välmående 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 arbetstid som använts för externa prestationer ökat med 0,6 procent från föregående
års 20 623 dagsverken till 21 881 dagsverken under berättelseåret. Andelen externa prestationer av verkets årsverken ökade från 58,5 procent 2013 till 60,8 procent
under berättelseåret.

Nyckeltal som beskriver verksamhetens produktivitet
Tabell 1: Den effektiva arbetstidens inriktning på olika prestationstyper (arbetsdagar)
2012

2013

2014

Redovisningsrevision

7 482

6 823

6 063

Laglighetsgranskning

548

662

1 554

4 567

5 018

5 587

Granskning av finanspolitiken

287

326

361

Riksdagsrapportering

184

327

710

Ledning, extern

3 490

3 638

3 619

Extern sakkunnigverksamhet

3 037

3 406

3 607

460

424

380

20 056 20 623

21 881

Effektivitetsrevision

Tillsyn över parti- och valfinansieringen
Externa prestationer totalt
Interna prestationer totalt

6 533

7 142

7 062

Semestrar och annan frånvaro totalt

7 557

7 495

7 052

34 145

35 260

35 995

Total arbetstid sammantaget
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1.3.2 Verksamhetens lönsamhet
Priset på revisionsverkets externa prestationer relaterat till ett dagsverke sjönk från
743 euro 2013 till 714 euro under berättelseåret. Priset på en extern presterad dag
sjönk således med 3,9 procent. Kostnaderna för verkets verksamhet ökade med 1,9
procent jämfört med året innan.

Nyckeltal som beskriver verksamhetens lönsamhet
Euro
900
800

725

743

700

714

600
500
400
300
200
100
0
2012

2013

2014

Figur 3: Kostnaden för SRV:s prestationsdag
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Figur 4: Utvecklingen av de totala utgifterna
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2013

2014

Allmän ekonomisk politik 2 %
Insändare 4 %

Reformer av statsförvaltningen 2 %
SRV 1 %

Granskningar av enskilda
stiftelser/aktörer
5%
Utbildnings- och socialpolitik
19 %

Tuomas Pöysti
i media
7%
Miljö
7%

Granskningar 18 %

Europeiska unionen
11 %
Partistöd
11 %

Utvecklingsbistånd och krishantering 5 %
Elektroniska system och digitalisering 5 %
Trafik 2 %
Reparationsunderstöd för fastigheter 2 %
Beskattning 2 %
Jordbruk 2 %

Regering och budget
14 %

Figur 5: De totala kostnadernas fördelning på olika prestationstyper

1.4 Hantering och utvecklande av de andliga
resurserna
Under berättelseåret bereddes revisionsverkets personalpolitik tillsammans med
personalen i anslutning till strategin SRV2020. Personalpolicyn fastställdes för 2013–
2020 och den skapar förutsättningar för en framgångsrik verksamhet och en gynnsam arbetsmiljö. Personalpolicyn bygger på revisionsverkets vision och värden. Huvudmålsättningen 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.

Tyngdpunkten i utvecklandet av kompetensen hos revisionsverkets personal 2014
var personalutbildning samt långsiktiga utbildningsprogram, personliga utvecklingsplaner och ett introduktionsprogram för nya anställda.
SRV har riktat ledandet av kompetensen till inledandet av 13 kompetensutvecklingsprogram. I programmen behandlas granskningsmetoder, internationella standarder för revisionsbranschen och tillämpning av dessa, ICT-frågor och ledning av
revisioner med tanke på prestationer och resultat.
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Under berättelseåret uppgjordes i anslutning till utvecklingssamtalen personliga utvecklingsplaner för personalen på ett heltäckande sätt. Som grund för planerna användes revisionsverkets kompetensområden. Syftet med de långsiktiga personliga
utvecklingsplanerna är att garantera möjligheten till ett långsiktigt utvecklande av
kompetensen och att främja upprätthållande av yrkeskunskapen och professionell
utveckling under arbetskarriären. Genom utvecklingsplanerna förenas ledandet av
hela verkets kompetens till en helhet.
Arbetsintroduktionen för nya anställda har systematiserats och etablerats utifrån
de erfarenheter och den respons som erhållits.
En utredning om arbetshälsan görs vid revisionsverket regelbundet. Under verksamhetsåret genomfördes en enkät om arbetsklimatet, och de arbetsgemenskapsbaserade hälsokontrollerna som inleddes 2013 slutfördes.
Syftet med enkäten är att utreda hur arbetsgemenskapen fungerar samt det psykiska välbefinnandet. Som metod användes Arbetshälsoinstitutets enkät Mot en bättre arbetsgemenskap/Parempi Työyhteisö (ParTy®), som genomfördes i samarbete
med företagshälsovården. Resultaten av enkäten behandlades i ledningsgrupperna
och presenterades för hela personalen. Dessutom behandlades de utvecklingsområden som hade identifierats utifrån resultaten på enheternas möten utgående från
enheternas egna resultat.
Målet med de arbetsgemenskapsbaserade hälsokontrollerna är att kartlägga medarbetarnas arbetsförmåga och orkande samt hur väl arbetsgemenskapen och arbetsmiljön fungerar. Som en del av kontrollerna fortsatte revisionsverket utredningarna
om arbetsplatsen och ordnade individuella hälsokontroller och UKK-gångtest. Företagshälsovården utarbetade en sammanfattning av gruppernas hälsokontroller som
utgår från en specifik arbetsgemenskap, och sammanfattningen presenterades för
enhetscheferna. Gruppernas egna resultat behandlades i grupper under processen.
Resultaten av enkäten om arbetsklimatet ska utnyttjas särskilt i ledarskapsutvecklingen och chefsarbetet och annan verksamhet som syftar till att upprätthålla arbetsförmågan och utveckla samarbetet samt i den dagliga ledningen och utvecklingssamtalen. Den respons och de utvecklingsförslag som har samlats in i hälsokontrollerna
utnyttjas vid planeringen av fortsatta åtgärder för att främja samarbetskultur, positivt arbetsklimat och växelverkan inom verket.
Verksamhet för att upprätthålla medarbetarnas arbetsförmåga ordnades i samarbete med företagshälsovården i den så kallade Ryhtiryhmä (Hållningsgruppen). Syftet var att ge råd och hitta metoder att påverka medarbetarnas arbetshälsa. Gruppen sammanträdde totalt sex gånger i revisionsverkets gym.
Personalens arbetsergonomi förbättras med beaktande av individuella och hälsomässiga behov. Under berättelseåret kontrollerade arbetsfysioterapeuten ergonomin på
arbetsställen efter behov, gav personalen instruktioner för hantering av ergonomin
på det egna arbetsstället och visade hur arbetsbord som regleras elektriskt används.
Personalen stöds i att upprätthålla sin fysiska kondition på egen hand, genom att erbjuda möjlighet att använda gymmet och pröva olika motionsformer. I gymmet ordnas handledd träning med kettlebell och handledning i hur gymutrustningen används. Pausgymnastik har stötts med instruktioner och nya redskap.
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Ett gott behärskande av arbetet eftersträvas genom regelbunden planering av personalresurser. 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 andliga
resurserna
Personalstyrka, personalstruktur och personalkostnader
I slutet av år 2014 var personalstyrkan vid revisionsverket 2,7 procent mindre än ett
år tidigare. Antalet årsverken ökade med 1,4 procent från 2013. Fram till slutet av året
hade kvinnornas andel minskat från 48,7 procent till 46,5 procent av hela personalen.
Tabell 2: Personalstyrka och årsverken
2012

2013

2014

Årlig förändring %

140

148

144

-2,7

Kvinnor

59

72

67

-6,9

Män

81

76

77

1,3

137

141

143

1,4

Personalstyrka 31.12.

Årsverken

Personalens genomsnittliga ålder steg från föregående år med 2,0 procent. Vid årets
slut utgjorde andelen för dem som fyllt 45 år 60,4 procent av hela personalen, vilket är 2,3 procentenheter större än året innan. Revisionsverkets största åldersgrupp
är 55–64-åringarna, som utgör 34,0 procent av hela personalen. År 2013 utgjorde
35–44-åringarna den största åldergruppen.
Tabell 3: Kvinnornas och männens genomsnittsålder, figur personalens åldersstruktur 31.12.
2012

2013

2014

Årlig förändring %

Hela personalen

49,7

48,3

49,2

2,0

Kvinnor

47,6

45,5

46,6

2,3

Män

51,2

50,9

51,6

1,3

pers.
35
30
25
20
15
10
5
0

15 –24

25 –34

35 – 44

45 –54

55 – 64

65 –

åldersklass
Män 2014
Män 2013

Kvinnor 2014
Kvinnor 2013

Figur 6: Personalens åldersstruktur 31.12.
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Personalens utbildningsnivåindex är 6,7. I slutet av året utgjorde andelen för dem
som avlagt högre högskole- och universitetsexamen 75,7 procent av hela personalen,
vilket är 0,7 procentenheter mindre än året innan. Andelen för dem som genomgått
forskarutbildning (avlagt licentiat- eller doktorsexamen) var 14,6 procent, vilket är
2,2 procentenheter mer än vid slutet av 2013.
Tabell 4: Utbildningsnivåindex 31.12.
2012

2013

2014

Årlig förändring %

Hela personalen

6,7

6,6

6,7

0,6

Kvinnor

6,5

6,4

6,5

1,9

Män

6,9

6,8

6,8

-0,6

Personalen är huvudsakligen fast anställd. Andelen visstidsanställda utgjorde 9 procent av hela personalen.
Tabell 5: Fast och visstidsanställd personal 31.12.
2012

2013

2014

Årlig förändring %

135

134

131

-2,2

Kvinnor

56

62

57

-8,1

Män

79

72

74

2,8

Visstidsanställda

5

14

13

-7,1

Kvinnor

3

10

10

0,0

Män

2

4

3

-25,0

Fast anställda

Antalet deltidsanställda personer är litet, 4,2 procent av hela personalen.
Tabell 6: Heltids- och deltidsanställd personal 31.12.

Heltidsanställda
Deltidsanställda
Tabell 7: Arbetskraftskostnader

2012

2013

2014

Årlig förändring %

136

142

138

-2,8

4

6

6

0,0

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

Källa: Tahti-systemet.
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2012

2013

2014

Årlig förändring %

11 888 083

12 304 611

12 644 336

2,8

73,3 %

74,2 %

79,9 %

7,8

4 722 589

4 874 712

4 489 934

-7,9

65,9 %

65,6 %

55,1 %

-16,1

Välmående i arbetet
Personalomsättningen minskade från föregående år som väntat. I annan arbetsgivares tjänst övergick 4,1 procent av den personal som var anställd i slutet av 2013.
Detta var 3,5 procentenheter mindre än 2013. Med pension avgick dessutom 0,7
procent, vilket är 2,8 procentenheter mindre än året innan. Sjukfrånvarons volym
sjönk med 16,6 procent från år 2013. Företagshälsovårdens tjänster utnyttjades 4,9
gånger per årsverke. Antalet besök hos företagshälsovården ökade från föregående år med 2,1 procent per årsverke. Företagshälsovårdstjänsternas nettokostnader
ökade med 9,2 procent.
Tabell 8: Omsättning och annat välmående i arbetet
2012

2013

2014

Årlig förändring %

Avgångsomsättning (%-andel av personalen)

3,5 %

7,6 %

4,1 %

-46,1

Tillträdesomsättning (%-andel av personalen)

3,5 %

15,3 %

3,4 %

-77,8

9,5

7,0

5,8

-16,6

620 €

781 €

853 €

9,2

Sjukfrånvaro (d/åv)
Företagshälsovårdstjänsternas kostnader netto (€/åv)

Som metod för enkäten om arbetsklimatet användes Arbetshälsoinstitutets enkät
Mot en bättre arbetsgemenskap/Parempi Työyhteisö (ParTy®), som genomfördes i
samarbete med företagshälsovården. Det totala resultatet av enkäten var gott och
utvecklingen har varit positiv i förhållande till resultaten av de tidigare enkäterna.
Tabell 9: Resultat av enkäten om arbetsklimatet
Resultatens medelvärde1

SRV 2014
(n=116)
3,5

Personalens välmående

Jämförelsematerial
(n=18 498)2
3,6

Grundförutsättningar för arbetet

3,5

3,4

Arbetsgemenskapens funktion

3,4

3,5

Utvecklingsförutsättningar för arbetsgemenskapen

3,3

3,4

Enhetens funktion

3,4

3,6

Enhetens utvecklingsaktivitet

3,4

3,7

Samarbetet mellan enheterna

2,8

3,2

Chefens verksamhet

3,9

3,7

3,1

3,0

Belastningsfaktorer i arbetet

3,1

3,2

Behärskande av arbetet

3,5

3,4

Kännedom om uppgifterna och målsättningarna

4,0

4,0

Arbetsstress1

3,1

3,3

Arbetsglädje

3,6

3,7

Ledningens verksamhet
1

1

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

Enkäten om arbetshälsa genomfördes i februari 2014. Svarsprocenten var 82. Som externt jämförelsematerial användes de jämförelsematerial som Arbetshälsoinstitutet har samlat in från olika sektorer i Finland 2009–2012.
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Kompetensutveckling
Deltagandet i utbildning minskade med 6,7 procent per årsverke jämfört med 2013.
Utbildningskostnaderna exklusive lönekostnader och utvecklande av yrkeskunskapen på egen hand minskade med 14,4 procent per årsverke.
Tabell 10: Utbildning och utveckling

Deltagande i utbildning (euro/åv)1
Deltagande i utbildning (arbetsdagar/åv)1
1

2012

2013

2014

Årlig förändring %

985 €

1 087 €

931 €

-14,4

10,5

11,9

11,1

-6,7

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

1.5 Bokslutsanalys
1.5.1

Finansieringsstruktur

Jämfört med bokslutet för 2013 inträffade inte förändringar i finansieringen. Revisionsverkets utgifter bestreds från moment 21.40.01 Omkostnader för statens revisionsverk och mervärdesskatteutgifterna från moment 21.40.29.

1.5.2 Budgetutfall
Revisionsverket beviljades för 2014 för omkostnader 15 307 000 euro (15 307 000 €
2013). För omkostnader användes 13 258 000 euro (12 945 000 € 2013). Från omkostnadsmomentet överfördes till följande år 2 049 000 euro, vilket är 313 000 euro mindre än den post som överfördes föregående år. Revisionsverket beviljades för 2013
för mervärdesskatteutgifter 582 000 euro och av beloppet användes 575 300 euro.

1.5.3 Intäkts- och utgiftskalkyl
Utgifterna för revisionsverkets verksamhet ökade jämfört med 2013 med 0,6 procent.
Av revisionsverkets utgifter 2014 utgjorde personalkostnaderna 77,8 procent (77,7 %
2013). Personalkostnaderna ökade med 0,6 procent (3,8 % 2013). Efter personalkostnaderna var de därnäst största utgiftsposterna köp av tjänster 7,4 procent och hyror
8,0 procent. Köp av tjänster ökade med 13,0 procent och hyrorna med 1,1 procent.

1.5.4 Balansräkning
Värdet av revisionsverkets anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar
minskade under berättelseåret till 7 900,29 euro från föregående års 59 455,03 euro.
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1.6 Utlåtande om utvärdering och bekräftelse
gällande den interna kontrollen
Statens revisionsverks ledning sörjer för att vid verket tillämpas med hänsyn till
omfattningen av dess ekonomi och verksamhet samt till dem anknutna risker adekvata förfaranden (intern kontroll) vilka säkerställer lagenlighet och resultat i verkets ekonomi och verksamhet, tryggandet av medel och egendom som är i verkets
besittning, samt sådana riktiga och tillräckliga uppgifter om verkets ekonomi och
verksamhet som förutsätts för ledandet av verket och av redovisningsskyldigheten.
Tillståndet för revisionsverkets interna kontroll och den därmed förenade riskhanteringen har utvärderats genom att jämföra dem med controllerns vid statsrådet rekommendation angående goda förfaranden i och utvärdering av riskhanteringen vid
statens ämbetsverk och inrättningar och utnyttja den utvärderingsram som ingår
i rekommendationen. Delområden som utvärderas är internt verksamhetsfält och
verksamhetsstrukturer, målsättning, identifiering, bedömning och hantering av risker, tillsynsåtgärder, informationsförmedling och användbarhet av informationen
samt uppföljning. Till stöd för den av verkets ledning gjorda utvärderingen har använts av enheterna och funktionerna gjorda självutvärderingar och en sammanfattande analys som gjorts utifrån självutvärderingarna, en kvalitetsrapport som verkets kvalitetsgrupp sammanställt om verkets revisions- och tillsynsverksamhet, den
för ledningen utarbetade dataskyddsrapporten samt observationerna vid den interna revisionen. På basis av utvärderingen uppfyller den interna kontrollen och riskhanteringen vid statens revisionsverk de krav som har föreskrivits för dem, och den
interna kontrollen av de övriga resursprocesserna är tillräcklig.
Under 2014 utvecklades verkets allmänna revisionsinstruktioner, vilket var ett av
de viktigaste objekten, samt kvalitetsverksamheten och åtgärderna till stöd för välmående i arbetet. Revisionsverket genomförde en enkät om välmående i arbetet i
början av 2014.
Revisionsverket fortsatte att förbättra dataskyddet genom att uppdatera föreskriften om dataskydd och instruktionen om dataskyddet för elektroniska informationsmaterial och genom att utarbeta en ny dataskyddspolicy och instruktioner om personalsäkerhet och en trygg och säker användning av terminalutrustningar. De har
behandlats i enlighet med förfarandet med samarbetsförhandlingar. En del av systemen har setts över i fråga om huruvida användarkoderna och behörigheterna inom användaradministrationen är aktuella. Revisionsverkets elektroniska utbildningspaket inom dataskydd uppdaterades och därefter genomgick hela personalen
utbildningen. Kvalitetsgruppen har fortsatt att följa upp och rapportera i vilken utsträckning de utvecklingsmål som hade framkommit vid en tidigare gjord internationell referensutvärdering har förverkligats. Enligt kvalitetsgruppens bedömning
uppfyller kvalitetshanteringssystemet kraven i den internationella ISSAI 40-standarden. Åtgärderna för hantering av kvaliteten och kvalitetsrisken vid verket har
behandlats i verksamhetsberättelsens kapitel 1.2.3.
Revisionsverket har fortsatt att genomföra stabilitets- och effektivitetsprogrammet som verket har fastställt. I planeringen av revisionsverkets verksamhet har man
fortsatt den strategiska resursplaneringen som utgår från de budgeterade anslagen
och prognoserna för personalutgifter. De krav som de nya uppgifterna medför för
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de tillgängliga personalresurserna, och deras konsekvenser för personalen, ses därför som den största risken vid revisionsverket. Verket har förberett sig för den genom att beakta tidsschemat för och prioriteringen av uppgifterna och genom att allt
noggrannare passa in målsättningarna i förhållande till resurserna. Målet är också
att svara på utmaningen genom att förtydliga ledarskapet och de närmaste chefernas arbete och arbetsuppgifter.
År 2015 ägnar revisionsverket fortsatt uppmärksamhet åt att främja processer och
goda förfaranden vilka överskrider enhetsgränserna, att främja växelverkan och att
integrera riskanalysen av stats- och nationalekonomin i styrningen och riktandet av
revisionsverksamheten på ett mer effektivt sätt än tidigare. Statens revisionsverks
ledning sörjer för att vid verket tillämpas med hänsyn till omfattningen av dess ekonomi och verksamhet samt till dem anknutna risker adekvata förfaranden (intern
kontroll) vilka säkerställer lagenlighet och resultat i verkets ekonomi och verksamhet, tryggandet av medel och egendom som är i verkets besittning, samt sådana riktiga och tillräckliga uppgifter om verkets ekonomi och verksamhet som förutsätts
för ledandet av verket och av redovisningsskyldigheten.
Helsingfors den 12 mars 2015

Generaldirektör Tuomas Pöysti

Överdirektör Esa Tammelin

1.7 Sammanfattning av observerade missbruk
Från berättelseåret finns inget att rapportera.
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2

Budgetens utfallskalkyl

15 307 000,00

21.40.01 Omkostnader för statens revisionsverk (revisionsanslag 2 år)

Anslagskonton totalt

15 895 829,37

588 829,37

15 895 829,37

21. Riksdagen

21.40.29 Mervärdesskatteutgifter för statens revisionsverk (reservationsanslag)

Bokslut 2013

Huvudtitelns, momentets och kontoindelningens nummer, namn och anslagstyp
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15 889 000

582 000

15 307 000

15 889 000

(B + TB)

Budget 2014

13 833 291,05

575 273,52

13 258 017,53

13 833 291,05

2014

använt år

2 048 982,47

2 048 982,47

2 048 982,47

överfört till följande år

Anslag i budgeten för 2014

15 882 273,52

575 273,52

15 307 000,00

15 882 273,52

Bokslut 2014

Jämförelse

6 726,48

0,00

6 726,48

Budget–Bokslut

2 361 745,67

2 361 745,67

2 361 745,67

17 668 745,67

17 668 745,67

17 668 745,67

Kan användas
år 2014

15

15

15

Användni
(exkl. ann

Kompletterande uppgifter gällande re
Överförda
från tidigare år

3

Intäkts- och utgiftskalkyl
1.1.2014–31.12.2014

1.1.2013–31.12.2013

Intäkter av verksamhet
Övriga intäkter av verksamhet

1 540,00

1 540,00

20,00

20,00

Kostnader av verksamhet
Material, tillbehör och varor
Inköp under räkenskapsperioden

-202 223,01

-373 325,53

-12 181 458,98

-12 105 164,79

Hyror

-1 256 527,11

-1 241 738,14

Köp av tjänster

-1 732 273,14

-1 527 527,08

-252 100,73

-275 714,03

Personalkostnader

Övriga kostnader
Avskrivningar

-51 554,74

-15 676 137,71

-63 323,79

-15 674 597,71

-15 586 793,36

-15 586 773,36

Återstod I

Finansieringsintäkter och -kostnader
Finansieringsintäkter

113,60

113,60

0,00

0,00

Återstod II

-15 674 484,11

-15 586 773,36

Återstod III

-15 674 484,11

-15 586 773,36

Intäkter av skatter och obligatoriska avgifter
Erlagda mervärdesskatter

Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod

38

-575 273,52

-575 273,52

-16 249 757,63

-588 829,37

-588 829,37

-16 175 602,73

4

Balansräkning
31.12.2014

31.12.2013

Aktiva
Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar
Immateriella nyttigheter
Övriga långfristiga utgifter

0,00

0,00

30 457,18

30 457,18

7 900,29

7 900,29

28 997,85

28 997,85

Materiella nyttigheter
Maskiner och utrustningar

Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar totalt

7 900,29

59 455,03

Omsättnings- och finansieringstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar

3 092,94

Omsättnings- och finansieringstillgångar totalt
Aktiva totalt

3 092,94

0,00

0,00

3 092,94

0,00

10 993,23

59 455,03

Passiva
Eget kapital
Statens kapital
Statens kapital 1.1.1998

-819 653,02

-819 653,02

-2 672 692,87

-2 065 617,19

Kapitalöverföringar

16 384 868,40

15 568 527,05

Räkenskapsperiodens intäkts/kostnadsåterstod

-16 249 757,63

Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder

-3 357 235,12

-16 175 602,73

-3 492 345,89

Främmande kapital
Kortfristigt
Leverantörsskulder

249 685,37

441 451,13

Avräkningar mellan räkenskapsverken

284 615,88

284 901,50

Poster för redovisning vidare

219 463,48

214 150,84

2 614 463,62

2 611 297,45

Resultatregleringar
Övriga kortfristiga skulder
Främmande kapital totalt
Passiva totalt

0,00

3 368 228,35

0,00

3 551 800,92

3 368 228,35

3 551 800,92

10 993,23

59 455,03
39
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Bilaga 1

Noter
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 nationalegendom.
I driftsintäkterna inkluderar intäkterna försäljningsintäkterna av ur bruk tagen egendom.
I driftsutgifterna inkluderar personalutgifterna statens revisionsverks tjänstelöner, semesterpenningar, övertidsarbeten, sakkunnigarvoden, utbildningsarvoden, övriga arvoden, ändring av semesterlöneskulden 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 semesterlöneskulden och övriga resultatregleringsskulder.
I statens revisionsverks affärsbokföring är noteringsgrunden notering enligt betalningsgrunden. I
bokslutet har noteringarna korrigerats enligt prestationsgrunden.
Bilaga 2

Nettobudgeterade intäkter och utgifter

Revisionsverket har inte under det avslutade finansåret i räkenskapsverkets bokföring nettobudgeterade moment på vilka i budgeten har antecknats nettointäkt eller beviljats nettoanslag.
Bilaga 3

Överskridningar av förslagsanslag

Statens revisionsverk har inget att presentera i bilaga 3.
Bilaga 4

Annullerade överförda anslag

Statens revisionsverk har inget att presentera i bilaga 4.
Bilaga 5
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Specifikation av lönekostnader

2014
9 994 318,19

9 984 850,87

9 978 172,37

9 803 796,24

0,00

0,00

16 145,82

181 054,63

2 187 140,79

2 120 313,92

1 952 099,71

1 829 135,93

235 041,08

291 177,99

12 181 458,98

12 105 164,79

868 378,23

753 198,87

0,00

8 550,10

173 495,64

164 660,94

10 926,95

8 558,89

162 568,69

156 102,05

Personalkostnader
Löner och arvoden
Resultatbaserade poster
Ändring av semesterlöneskulden

Personalbikostnader
Pensionskostnader
Övriga personalbikostnader
Totalt

Ledningens löner och arvoden*), av vilket
- resultatbaserade poster
Naturaförmåner och övriga ekonomiska förmåner
Ledningen
Övrig personal
*)

2013

Inkluderar inte personalbikostnader.

Bilaga 6

Utredning av grunderna för planenliga avskrivningar och förändringar av dem

Statens revisionsverk har inget att presentera i bilaga 6.
Bilaga 7
Avskrivningar på nationalegendom och anläggningstillgångar samt övriga långfristiga utgifter
Statens revisionsverk har inget att presentera i bilaga 7.
Bilaga 8

Finansieringsintäkter och kostnader

Statens revisionsverk har inget att presentera i bilaga 8.
Bilaga 9

Från budgetekonomin givna lån

Statens revisionsverk har inget att presentera i bilaga 9.
Bilaga 10

Värdepapper och placeringar på det egna kapitalets villkor

Statens revisionsverk har inget att presentera i bilaga 10.
Bilaga 11

Balansräkningens finansieringsposter och skulder

Statens revisionsverk har inget att presentera i bilaga 11.
Bilaga 12

Statsgarantier och av staten ställda säkerheter och övriga ansvarsförbindelser
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Revisionsverket har inte vid finansårets utgång gällande beviljade statsgarantier och av staten
ställda säkerheter och övriga ansvarsförbindelser.
Övriga fleråriga ansvar
Budgetutgifter

Anslagsbehov

Anslagsbehov

Anslagsbehov

Anslagsbehov

Anslagsbehov

2014

2015

2016

2017

senare

totalt

Hyresavtal

1 458 416,93

1 458 416,93

1 458 416,93

1 458 416,93

1 458 416,93

5 833 667,72

Totalt

1 458 416,93

1 458 416,93

1 458 416,93

1 458 416,93

1 458 416,93

5 833 667,72

Bilaga 13

I balansräkningen ingående fonderade medel

Statens revisionsverk har inget att presentera i bilaga 13.
Bilaga 14

Fonderade medel som inte ingår i balansräkningen

Statens revisionsverk har inget att presentera i bilaga 14.
Bilaga 15

Förändringar av skuld

Statens revisionsverk har inget att presentera i bilaga 15.
Bilaga 16

Skuldens maturitetsfördelning och duration

Statens revisionsverk har inget att presentera i bilaga 16.
Bilaga 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.
En person som har varit anställd på revisionsverket kräver i ett käromål till Helsingfors tingsrätt
skadestånd på totalt cirka 460 000 euro av revisionsverket för en ekonomisk skada som orsakats
personen. Det är osannolikt att revisionsverket dömas till att betala det krävda skadeståndet.
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6

Undertecknande av bokslutet

Bokslutet har godkänts i Helsingfors den 12 mars 2015

Generaldirektör Tuomas Pöysti

Förvaltningsdirektör Mikko Koiranen
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Verkets ledningsgrupp 2014

Generaldirektör Tuomas Pöysti, överdirektör Tytti Yli-Viikari, överdirektör Marjatta Kimmonen, överdirektör Marko Männikkö, förvaltningsdirektör Mikko Koiranen, överdirektör Esa Tammelin, budgettillsynschef
Heidi Silvennoinen
Personalens representanter:
Ledande redovisningsrevisor Klaus Krokfors, ledande effektivitetsrevisor Eeva Miettinen, ledande redovisningsrevisor Risto Palo
Till revisionsverkets ledningsgrupp 2014 hörde generaldirektör Tuomas Pöysti, överdirektör Marko
Männikkö, överdirektör Marjatta Kimmonen, överdirektör Tytti Yli-Viikari, förvaltningsdirektör
Mikko Koiranen. Budgettillsynschef Heidi Silvennoinen, som även fungerar som ledningsgruppens
nationalekonomiska rådgivare, och överdirektör Esa Tammelin, som tillförordnats uppgiften som
samordnare av internationella ärenden och kvalitetsledning, deltar som sakkunnigmedlemmar i
revisionsverkets ledningsgrupps arbete och möten vid handläggning av ärenden inom deras respektive sektorer. Representanterna för personalen var ledande redovisningsrevisor Klaus Krokfors,
ledande effektivitetsrevisor Eeva Miettinen och ledande redovisningsrevisor Risto Palo

Verkets arbetsgivarledningsgrupp 2014

Generaldirektör Tuomas Pöysti, överdirektör Tytti Yli-Viikari, överdirektör Marjatta Kimmonen, överdirektör Marko Männikkö, förvaltningsdirektör Mikko Koiranen och som sakkunnigmedlem budgettillsynschef
Heidi Silvennoinen
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Bilagor
Bilaga 1 Arbetstidsanvändning enligt verksamhetsenhet 1.1.–31.12.2014
Bilaga 2 Slutprestationer 2014
Bilaga 3 Organisation och uppgiftsfördelning

Bilaga 1 Arbetstidsanvändningen enligt verksamhetsenhet 1.1.–31.12.2
1.1 ARBETSANVÄNDNINGEN ENLIGT VERKSAMHETSENHET 1.1.–31.12.2014
(enligt projektets hemort)
Enligt revisionsslag och verksamhet

PJ och FT YJ

%

TL

%

Redovisningsrevision

0

0,0

6 063

53,2

Laglighetsgranskning

0

0,0

1 554

13,6

Effektivitetsrevision

0

0,0

0

0,0

Granskning av finanspolitiken

0

0,0

0

0,0

Riksdagsrapportering
Ledning, extern
Extern sakkunnigverksamhet

0

0,0

0

0,0

423

100,0

1 552

13,6

0

0,0

562

4,9

0

0,0

0

0,0

423

100,0

9 731

85,4

0

0,0

380

3,3

Externa prestationer totalt

423

100,0

10 110

88,8

Externa prestationer av den effektiva arbetstiden

423

1,5

10 110

34,9

– Klagomål och missbruk
Revisions- och sakkunnigverksamhet totalt
Tillsyn över parti- och valfinansieringen

Intern verksamhet
Ledning, intern

PJ och FT YJ

%

TL

%

0

0,0

199

1,7

Kompetensutveckling

0

0,0

549

4,8

Utvecklingsprojekt

0

0,0

530

4,7

Verkets gemensamma verksamhet
– internationellt samarbete

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

– rekreation o.dyl. tilldragelser

0

0,0

0

0,0

– förtroendemannaverksamhet

0

0,0

0

0,0

– arbetarskyddsverksamhet

0

0,0

0

0,0

– intern revision

0

0,0

0

0,0

Bokföringsenhetsuppgifter och ekonomiförvaltning FE

0

0,0

0

0,0

Kostnadsberäkning och arbetstidsuppföljning FE

0

0,0

0

0,0

Personaladministration och HR-uppgifter FE

0

0,0

0

0,0

Ämbetsverkstjänster FE

0

0,0

0

0,0

Biblioteks- och informationstjänster FE

0

0,0

0

0,0

Registrators- och arkivtjänster FE

0

0,0

0

0,0

Revisionsverksamhetens datatekn. utv. och upprätthållande FE

0

0,0

0

0,0

Admin. inf.systemens utv. och upprätthållande FE

0

0,0

0

0,0

Basdatateknikens utvecklande och upprätthållande FE

0

0,0

0

0,0

Närstöd FE

0

0,0

0

0,0

Tjänster inom internationellt referensutvecklande KKP

0

0,0

0

0,0

Interna prestationer totalt

0

0,0

1 279

11,2

Interna prestationer av den effektiva arbetstiden

0

0,0

1 279

4,4

423

1,5

11 389

39,4

PJ och FT YJ

%

TL104

%

Effektiv arbetstid totalt
Frånvaro
Annan avlönad tjänstledighet
Semester

1

0,4

104

3,7

175

77,6

2 002

71,2

Semesterpenningledighet

21

9,3

231

8,2

Sjukdom

29

12,7

436

15,5

Barns sjukdom

0

0,0

41

1,5

Frånvaro totalt

226

100,0

2 814

100,0

649

1,8

14 203

39,5
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Total arbetstid sammantaget

2014
TT

%

FT

%

FE

%

ALLA

%

0

0,0

0

0,0

0

0,0

6 063

20,9

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1 554

5,4

5 587

57,8

0

0,0

0

0,0

5 587

19,3

0

0,0

361

9,4

0

0,0

361

1,2

0

0,0

710

18,5

0

0,0

710

2,5

1 327

13,7

290

7,5

28

0,8

3 619

12,5

1 603

16,6

1 185

30,8

40

1,1

3 391

11,7

114

1,2

77

2,0

25

0,7

216

0,7

8 631

89,3

2 624

68,2

93

2,6

21 502

74,3

0

0,0

0

0,0

0

0,0

380

1,3

8 631

89,3

2 624

68,2

93

2,6

21 881

75,6
THTV

8 631

29,8

2 624

9,1

93

0,0

21 881

75,6

121,6
Divisor 180

TT

%

FT

%

FE

%

ALLA

%

289

3,0

356

9,3

539

14,9

1 383

4,8

674

7,0

624

16,2

39

1,1

1 887

6,5

77

0,8

38

1,0

196

5,4

841

2,9

0

0,0

150

3,9

0

0,0

150

0,5

0

0,0

45

1,2

0

0,0

45

0,2

0

0,0

0

0,0

87

2,4

87

0,3

0

0,0

0

0,0

50

1,4

50

0,2

0

0,0

0

0,0

43

1,2

43

0,1

0

0,0

12

0,0

0

0,0

12

0,0

0

0,0

0

0,0

380

10,5

380

1,3

0

0,0

0

0,0

194

5,4

194

0,7

0

0,0

0

0,0

379

10,5

379

1,3

0

0,0

0

0,0

509

14,1

509

1,8

0

0,0

0

0,0

19

0,5

19

0,1

0

0,0

0

0,0

291

8,1

291

1,0

0

0,0

0

0,0

182

5,0

182

0,6

0

0,0

0

0,0

175

4,8

175

0,6

0

0,0

0

0,0

190

5,3

190

0,7

0

0,0

0

0,0

245

6,8

245

0,8

0

0,0

0

31,8

0

0,0

0

0,0

1 040

10,7

1 224

31,8

3 519

97,4

7 062

24,4

1 040

3,6

1 224

4,2

3 519

12,2

7 062

24,4

9 671

33,4

3 848

13,3

3 612

12,5

28 943

100,0

TT

%

FT

%

FE

%

ALLA

%

THTV
160,8
Divisor 180
325

11,5

1

0,3

1

0,1

432

6,1

1 833

64,9

308

77,4

585

74,1

4 902

69,5

163

5,8

3

0,8

72

9,1

490

6,9

478

16,9

55

13,7

120

15,2

1 117

15,8

27

0,9

31

7,9

12

1,5

111

1,6

2 825

100,0

398

100,0

790

100,0

7 052

100,0
47
THTV

12 496

34,7

4 246

11,8

4 402

12,2

35 995

100,0

200,0
Divisor 180

Bilaga 2 Slutprestationer 2014
Statens revisionsverks berättelser till riksdagen
Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till riksdagen 2014, B 18/2014 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet samt statens bokslutsberättelse för finansåret 2013, B 16/2014 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om granskning och övervakning av finanspolitiken
2014, B 15/2014 rd
Statens revisionsverks valperiodsrapport om granskningen och övervakningen av finanspolitiken 2011–2014,
B 20/2014 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 partifinansieringen 2013, B 4/2014 rd

Revisionsberättelser
Redovisningsrevision
Republikens presidents kansli
Republikens presidents kansli									58/53/13
Statsrådets kansli
Statsrådets kansli										59/53/13
Utrikesministeriets förvaltningsområde
Utrikesministeriet										60/53/13
Justitieministeriets förvaltningsområde
Justitieministeriet										61/53/13
Brottspåföljdsverket										62/53/13
Inrikesministeriets förvaltningsområde
Inrikesministeriet										63/53/13
Förvaltningens datateknikcentral									64/53/13
Nödcentralverket										65/53/13
Migrationsverket										66/53/13
Räddningsinstitutet										67/53/13
Polisstyrelsen											68/53/13
Gränsbevakningsväsendet									69/53/13
Försvarsministeriets förvaltningsområde
Försvarsministeriet										70/53/13
Försvarsförvaltningens byggverk									71/53/13
Försvarsmakten											72/53/13
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Finansministeriets förvaltningsområde
Finansministeriet										73/53/13
Statens ämbetsverk på Åland									74/53/13
Regionförvaltningsverket i Södra Finland								75/53/13
Statistikcentralen										76/53/13
Tullen												77/53/13
Statskontoret											78/53/13
Statens ekonomiska forskningscentral								79/53/13
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning					
80/53/13
Skatteförvaltningen										81/53/13
Befolkningsregistercentralen									82/53/13
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Undervisnings- och kulturministeriet								84/53/13
Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO				
85/53/13
Riksarkivet											86/53/13
Museiverket											87/53/13
Utbildningsstyrelsen										88/53/13
Finlands Akademi										89/53/13
Förvaltningsnämnden för Sveaborg								90/53/13
Statens konstmuseum										94/53/13
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Jord- och skogsbruksministeriet									95/53/13
Livsmedelssäkerhetsverket									96/53/13
Geodetiska institutet										97/53/13
Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi						98/53/13
Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral						99/53/13
Lantmäteriverket										100/53/13
Landsbygdsverket										101/53/13
Skogsforskningsinstitutet									102/53/13
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet								103/53/13
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Kommunikationsministeriet									104/53/13
Meteorologiska institutet										105/53/13
Trafikverket											106/53/13
Trafiksäkerhetsverket										107/53/13
Kommunikationsverket										108/53/13
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Arbets- och näringsministeriet									109/53/13
Energimyndigheten										110/53/13
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax							
111/53/13
Geologiska forskningscentralen									112/53/13
Konkurrens- och konsumentverket								113/53/13
Konsumentforskningscentralen									114/53/13
Centralen för turistfrämjande									115/53/13
Mätteknikcentralen										116/53/13
Patent- och registerstyrelsen									118/53/13
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Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer					
119/53/13
Statens tekniska forskningscentral VTT								120/53/13
Säkerhets- och kemikalieverket									121/53/13
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Social- och hälsovårdsministeriet									122/53/13
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet						123/53/13
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården						
124/53/13
Strålsäkerhetscentralen										125/53/13
Institutet för hälsa och välfärd									126/53/13
Miljöministeriets förvaltningsområde
Miljöministeriet											127/53/13
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet						128/53/13
Finlands miljöcentral										129/53/13

Statsbokslutet											130/53/13
Statliga fonder utanför statsbudgeten
Brandskyddsfonden										131/53/13
Oljeskyddsfonden										132/53/13

Granskning av finanspolitiken
4/2014 Ekonomiska konsekvenser av skatteändringar – indirekt beskattning
13/2014 Ekonomiska konsekvenser av skatteändringar – samfunds- och kapitalbeskattning
15/2014 Ekonomiska konsekvenser av skatteändringar – skattesystemet som helhet

Laglighetsgranskning
10/2014 Energiunderstöd
12/2014 Kommunernas statsandelar för kostnader för den grundläggande försörjningen
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Effektivitetsrevision
1/2014 Verkställandet av uttalandena av riksdagen
2/2014 Hantering av och ansvarsfördelning för fartygsoljeskador på Finska viken
3/2014 Integration inom social- och hälsovården
5/2014 Offentlig rättshjälp
6/2014 Konjunkturrelaterade reparationsunderstöd
7/2014 Miljö- och hälsoskydd
8/2014 Hantering av ungdomsarbetslöshet
9/2014 Styrningssystemet på finansministeriets förvaltningsområde
11/2014 Främjande av digital arkivering
14/2014 Styrningssystemet på kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Utmynnade i brev
Kulturexport
Utnyttjande av universitetens mänskliga resurser

Utredningar
1/2014 Strategiatyö ministeriöhallinnossa
2/2014 Handlingsprogrammet för minskning av företagens administrativa börda
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ICT-chef Juhani Heimsch

Förvaltningsdirektör Mikko Koiranen

• Förvaltnings-, personal- och
ekonomitjänster
• ICT-gruppen

Enheten för administration

Överdirektör Esa Tammelin

Samordnare av internationella
ärenden och kvalitetsledning

Budgettillsynschef
Ekonomie doktor Heidi Silvennoinen

Kommunikationschef Juuli Hurskainen

Biträdande chef för ledningens stöd
Nina Alatalo

Överdirektör Tytti Yli-Viikari

Enheten för ledningens stöd
• Strategisk ledning
≥ Revisionsplanering
• Kompetensutveckling
≥ Kommunikation
• Riskanalys av stats- och
nationalekonomin

VITESNÄMNDEN
Generaldirektör
Tuomas Pöysti

Revisionsgrupp 6
Redovisningsrevisionschef Väinö Viherkoski
• SRK, RPK, FM

Revisionsgrupp 5
Redovisningsrevisionschef Pentti Mykkänen
≥ systemrevisioner

Revisionsgrupp 4
Redovisningsrevisionschef Jari Sanaskoski
• JSM, SHM, EU-medel

Revisionsgrupp 3
Redovisningsrevisionschef Jaakko Eskola
≥

Revisionsgrupp 2
Redovisningsrevisionschef Sami Kummila
≥ NTM-centralerna, ANM, UM

Revisionsgrupp 1
Redovisningsrevisionschef Erkki Pitkänen
≥ JM, FöM, IM, MM

Överdirektör Marjatta Kimmonen

≥ Redovisningsrevision
≥ Laglighetsgranskning
≥

Enheten för redovisningsrevision
och laglighetsgranskning

Generaldirektör,
juris doktor
Tuomas Pöysti

Teemu Kalijärvi
FM (undantaget kommunärenden)

Revisionsgrupp 4

Armi Jämsä
UKM, SHM, FM/kommunärenden,
ANM/sysselsättning,
MM/boendeärenden

Revisionsgrupp 3

Leena Juvonen
SRK/ägarstyrning, fonderna utanför
statsbudgeten, JSM, KM, ANM
(undantaget sysselsättning), MM
(undantaget boendeärenden)

Revisionsgrupp 2

Lassi Perkinen
RPK, SRK (undantaget ägarstyrning),
UM, JM, IM, FöM

Revisionsgrupp 1

Jarmo Soukainen

Överdirektör Marko Männikkö

≥
•
≥ Klagomål

DELEGATIONEN

Bilaga3 Organisation och uppgiftsfördelning

Statens revisionsverk
Anttigatan 1
00100 Helsingfors
PB 1119, 00101 Helsingfors
telefon 09 4321
e-post: kirjaamo@vtv.fi
Hemsidor: www.vtv.fi

Generaldirektör Tuomas Pöysti
telefon 09 432 5700
Enheten för ledningens stöd
Överdirektör Tytti Yli-Viikari
telefon 09 432 5779
Funktionen för övervakning av finanspolitiken
Budgettillsynschef Heidi Silvennoinen
telefon 09 432 5751
Enheten för redovisningsrevision och laglighetsgranskning
Överdirektör Marjatta Kimmonen
telefon 09 432 5703
Enheten för effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken
Överdirektör Marko Männikkö
telefon 09 432 5803
Enheten för administration
Förvaltningsdirektör Mikko Koiranen
telefon 09 432 5707
Samordnare av internationella ärenden och kvalitetsledning
Överdirektör Esa Tammelin
telefon 09 432 5705

statens revisionsverk
anttigatan 1, pB 1119, fi-00101 helsingfors
tel. 09 4321, www.vtv.fi

