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1 Omvärld och resurser

Statens revisionsverk fokuserar sitt revisions- och tillsynsarbete på det som utgör 
väsentliga risker för statsfinanserna. När revisionsplanen utarbetas beaktar vi om-
världsförändringar och förutser omvärldsrisker.

1.1 Omvärld och omvärldsrisker

När omvärlden och omvärldsriskerna visualiseras måste även framtida trender be-
aktas vid sidan av befintliga kalkyler och säkerställd information. Helheter och sam-
manlänkade företeelser synliggörs bättre när man blickar framåt. Trots tecken på 
att världsekonomin och Finlands offentliga finanser har stärkts ska även tillväxtens 
risker beaktas.

Utmaningarna i medlemsstaternas samarbete inom EU ökar omvärldsriskerna 
då Storbritannien beslutat att lämna unionen. Osäkerheten kring förhandlingarna 
har generellt dragit ned tillväxtprognosen för Europa men konsekvenserna kan be-
dömas mer exakt först när man enats om villkoren för utträdet. 

Trots en positiv utveckling nationellt består underskottet i Finlands offentli-
ga finanser troligen decenniet ut. Finlands åldrande befolkning och en stor struk-
turell arbetslöshet försämrar den finansiella balansen. Andra väsentliga risker för 
Finlands ekonomi är statens borgens- och ansvarsnivå och en påtaglig ränterisk för 
statsskulden.

Det sker snabba och omfattande förändringar i den offentliga förvaltningen. För-
nyelsen av förvaltningen och strukturerna samt innovationer behöver få stöd av re-
visionsverksamhet så att man kan säkerställa ett fungerande slutresultat. Central-
förvaltningens förnyelsearbete, landskapsreformen och andra strukturförändringar 
påverkar våra revisionsobjekt. Förändringar medför ökade risker och då ökar även 
revisions- och tillsynsbehoven. Digitaliseringen ses som en möjlighet i revisionsar-
betet men samtidigt ökar behovet av beredskap för ICT-risker. 

Att ta fram information vid rätt tidpunkt är en utmaning i revisionsarbetet. Revi-
sionerna måste planeras långsiktigt så att de begränsade resurserna kan inriktas på 
väsentliga områden. Samtidigt förändras vår omvärld snabbt. Revisionsverket ska 
kunna reagera snabbt på förändringar både i urvalet av revisionsämnen och när re-
visionerna utförs så att nyttan för informationsanvändarna maximeras. 

Allt större datamängder kan utnyttjas i revisionsarbetet när behandlingen och 
analyseringen av data automatiseras. Dataunderlagets korrekthet och kvalitet mås-
te dock säkerställas. Genom automatiseringen och de stora förändringarna av för-
valtningens datasystem kan mer information behandlas och tas fram i realtid för att 
tillgodose aktuella informationsbehov. 

Revisionsarbetet bidrar också till medborgarnas förtroende för god förvaltning. 
Det ekonomiska helhetsperspektivet stärks om revisionsverkets mandat och gransk-
ningsrätt utökas till att omfatta Folkpensionsanstalten och Finansinspektionen. Re-
visionsverkets verksamhetsfält förändras troligen av landskapsreformen, om gransk-
ningsrätten utökas till att omfatta den nya regionförvaltningen.



Figur 1: Effektivitetsportfölj 2018
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1.2 Effektivitetsportfölj

Effektivitetsportföljen ger en helhetsbild av huvudriskområdena samt våra revisions-
teman, -typer och -perspektiv. Den visar teman och fokusområden i revisionsarbetet 
2018 och hur dessa fördelas på huvudområdena i riskanalysen för statsfinanserna 
och Finlands ekonomi. Portföljen anger även vilken revisions- eller tillsynsfunktion 
som utför revisionen och om den är säkerställande eller utvecklande.

1.3 Digitaliseringsrisker

I den offentliga förvaltningen förändras omvärlden snabbt, bl.a. till följd av infor-
mations- och kommunikationsteknikens allt snabbare utveckling. Den pågående di-
gitala omvandlingen har en vidsträckt och ekonomiskt betydande effekt på den of-
fentliga förvaltningen.

Exempel på företeelser som den senaste tiden föranlett diskussion i den offentli-
ga förvaltningen är programrobotik, molntjänster, dataanalys, AI, maskininlärning, 
neuronnät, blockkedjeteknik och industriella sakernas internet. Förvaltningens di-
gitala förmåga spelar en nyckelroll i denna omvandling.

Här består utmaningarna av att lagstiftningen förändras långsamt, en ineffek-
tiv och fragmenterad typ av styrning och ledning samt en stelhet i planeringsstruk-
turen, vilka alla minskar förmågan att regera på omvärldsförändringar i rätt tid och 
på rätt sätt. Om digitaliseringspotentialen inte kan utnyttjas vid rätt tidpunkt kan 
man inte förbättra produktiviteten eller verka effektivt i en digitaliserad omvärld. 
Det har varit svårt att implementera gemensamma riktlinjer och lösningar i förvalt-
ningen, vilket bromsat utnyttjandet av nya digitala lösningar. 

ICT-utnyttjandet i den offentliga förvaltningen försvåras också av de minskan-
de resurserna och den ojämna kompetensfördelningen. Man har begränsade möj-
ligheter att förnya sin kompetens. Utkontraktering är ett sätt att avhjälpa resurs- 
och kompetensbristen men inbegriper risken att fel saker utkontrakteras eller att 
det sker på fel sätt. Andra utmaningar uppstår av att man upprätthåller system som 
bygger på föråldrad teknik och samtidigt utvecklar lösningar där ny teknik utnyttjas. 

Den snabba tekniska utvecklingen skapar en rad nya möjligheter men medför 
också betydande hot och risker av nytt slag vad gäller informations- och cybersä-
kerhet samt dataskydd. Hanteringen av dessa risker blir allt viktigare. Sannolikhe-
ten att dessa risker realiseras ökar även i den offentliga förvaltningen på grund av 
det större ICT-beroendet. 

Revisionsverket har i flera år identifierat ICT-risker och följt upp dem som ett 
eget riskområde. Tabellen med de centrala riskerna bygger på revisionsverkets om-
världsbevakning, revisioner och interna riskworkshops. 

Kolumnerna beskriver olika revisionsperspektiv som betonar olika typer av ris-
ker. Tabellen visar även i vilken riktning riskutvecklingen bedöms gå. Centrala ris-
ker har behandlats i en rad olika revisioner. Även framöver kommer revisioner att 
inriktas på verksamheter där dessa risker förekommer.
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Digitaliseringsrisker

Lagstiftningen förhindrar utnyttjande av 
de möjligheter som digitaliseringen ger

Ineff ektiv och fragmenterad ICT-styrning 
inom off entlig förvaltning.

Informations- och cybersäkerheten 
försämras och missbruket av information 
ökar

Off entlig förvaltning svarar inte på 
förändringar i den digitala omvärlden i 
rätt tid.

Kompetensen i den off entliga 
förvaltningen motsvarar inte de behov 
som följer av digitaliseringen.

Strategier och utvecklingsinsatser över 
förvaltningsgränserna genomförs inte på 
önskat sätt.

Den off entliga förvaltningen misslyckas i 
utkontrakteringar.

Data som insamlats i den off entliga 
förvaltningen utnyttjas inte tillräckligt i 
beslutsfattandet.

Datasystemens tekniska lösningar 
föråldras alltför snabbt.

Ministeriernas och ämbetsverkens 
ledning identifi erar inte digitaliseringens 
möjligheter.

Revisionsperspektiv

Risktrend

Figur 2: Digitaliseringsrisker
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1.4 Verksamhets- och ekonomiplanens kalkyl över 
anslagsmedel och personalplanen

Anslagsmedel 2018–2022 är en kalkyl över budgetförslagens årliga nivå och ansla-
gens fördelning på löner, övriga omkostnader samt momsutgifter. Revisionsverket 
fortsätter att banta tjänstestrukturen kostnadsmässigt genom att externa rekryte-
ringar ska gälla överrevisorer och revisorer. Bilaga 1 visar verksamhets- och eko-
nomiplanens kalkyl över anslagsmedel. Personalresurserna fördelas på enheterna 
enligt resurstabellen 2017–2022 i bilaga 2. Ramen visar fördelningen på olika revi-
sionstyper, tillsynsuppgifter och funktioner. Personalramen är en prognos över lö-
neutgifterna och antalet årsverken, som vid behov omfördelas under planeringspe-
rioden inom ramen för verkets budget.

Figur 3: Anslagsfördelning
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Figur 4: Personal 31.10.2017
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Personal 31.10.2017 

Fasta 
tjänsteförhållanden

Fasta 
tjänsteförhållanden 
med tjänstlediga 
innehavare

156

Tjänsteförhållanden 
för viss tid

I slutet av 2017 var 82 procent av tjänsteförhållandena fasta och bara 12 procent för 
viss tid.  Under 2017 hade revisionsverket åtta pensionsavgångar. Det årliga anta-
let ökar inte under de följande åren. Nästa större avgångsår kan förväntas 2024, om 
man utgår från att de anställda går i pension vid 68 års ålder.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Pensionsavgångar

Enheten för eff ektivitetsrevision och 
granskning av fi nanspolitiken 4 2 3 2 4 1

Enheten för redovisningsrevision och 
laglighetsgranskning 2 1 1 1 2 3 1

Stödet för revisionsverkets ledning 1

Enheten för administration 1 1 1 1

Totalt 8 4 1 1 4 4 8 2

Pensionsavgångar vid 68 års ålder

Tabell 1: Pensionsavgångar vid 68 års ålder
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2 Revisionplan 2018–2022

I detta kapitel behandlas revisions- och utvecklingsarbetets fokusområden samt 
uppgifter, mål och ämnen i revisionsverksamheten.

2.1 Fokusområden

Inriktningen av revisionerna utgår från de genomgående perspektiven i 
revisionsverksamheten. Revisionerna inriktas enligt följande övergripande perspektiv 
och fokusområden, som konkretiseras i revisionsplanen för varje enskild revisionstyp.

Enligt VTV2020-visionen är vi en effektiv granskare och övervakare av statsfi-
nanserna som bidrar till en hållbar reformering av den offentliga ekonomin och för-
valtningen. 

För riksdagen, beslutsfattarna och den högre tjänstemannaledningen tar vi fram 
information som stöder en hållbar reformering av den offentliga förvaltningen och 
ekonomin. I urvalet av revisioner betonas det statsfinansiella perspektivet. 

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

God förvaltning
Dataunderlagets kvalitet

Digitalisering
Kundperspektiv

Hållbarhet

Utkontraktering

Funktionssäkerhet

Konkurrenskraft

Ö
verföringsutgifter

G
enom

förande

PERSPEKTIV 

FOKUSOMRÅDEN 

STATSFINANSIELLT PERSPEKTIV

Figur 5: Urval av revisioner
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Allmänna principer för 
inriktning av revisioner

Direkt och indirekt 
statsfi nansiell betydelse 
på kort och lång sikt

Betydelse för riksdagen vid utövning 
av finansmakt och för statsrådet 
vid styrning och övervakning av 
statsfi nanserna och förvaltningen

Betydelse för uppfyllelse av 

principerna för god förvaltning och 

för eff ektiviteten samt medborgarnas 

och intressenternas förtroende för 

skötseln av statens ekonomi. 

Figur 6: Allmänna principer för inriktning av revisioner

2.2 Berättelser till riksdagen

Statens revisionsverks lagstadgade berättelser till riksdagen består av
1. en årsberättelse enligt 6 § i lagen om statens revisionsverk
2. särskilda berättelser med stöd av 6 § i lagen om statens revisionsverk (lämnas 

vid behov)
3. berättelser om tillsyn över valfinansieringen på grundval av 10 § 3 mom. i lagen 

om kandidaters valfinansiering
4. årliga berättelser om tillsyn över partifinansieringen enligt 9 § e 5 mom. i parti-

lagen.

Riksdagsrapporteringens mål är att betjäna riksdagen på bästa möjliga sätt. Rap-
porteringen utgör en sådan interaktion mellan den externa revisorn och det hög-
sta beslutsorganet som avses i internationella revisionsstandarder. I berättelserna 
till riksdagen redovisas de viktigaste iakttagelserna och slutsatserna med tanke på 
riksdagsarbetet i en läsbar och användarvänlig form. Berättelserna utvecklas i sam-
arbete med beslutsfattarna.
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2.3 Redovisningsrevision och laglighetsgranskning

I detta kapitel följer en genomgång av uppgifter och mål för redovisningsrevisionen 
och laglighetsgranskningen samt urvalet av revisioner och utvecklingsområden.

Uppgifter och mål

Redovisningsrevisionen och laglighetsgranskningen ska
 – regelbundet ta fram aktuell och tillförlitlig information om riktigheten i sta-

tens och bokföringsenheternas bokslutsuppgifter, uppgifternas tillräcklighet 
och efterlevnaden av budgetreglerna samt uppfyllelsen av principerna för god 
förvaltning

 – främja principerna för god förvaltning och spridning av god praxis för sköt-
seln av statens ekonomi

 – stärka riksdagens budget- och lagstiftningsmakt samt stödja förvaltningen un-
der statsrådet i skötseln av statens ekonomi.

Målet med redovisningsrevisionen är att säkerställa efterlevnaden av statsbud-
geten och de centrala bestämmelserna om skötseln av statens ekonomi och att rap-
porteringen ger en rättvisande bild av statens och bokföringsenheternas intäkter, 
kostnader och finansiella ställning. Revisionerna stöder utövandet av budgetmakt 
och ändamålsenlig intern kontroll, efterlevnad av sunda ekonomiska principer samt 
förvaltningens effektivitet och utveckling.

Målet med laglighetsgranskningen är att säkerställa huruvida lagstiftningen, öv-
rig reglering och myndigheternas anvisningar har följts. Vi försöker utreda huru-
vida verksamheten har organiserats enligt budgeten, principerna för god förvalt-
ning, verksamhetspolicyn och finansierings- eller avtalsvillkoren. Målet är att för 
beslutsfattarna ta fram information om efterlevnaden av lagar, övriga bestämmelser 
och sunda ekonomiska principer samt huruvida regleringen lett till önskat resultat.

Statsfinansiellt perspektiv

Det statsfinansiella perspektivet är alltid centralt i upplägget av redovisningsrevi-
sioner och laglighetsgranskningar. Redovisningsrevisionerna fokuserar på de störs-
ta och för statsbokslutet viktigaste bokföringsenheterna och posterna. Laglighets-
granskningarna fokuserar på de väsentliga posterna med tanke på budgeten och 
statsbokslutet. I laglighetsgranskningar som sker i samband med redovisningsrevi-
sioner strävar vi efter ett brett statsfinansiellt perspektiv.

Väsentlighetsbedömningen påverkas av om perspektivet är riktiga och tillräckliga 
uppgifter, efterlevnad av budgeten eller uppfyllelse av principerna för god förvaltning.
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Urval av revisioner

Statens revisionsverk lämnar revisionsberättelser om statsbokslutet samt revision-
er av bokföringsenheter och vissa fonder. Redovisningsrevisionen omfattar minis-
terier och bokföringsenheter med lagstadgade bokslut, vissa statliga fonder utan-
för budgeten samt statsbokslutet. 

Revisionerna fokuseras utifrån väsentlighet och risk. Centralt för väsentligheten 
är informationens förmodade effekt på informationsanvändarens beslutsfattande. 

Redovisningsrevisionen fokuseras på budgeteringsförfaranden och uppställan-
de av resultatmål, bokslutets resultat- och balansräkningar och verksamhetsberät-
telse, förfaranden för intern kontroll samt efterlevnad av budgeten och de viktigas-
te bestämmelserna om budgeten.  

Laglighetsgranskningen fokuseras på saker där denna form av revision ger de 
bästa verktygen för att ta fram information om lagligheten och ändamålsenligheten 
i skötseln av statens ekonomi samt budgetefterlevnaden. Fokuseringen påverkas av 
sakens betydelse för statsbudgeten och statens finansiella balans samt riksdagens 
statsfinansiella beslutsfattande och utövande lagstiftningsmakt. Centrala ämnesom-
råden är överföringsutgifter, inkomster, anskaffningar och budgetefterlevnadsfrågor.

En rätt omfattande riskanalys gjordes 2016 som underlag för laglighetsgransk-
ningarna och den uppdaterades 2017. Ämnesurvalet för laglighetsgranskningarna 
planeras utifrån riskanalysen.

I början av planeringsperioden förbereds granskning av landskapen i samarbete 
med enheten för effektivitetsrevision. Enligt utkastet till en regeringsproposition om 
landskapslagen kan revisionsverket granska lagligheten och ändamålsenligheten i 
skötseln av landskapens ekonomi samt efterlevnaden av statsbudgeten.  Revisions-
verkets mål är framförallt att säkerställa riksdagens tillgång till riktiga och tillräck-
liga uppgifter om landskapens och landskapskoncernens verksamhet, ekonomi och 
finansiella balans för riksdagens beslutsfattande och bedömningar. Målet är också 
att säkerställa att landskapen i sin verksamhet och ekonomi följer de bestämmelser 
som är väsentliga ur ett statsfinansiellt perspektiv.

Utvecklingsområden

Planeringsperiodens utvecklingsområden i redovisningsrevisionen är utveckling 
av centraliserade revisionsmetoder med hjälp av digitalisering och programrobo-
tik, praktisk tillämpning av de nya anvisningarna och systematisk förstärkning av 
datasystemgranskningarna. 

Utvecklingsarbetet fäster särskild vikt vid utmaningarna i digitaliseringen av 
förvaltningen och ekonomin. Under planeringsperioden stärker vi kapaciteten att 
utföra redovisningsrevisioner och laglighetsgranskningar med analytiska metoder 
som bygger på elektroniska underlag.  Målet är att enheten får tillgång till en rela-
tionsdatabas som omfattar de viktigaste monetära processerna i budgetekonomin 
eller information som används på liknande sätt och omfattar de väsentligaste stats-
finansiella datainnehållen samt att informationen underhålls automatiskt och upp-
dateras så att den kan användas i alla revisionstyper. 

Under planeringsperioden utvecklar vi digitaliseringen och programrobotiken 
på alla områden av redovisningsrevision och laglighetsgranskning så att de nya för-
farandena kan tas i bruk snabbt och effektivt.
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Grupparbetsformen stärks framförallt i revisioner och funktioner där informa-
tionsdelning och samarbete kan utveckla kompetensen, skapa nya färdigheter och 
förbättra revisionsverksamhetens effektivitet.

Redovisningsrevisionens och laglighetsgranskningens effekt stärks genom ak-
tiv interaktion med deltagande organisationer.  

Redovisningsrevisioner finansåren 2018 samt 2019–2022

Revisionsberättelser lämnas för ämbetsverk, inrättningar och ministerier som är 
bokföringsenheter, för tre statliga fonder utanför budgeten och för statsbokslutet.

Enligt planen kommer vi att lämna 65–75 revisionsberättelser per år under fi-
nansåren 2018–2022.

Laglighetsgranskningar 2018 och preliminär plan för 2019–2022

Laglighetsgranskningar utförs både i samband med redovisningsrevisioner och som 
fristående laglighetsgranskningar där vi lämnar separata granskningsrapporter. I 
enlighet med riskanalysen fokuserar granskningen på överföringsutgifter, inkom-
ster, anskaffningar och budgetefterlevnadsfrågor.

År 2018 färdigställs tre separata granskningsrapporter om universitetens statsfi-
nansiering, statens ansvarsförbindelser i internationella organisationer utanför bud-
geten och skattereglernas tydlighet. I samband med redovisningsrevisioner kom-
mer vi att rapportera om granskningar av löneadministrationen, statens utgifter för 
migrationen och jordbruksstöden. 

År 2018 inleds en fristående laglighetsgranskning av föreningsstöden. Laglighets-
granskningarna i samband med redovisningsrevisioner handlar om Skatteförvalt-
ningens skatteinkomster, vissa bokföringsenheters anskaffningar och jordbruksstöd.

Rapportering

Test av idéer 

Enhetens 
planering och 

revisions-
projektplanering

Materialgranskning

Kontrollgranskning

Figur 7: Utvecklingsinsatser för utnyttjande av digitalisering och programrobotik 2018–2019
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2.4 Effektivitetsrevision och granskning av 
finanspolitiken

I detta kapitel följer en genomgång av uppgifter och mål för effektivitetsrevisionen och 
granskningen av finanspolitiken samt urvalet av revisioner och utvecklingsområden.

Uppgifter och mål

Vid effektivitetsrevisioner granskas huruvida statens ekonomi skötts effektivt. Eko-
nomin har skötts effektivt när den ansvariga myndigheten främjat önskade mål på 
maximalt sätt med minsta möjliga statsfinansiella kostnader.

Målet är att skapa mervärde för dem som utnyttjar informationen genom att lyf-
ta fram god praxis i effektiv verksamhet samt väsentliga brister och problem inklusi-
ve orsaker. Vi strävar efter att ge beslutsfattarna information för planering och styr-
ning av ekonomin samt rekommendationer om vidareutveckling av verksamheten.

Granskningen av finanspolitiken fokuserar på den övergripande hanteringen 
av statens ekonomi och styrningen av de offentliga finanserna. Då granskas huru-
vida statsfinanserna och de offentliga finanserna som helhet skötts på ett hållbart 
sätt och om man gett en rättvisande bild av situationen på ett transparent sätt. Vid 
granskningen av finanspolitiken bedöms även hur staten strävat efter att påverka 
samhällsekonomin genom att reglera nivån och strukturen i de offentliga inkom-
sterna och utgifterna. Granskningen av finanspolitiken stöder också målen för våra 
finanspolitiska övervaknings- och bedömningsuppgifter.

Statsfinansiellt perspektiv

Effektivitetsrevisionerna fokuseras i första hand på verksamheter med statsfinansiell 
betydelse. Med detta avses att den verksamhet som är föremål för revisionen använ-
der statsmedel i väsentlig omfattning eller att statens inkomster, utgifter, kostnader 
eller tillgångar påverkas väsentligt. För granskningseffektens skull måste verksam-
heten även ha väsentlig statsfinansiell betydelse efteråt, vilket gör att prognostiserade 
kostnader och andra ekonomiska effekter beaktas vid sidan av de realiserade kostna-
derna. Detta förutsätter att prognosaspekten beaktas när granskningarna planeras.

Det som granskas bedöms alltid ur ett ekonomiskt perspektiv. Vid revisionen görs 
en ekonomisk analys av huruvida statens medel använts effektivt, dvs. om man främ-
jat målen på maximalt sätt med minsta möjliga statsfinansiella kostnader. Verksam-
heten och måluppfyllelsen bedöms i förhållande till de statsfinansiella kostnaderna. 
Ekonomiska effekter på andra ekonomiska enheter beaktas också.
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Utvecklingsområden

Kompetensutveckling

En kompetensutvecklingsplan färdigställdes hösten 2017 för enheten för effektivi-
tetsrevision och granskning av finanspolitiken. Individuella utvecklingsplaner ut-
arbetades för alla. 

Figur 8: Hörnstenar i kompetensutvecklingen inom enheten för effektivitetsrevision och gransk-
ning av finanspolitiken

Planen identifierar kritiska kompetensområden för uppfyllelse av målen i den 
kommande verksamheten. Dessa är 

 – kunskaper i ekonomi på mikro- och makronivå, bl.a. kommunal ekonomi
 – kompetenskrav som ställs av vård- och landskapsreformen:

 – landskapens ekonomistyrning samt anslagsfördelningskriterier inkl. be-
räkningsgrunder 

 – social- och hälsovårdens ersättningssystem 
 – tillsyn och styrning inom social- och hälsovården
 – landskapsförvaltningen och dess ledningssystem
 – landskapens ägarstyrning 
 – utveckling av statsandelssystemet i samband med reformen

 – rapportering i en digital miljö
 – dataanalyser
 – prognosverksamhet
 – ägarstyrning
 – skattepolitik.

Kritiska 
kompetensområden

Substansområden
(n=18)

Generella 
kompetensområden
(n=22)

Kompetensutveckling: 
områden, mål och 

metoder
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Utgångpunkten för effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken är en 
förmåga att granska saker ur ett ekonomiskt perspektiv, vilket förutsätter goda kun-
skaper i ekonomi. En del av personalen påbörjar 2018 ett externt utbildningspro-
gram i ekonomisk vetenskap. Vår strategi innehåller målsättningen att vid struktur-
förändringar stödja ämbetsverkens högsta ledning genom att tillhandahålla ny och 
relevant information för en ledning som redan är insatt i saken. Detta kräver en för-
djupning av enhetspersonalens substanskunskaper på vissa områden. På grund av 
omvärlden förväntas behovet av sakkunskap inom ägarstyrning och rättsekonomi 
öka väsentligt. Digitaliseringen gör utveckling av revisionernas datagenerering och 
utnyttjande av dataanalyser till centrala kompetensutvecklingsområden för enheten.

Andra kompetensutvecklingsområden 2018 är
 – implementering av den uppdaterade anvisningen för effektivitetsrevision inkl. 

revisionsuppläggets tillförlitlighet och realism, revisionsavgränsning
 – utveckling av muntlig presentationsförmåga samt interaktions- och samar-

betsförmåga 
 – intressentworkshops om vissa ämnesområden 
 – aktörskap–mentorskap
 – utnyttjande av prognos- och evalueringsdata. 

Datagenerering och dataanalys

Vid effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken har man sedan gammalt 
använt huvudsakligen kvalitativa underlag och metoder. För att bedöma den gran-
skade verksamhetens effekter har man utnyttjat statistik och registerdata och ana-
lyserat dessa med ekonometriska och statistiska metoder. 

I fortsättningen är målet att höja analys- och datahanteringskapaciteten så att 
revisionsverksamheten får ökad effekt. Digitaliseringen och dataanalysernas ut-
veckling ökar utbudet av applikationer, vilket möjliggör ett mångsidigt utnyttjande 
av dataunderlagen. Utvecklingsarbetet förutsätter investeringar i nya applikatio-
ner och kompetensutveckling. Utöver sak- och metodikkompetens är det således 
viktigt att bevaka teknikutvecklingen och vara beredd att utnyttja nya dataunder-
lag och datagenereringsverktyg. 

En av de största fördelarna med digitalisering är skalbarhet. På grund av effek-
tivitetsrevisionens och finanspolitikens engångskaraktär är skalbarhetspotentialen 
dock begränsad. Revisionsverket har inte heller mandat att ålägga revisionsobjekt 
att samla in viss information. Därför fokuserar vår utveckling av datagenereringen 
på återkommande analysfaser där vi kan dra nytta av skalbarheten och på utnytt-
jande av strukturerad och annan information, t.ex. öppna data. 

Det är viktigt att all personal på enheten identifierar möjligheterna att utnytt-
ja strukturerad information och att man vid enskilda revisioner får tillfälle att pro-
va nya metoder och arbetssätt.

Utnyttjandet av dataanalyser förutsätter bl.a. metodiskt tillförlitlig datagenere-
ring och insikt om de saker som bedöms. Vi fortsätter också att utveckla datagene-
reringskompetensen.
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Mångsidigare användning av information och dataunderlag i beslutsfattandet

Målet är att
 – utveckla planeringen av revisionernas tidpunkter, rapporteringen och kommu-

nikationen så att riksdagens olika utskott har stora möjligheter att utnyttja in-
formationen i sitt arbete

 – i bred omfattning börja med kundenkäter under 2018 och utnyttja responsen 
vid utveckling av revisionsverksamheten 

 – utveckla kommunikationen så att information om revisionsiakttagelserna 
skräddarsys för olika målgrupper (riksdagsledamöter, tjänstemän, journalis-
ter och medborgare) i användbar form och förmedlas via lämpliga kanaler

 – följa med och delta i samhällsdebatten och föra fram publicerade resultat och 
slutsatser av revisionerna.

Vård- och landskapsreformen

År 2018 reserverar vi totalt 2–3 årsverken för att förbereda oss inför vård- och land-
skapsreformen, omvärldsbevakningen och expert- och intressentarbetet. 

Att ha en nära interaktion med centrala ministerier (finansministeriet, social- 
och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, jord- 
och skogsbruksministeriet) och aktörer i vård- och landskapsreformen (bl.a. Insti-
tutet för hälsa och välfärd, Valvira, Konkurrens- och konsumentverket, eventuellt 
FPA och Kommunförbundet) är viktigt för både lednings- och expertnivån. Vi hål-
ler även kontakt med beredande parter i landskapen (t.ex. sjukvårdsdistrikt, land-
skapsförbund, förändringsledare, huvudstadsregionens städer) åtminstone i hu-
vudstadsregionen och vissa andra landskap. Då får parterna också en tydligare bild 
av förhållandet mellan VTV:s revisionsverksamhet och andra aktörer i olika skeden 
under genomförandet av reformen. Här är det centrala målet att säkerställa möjlig-
heterna att utnyttja olika aktörers statistik och evalueringsdata från genomföran-
det av vård- och landskapsreformen vid effektivitetsrevisioner. 

Kompetensen stärks och fördjupas under 2018 genom 
 – omvärldsbevakning: insamling och analys av uppföljningsdata, riskanalyser och 

mer omfattande interna utredningar samt utlåtanden. Särskilda uppföljnings-
områden med tanke på en lyckad vårdreform och sparmålet är bl.a. riksdagens 
behandling av reformens lagförslag, förberedelser av ICT-systemen och digita-
liseringen, finansministeriets budgetberedning, landskapens tillfälliga förvalt-
ning, de olika aktörernas roller, utvecklingen av indikatorer och dataunderlag 
för social- och hälsovården, socialskyddsreformen, statsandelssystemet och in-
rättandet av en tillstånds- och tillsynsmyndighet

 – intern och extern personalutbildning inklusive deltagande vid externa arrang-
emang, VTV:s ämnesvisa workshops och andra utbildningar (t.ex. vård- och 
landskapsreformens författningsgrund)

 – ämnesrelaterade revisioner: bl.a. egenkontroll, sysselsättningspolitiska åtgär-
der och främjande av sysselsättningen 

 – arbete utanför verket.

Centralt i förberedelserna inför reformen är att utveckla nyckelpersonernas kom-
petens i enlighet med de individuella utvecklingsplanerna.



Effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken 2018 och revisioner/
granskningar som påbörjas 2019–2022

Ämnen inom varje tema kommer att specificeras under 2018.

2.5 Övervakning av finanspolitiken

Nedan följer en genomgång av vårt finanspolitiska övervakningsuppdrag samt till-
hörande mål och utvecklingsområden.

Uppgifter och mål

Bestämmelser om oberoende övervakning av finanspolitiken finns i den finanspo-
litiska lagen (869/2012), statsrådets förordning om en plan för de offentliga finan-
serna (120/2014, med ändringar) samt i Europeiska unionens stabilitetspakt och de 
gemensamma principerna för dess korrigeringsmekanism (COM 2012/342), EU:s 
direktiv om budgetramverk (2011/85/EU) och Europaparlamentets och rådets för-
ordning (2013/473/EU). Det yttersta målet med övervakningen av finanspolitiken 
är att säkerställa att planeringen och skötseln av de offentliga finanserna står på en 
hållbar grund.

Teman Ämnen
Genomförandet av reformer och riskhantering Systemet för utkomststöd

Egenkontroll inom social- och hälsovården

Egenkontroll inom vissa sektorer

Ämne 4

Hantering av sysselsättningen Ämne 1

Ämne 2

Ämne 3

Ämne 4

Kontroll över livscykelkostnader i ekonomiplaneringen Ämne 1

Ämne 2

Ämne 3

Ämne 4

Revisionsämnen

Kunskapsprogram för unga vuxna och förstärkning av vuxnas kunskapsbas

Avreglering av persontrafiken på järnvägarna

Försvarsmaktens strategiska projekt för dess förmågor

Statens utvecklingsbolag VAKE

Statens egendomsförvaltning (ämne 4)

Tillförlitligheten i medelfristiga prognoser om de offentliga finanserna (FIPO-granskning)

Dataunderlaget för inriktning av korrigerande åtgärder (FIPO-granskning)

Styrning och incitament vid utveckling av universiteten

Styrning och strukturell utveckling av yrkeshögskolorna

Frivilligt återvändande i förebyggandet av olaglig vistelse i landet

Systemet för återbäring av energiskatt som stödform för energiintensiv industri

Nationellt ansvariga myndigheters verksamhet som en del av resolutionsmekanismen (internationell parallell granskning)

Förvaltningens e-tjänster för medborgarna (internationell parallell granskning)

Regeringens årsberättelse
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Genom övervakningen säkerställs uppställningen av finanspolitiska mål och mål-
sättningarnas transparens samtidigt som regelefterlevnaden och måluppfyllelsen 
bedöms. Dessutom verifieras tillförlitligheten i de prognoser som utgör underlag för 
finanspolitiken. Målet är också att främja reglernas transparens och begriplighet.

Inriktning av övervakningen

Övervakningen inriktas i första hand enligt revisionsverkets författningsgrundade 
uppgifter, som inkluderar att bedöma efterlevnaden av den finanspolitiska lagen, där-
ibland en bedömning av uppställandet och uppfyllelsen av det medelfristiga målet 
(MTO). Till uppgifterna hör även övervakning av den finanspolitiska lagens korrige-
ringsmekanism. I det författningsgrundade övervakningsuppdraget ingår också att 
regelbundet i efterhand bedöma träffsäkerheten i finansministeriets prognoser om 
makroekonomin och de offentliga finanserna samt att bedöma realismen i makro-
prognoserna. Den regelbundna övervakningen omfattar utarbetandet och genom-
förandet av planen för de offentliga finanserna samt efterlevnaden av de statsfinan-
siella ramarna. Vid övervakningen av finanspolitiken bedöms också efterlevnaden 
av regelverket för EU:s stabilitets- och tillväxtpakt och av de nationella finanspoli-
tiska reglerna och målen. 

Övervakningsuppdraget förutsätter offentliga bedömningar och ställningsta-
ganden av revisionsverket i fråga om uppfyllelsen av de finanspolitiska målen, re-
gelefterlevnaden, de korrigerande åtgärdernas tillräcklighet och träffsäkerheten i 
finansministeriets prognoser.

Utvecklingsområden

Den regelbundna granskningen av prognosernas träffsäkerhet, som började 2016, 
vidareutvecklas både innehållsmässigt och i fråga om statistiska och ekonometris-
ka metoder. Bedömningen av prognosernas realism och vår konjunkturuppföljning 
som stöd för detta utvecklas via dataanalyser och programrobotik. Lämpliga verk-
tyg för bedömning av de korrigerande åtgärdernas tillräcklighet vidareutvecklas vid 
behov med hjälp av externa forskningsprojekt. 

Transparensen förbättras genom att vi förnyar strukturen och innehållet på vå-
ra externa webbsidor i samband med en genomgripande förnyelse av revisionsver-
kets externa webbplats. Övervakningsuppgifterna, deras tidpunkter och grunderna 
för inriktningen av verksamheten beskrivs tydligt för allmänheten. 

Övervakning av finanspolitiken 2018 och 2019–2022

I december 2018 lämnas en särskild berättelse till riksdagen om granskningen och 
övervakningen av finanspolitiken under valperioden 2015–2018. Där bedöms sköt-
seln av finanspolitiken, uppfyllelsen av regeringens mål, efterlevnaden av stabili-
tets- och tillväxtpaktens regler och framstegen i centrala finanspolitiska åtgärder 
och strukturreformer under valperioden. En rapport om övervakningen av finans-
politiken ges i maj 2018. Där bedöms efterlevnaden av stabilitets- och tillväxtpakten 
och utgiftsramarna under 2017 samt planen för de offentliga finanserna. Träffsäker-
heten i finansministeriets prognoser kommer att analyseras och resultaten public-
eras i en särskild rapport i november.

De huvudsakliga iakttagelserna vid övervakningen av finanspolitiken rapporte-
ras två gånger per år. Majrapporten fokuserar på efterlevnaden av stabilitets- och 
tillväxtpakten och utgiftsramarna (efterhandsgranskning) samt planen för de of-
fentliga finanserna. I en särskild berättelse till riksdagen mot slutet av året bedöms 
skötseln av de offentliga finanserna, efterlevnaden av stabilitets- och tillväxtpakten, 
efterlevnaden av de nationella reglerna och måluppfyllelsen i ljuset av budgetpro-
positionen. Vi lämnar årligen en särskild rapport om träffsäkerheten i de prognoser 
som ligger till grund för finanspolitiken.
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2.6 Laglighetskontroll av val- och 
partifinansieringen

I detta kapitel följer en genomgång av uppgifter och mål för laglighetskontrollen av 
val- och partifinansieringen samt inriktningen av kontrollen och utvecklingsområ-
den. I kapitlet redovisas även planerna för kontroll av valfinansieringen samt kon-
troll och granskning av partifinansieringen 2018–2022.

Uppgifter och mål

Politiskt oavhängiga revisionsverket är en trovärdig och opartisk tillsynsmyndighet 
i val- och partifinansieringsärenden.

Genom kontrollen kan man förebygga och upptäcka finansiering som strider 
mot partilagen och valfinansieringslagen och därmed påverka parti- och valfinan-
sieringens laglighet i realiteten. Kontrollen gör det möjligt att upptäcka otillbörlig 
finansiering. 

Inriktning av kontrollen

Enligt partilagen (10/1969, ändrad 683/2010) och lagen om kandidaters valfinansie-
ring (273/2009) ska revisionsverket ta emot redovisningar av valfinansiering och 
kontrollera deras riktighet. Sedan ingången av 2016 har vi även kontrollerat använd-
ningen av statsunderstöd som beviljas partier. Enheterna samarbetar i kontrollen 
och en särskild revisionsplan uppgörs.

I enlighet med lagstiftningen består tillsynsuppgifterna av dokumentförvaltning 
(mottagning och publicering av redovisningar), kommunikation med redovisnings-
skyldiga, verifiering av dokumentens riktighet och åtgärder som säkerställer att be-
gränsningarna i lagstiftningen efterlevs. Revisionsverket har ett särskilt datasystem 
för dokumentförvaltningen och publiceringen av redovisningar.

Kontrollen av val- och partifinansieringen är en etablerad del av vår verksamhet. 
För partilagens del är uppgiften av löpande karaktär och kräver fasta resurser. För 
valfinansieringslagens del handlar det om en valspecifik tillsynsuppgift som utförs 
i en regelbundet återkommande process. Förfarandet med efterhandsredovisning 
kräver resurser även icke valår.

Utvecklingsområden

Under planeringsperioden fram till 2022 kan revisionsverket även anvisas tillsyns-
uppgifter som rör finansieringen av landskapsval när landskapsreformen genom-
förs. Då kommer vi att förändra datasystemet så att redovisningar av finansiering-
en även kan tas emot för landskapsvalens del.

Granskningen av partiernas distriktsorganisationer utvecklas så att den i största 
möjliga utsträckning baseras på elektroniskt underlag.

Plan för kontroll av valfinansieringen 2018 och 2019–2022

Bestämmelserna om tillsynsrapporternas innehåll och tidpunkter finns till väsentlig 
del i partilagen och valfinansieringslagen. Vi ska uppfylla lagstiftningens rapporte-
ringskrav och i rapporterna föra fram synpunkter på hur väl lagstiftningen fungerar.
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Plan för kontroll och granskning av partifinansieringen 2018 och 
2019–2022

Rapporter till riksdagen med stöd av valfinansieringslagen:

Presidentvalet.2018 10/2018

Landskapsvalet 2018   6/2019

Europaparlamentsvalet 2019 12/2019

Riksdagsvalet 2019 11/2019

Tillsynsverksamheten 2017 3/2018

Tillsynsverksamheten 2018 3/2019

Tillsynsverksamheten 2019 3/2020

Tillsynsverksamheten 2020 3/2021

Rapporter till riksdagen med stöd av partilagen:

2.7 Behandling av klagomål och anmälningar om 
missbruk

Revisionsverket behandlar till verket framställda klagomål som gäller efterlevnad 
av statsbudgeten och lagligheten i skötseln av statens ekonomi och den i partilagen 
(10/1969) samt lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) avsedda val- och 
partifinansieringen samt de anmälningar av missbruk om vilka föreskrivs i 16 § i 
lagen om statens revisionsverk.

Antalet klagomål som inte gäller val- och partifinansiering beräknas uppgå till 
cirka 4 050 per år, varav ungefär hälften tas upp för behandling som klagomål. Må-
let är att dessa ärenden i vanliga fall avgörs inom tre månader men om en laglighets-
granskning inleds för att avgöra ärendet är målet ett avgörande inom sex månader.

2.8 Gemensamma riktlinjer för kvalitetsutveckling 

Revisionsenheterna och stödet för revisionsverkets ledning har ett gemensamt ansvar 
för att utveckla kvalitetsledningen och genomföra kvalitetssäkringen. Revisionsverket 
rapporterar om kvalitetsledningen i samband med bokslutet. Enheterna presenterar 
resultat, god praxis och viktiga utvecklingsinsatser för kvalitetsledningen i verkets 
förstärkta ledningsgrupp. Enheterna kan välja att organisera gemensamma kvalitets-
möten.

Enheterna har också årligen möjlighet att be medlemmar i vetenskapliga rådet 
bedöma kvaliteten på självmant utvalda revisionsberättelser. Verkets förstärkta led-
ningsgrupp får del av bedömningarna, och de viktigaste observationerna diskuteras 
på dess kvalitetsledningsmöte.
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3 Resultatmål och utvecklingsområden

I detta kapitel anges revisionsverkets externa och interna resultatmål samt indika-
torer för bedömning av måluppfyllelsen. I kapitlet behandlas även personalpoliti-
kens utvecklingsområden, strategiska kommunikationsmål, planeringsfunktionens 
mål, kund- och intressentarbetets och den internationella verksamhetens fokusom-
råden samt de interna tjänsternas resultatmål och serviceåtagande.

3.1 Externa och interna resultatmål

Revisionsverkets resultatmål består av fyra externa och sex interna mål. Vi 
rapporterar årligen om måluppfyllelsen i samband med boksluten. Måluppfyllelsen 
bedöms två gånger per år. 

Uppföljning av 
resultatmål

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

Vår verksamhet spelar en stor 
roll för att statsfi nanserna 
sköts enligt lag och riksdagens 
beslut, speciellt när det gäller 
statsbudgeten och principerna 
för god förvaltning.

Vi bidrar till en hållbar 
förnyelse av den off entliga 
ekonomin och förvaltningen.

Revisionsobjekten ger god 
respons om interaktionen under 
revisionerna.

Revisionstemana 
behandlas ur ett 
statsfi nansiellt 
perspektiv.

Slutledningarna och 
ställningstagandena baserar sig på 
systematiskt tillämpade kvalitativa 
och kvantitativa metoder för 
sammanställning av data.

Arbetshälsan (enkäten Bättre 
arbetsgemenskap och arbetshälsa, ParTy 
2016) ligger på minst jämförelsegruppens 
nivå: totalresultat och uppdelat på 
personalens välbefi nnande, grundläggande 
arbetsbetingelser, arbetsgemenskapens 
funktion och utvecklingsförutsättningar för 
arbetsgemenskapen.

Sjukfrånvarons volym över-
skrider inte den allmänna nivån 
inom statsförvaltningen.

För kompetensutveckling 
används i genomsnitt tio 
dagsverken per årsverke.

Kompetensnivåindexet enligt 
kompetenskartläggningen 
utvecklas positivt.

Eff ektivitetsrevisionerna, 
granskningarna av fi nanspolitiken och 
laglighetsgranskningarna slutförs inom 
utsatt tid. Antalet använda dagsverken 
överskrider inte antalet dagsverken enligt 
planen för revisionen/granskningen. 
Redovisningsrevisionerna slutförs inom den 
tid som fastställts i enhetens plan.
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Figur 9: Uppföljning av resultatmålen
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3.2 Personalpolitikens utvecklingsområden

I detta kapitel behandlas personalpolitiken, lednings- och chefsarbetets fokusom-
råden, kompetensutvecklingen samt resurserna och ansvaret för kompetenshante-
ringen. I kapitlet följer även en genomgång av planeringsperiodens viktigaste mål 
och fokusområden i fråga om personalplaneringen och rekryteringsplanerna, löne-
sättningen, arbetsklimatet och arbetsgemenskapen.

Personalpolitik och HR-verksamhet

Personalpolitiken och HR-verksamheten skapar förutsättningar för revisionsver-
kets verksamhet, framgångsrikt utförande av uppgifterna och god arbetsmiljö. Ge-
nom personalpolitiken förbereder vi oss på kommande utmaningar, t.ex. att våra 
uppgifter förändras. 

Personalpolitiken består av följande delar: allmänna principer, ansvar, ledar-
skap och chefsarbete, kompetenshantering och -utveckling, personalplanering och 
rekryteringsplaner, motiverande och opartisk lönesättning, arbetsgemenskap och 
-klimat samt jämställdhet och likabehandling.

Ledarskap och chefsarbete

Utvecklingsområden inom ledarskap och chefsarbete är ledarskap vid externa och 
interna förändringar och förändringskommunikation. Målet är att ledningen och 
cheferna ska kommunicera aktivt och öppet med personalen. Detta säkerställer 
att personalen får tillförlitlig information om verksamheten och andra saker som 
påverkar arbetet och personalens ställning. För cheferna skapas tydliga roller och 
uppgifter som ledare av den egna personalen och som arbetsgivarens representant.

Kompetenshanteringen ska se till att revisionsverket har den kompetens som 
krävs för uppgifterna och för genomförandet av strategin. Personalens kompetens 
är den bärande resursen på revisionsverket. Kompetenshanteringen omfattar 
fortlöpande kompetensutveckling under hela arbetskarriären samt uppbyggnad, 
underhåll, överföring och utvärdering av kompetens.

Kompetensutveckling i en föränderlig omvärld

De snabba omvärldsförändringarna medför nya utmaningar och behov gällande per-
sonalens kompetens. Omvärldsförändringarna och kraven på revisionssektorn flyt-
tar kompetensutvecklingens fokus mot karriärlångt lärande samt systematisk och 
effektiv kompetensutveckling. Digitaliseringen och robotiseringen skapar nya ar-
betsmodeller i revisionsarbetet och hela revisionsverkets verksamhet. Utnyttjan-
det av dataanalyser i revisionsarbetet främjar vårt grunduppdrag genom att möjlig-
göra ett effektivare arbete. 
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Resurser och ansvar för kompetenshantering

Att kunna tillägna sig nya arbetssätt och sakområden i en föränderlig miljö kräver 
stöd från revisionsverkets sida genom en bred satsning på åtgärder och resurser 
för kompetensutveckling. Revisionsverket tar ansvar för fortlöpande personalut-
bildning och uppmuntrar personalen till mångsidig kompetensutveckling under 
hela arbetskarriären. Kompetensutvecklingen ges tid och resurser i behövlig om-
fattning årligen och även på längre sikt med utgångspunkt från individuella utveck-
lingsplaner (HEKS).

Verkets 
kompetenscentrum

Enheterna som 
kompetenscentrum

Medarbetarens 
kompetenscentrum

Figur 10: Kompetenser på revisionsverket

I det operativa ledningsarbetet fungerar enheterna som kompetenscentrum in-
om sitt verksamhetsområde. De ansvarar för behövlig kompetens och kompetensut-
veckling inom sitt område. Enheterna tar fram en årlig utbildningsplan som enheten 
för administration utgår från när den utarbetar revisionsverkets årliga utbildnings-
kalender. Tillsammans med enheterna anordnar enheten för administration gemen-
samma kurser och utbildningar för verket. 
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Figur 11: Kompetensutvecklingsområden

70 %
Lärande i arbetet och 
samarbete

20 %
Respons och lärande av andra

10 %
Utbildning

Personalens kompetensutveckling stöds på många sätt. Varje medarbetare har ett 
eget ansvar för att upprätthålla den yrkesskicklighet och kompetens som uppgifterna 
kräver. I centrum av kompetensutvecklingen står lärande i arbetet, lärande av andra 
och samarbete. Dessa områden kommer att betonas ännu mera i kompetensutveck-
lingen och tanken är att stödja dem via mångsidiga samverkansmetoder vid möten, 
utbildningar och andra tillfällen. Olika former av utbildningar och interna utbild-
ningsprogram kompletterar medarbetarnas lärande. Kompetensutvecklingen syftar 
till att förbättra revisionsarbetets effektivitet och personalens prestationsförmåga. 
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Personalplanering och rekryteringsplaner

Rekryteringarna fokuserar på strategiska kompetensbehov för revisionsverkets för-
måga att verka effektivt i den föränderliga omvärlden för samhället och ekonomin. 

Principen är att de externa rekryteringarna ska fylla kompetensbehov som inte 
kan tillgodoses genom personalutbildning, intern arbetsrotation eller omorganisa-
tion av arbetsuppgifter. När pensionsavgångar, tjänstledigheter och andra personal-
förändringar möjliggör externa rekryteringar prioriteras ny kompetens som behövs 
för utförandet av verkets uppgifter. 

Då budgeten medger inriktas kommande rekryteringar i huvudsak på kompe-
tensområden som har att göra med ekonomisk vetenskap (metoder och kontroller) 
samt kompetensbehov som följer av de snabba förändringarna i omvärlden och revi-
sionssektorns utveckling, bl.a. dataanalys-, kommunikations- och projektkompetens. 

Revisionsverket fortsätter att banta tjänstestrukturen totalkostnadsmässigt. 
Tjänstestrukturen har redan förändrats så att målen i huvudsak uppnåtts för den 
högsta ledningens, mellanchefernas och assistenternas del. Däremot är överreviso-
rerna alltjämt förhållandevis få jämfört med målnivån. Förändringen går vidare på 
så sätt att externa rekryteringar ska gälla överrevisorer och revisorer.
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Motiverande och rättvis lönesättning 

Revisionsverkets och personalens uppgifter har i många avseenden förändrats vä-
sentligt sedan lönesystemet infördes 2008.  Förväntningarna på revisions- och ex-
pertarbetet har förändrats liksom kompetenskraven och arbetssätten. I arbetet be-
tonas framförallt ICT- och systemkompetens, metodikkompetens, interaktions- och 
kommunikationsförmåga samt förmåga att lära nytt och föra fram väsentlig infor-
mation för den som utnyttjar informationen och för beslutsfattare. Förändringar-
na i personalens kompetenskrav beaktas även i prestationsbedömningarna från och 
med december 2017.

Huvuduppgifternas innehåll och övriga uppgifter definieras transparent i perso-
nalens uppgiftsbeskrivningar så att bedömningen av uppgiftens kravnivå ännu bättre 
motsvarar de faktiska arbetsuppgifterna. Kompetensens bredd och djup i utförandet 
av arbetsuppgifterna bedöms. Det handlar inte om att bedöma teoretisk kompetens 
eller utbildningsnivå utan personens kompetens att sköta de tilldelade uppgifterna. 

Nivå 3 i bedömningsskalan för den personliga lönedelen förutsätter att prestatio-
nen överensstämmer med målen och uppfyller de krav som uppgiften ställer i frå-
ga om alla bedömda faktorer. Kvantitativa, kvalitativa och övriga fastställda mål ska 
uppfyllas i alla delar. Vid bedömning av huruvida nivå 3 har uppnåtts beaktas även 
förändringar i kompetenskraven.

Arbetsklimat och arbetsgemenskap 

Revisionsverket strävar efter att öka personalens motivation och engagemang ge-
nom att lyfta fram verkets betydelse som samhällsaktör och genom att förbättra ar-
betshälsan.

Under planeringsperioden satsar vi framförallt på informations- och kunskaps-
delning, bättre interaktion och öppenhet. Personalen uppmuntras att föreslå och 
prova nya arbets- och tillvägagångssätt. För att uppmuntra till samarbete och infor-
mationsutbyte över enhets- och gruppgränserna öppnar vi bl.a. elektroniska arbets-
utrymmen för alla. Målet är att öka interaktionen och sammankomstmöjligheterna 
samt att utveckla revisionens arbetsformer och digitala arbetssätt. 

I ett projekt för ledning och utveckling av personalens produktivitet (Tyhy 3.0) 
enades man om fyra fokusområden: leda människor, stimulerande arbete, kundnyt-
ta och förnyelseförmåga. Mål inom dessa områden uppställs och indikatorer för år-
lig uppföljning tas fram. Utöver en uppföljande Tyhy 3.0-enkät börjar vi mäta pro-
duktivitetsförutsättningarna genom HTI-pulsenkäter vid två tillfällen under året 
(februari och maj). Syftet är att upptäcka utvecklingsområden och planera verk-
samheten i realtid.
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3.3 Strategiska mål och teman för kommunikation

Värderingar och strategiska mål i kommunikationen härleds ur VTV2020-strategin:

Värderingar

 – öppenhet och tillförlitlighet
 – objektivitet och opartiskhet
 – interaktivitet och värdesättande
 – snabbhet och tydlighet

Strategiska mål

 – Kommunikationsfunktionen deltar aktivt på eget initiativ i förankringen av den 
nya strategin och förstärker den interna kommunikationen

 – Funktionen stöder visionen och strategin genom att bygga upp verkets expert-
profil.

 – Funktionen främjar aktivt verkets interaktion med kunderna (inkl. revisions-
objekt) och intressenterna. Proaktiv kommunikation påverkar kundernas och 
intressenternas åsikter och agerande.

 – Funktionen utvecklar god praxis och kommunikationsprocesser som betjänar 
hela organisationen.

Funktionen deltar aktivt på eget 
initiativ i förankringen av den 
nya strategin och förstärker den 
interna kommunikationen.

Funktionen bidrar till att 
uppfylla visionen och strategin 
genom att bygga upp verkets 
expertprofi l.

Funktionen främjar aktivt 
interaktionen mellan verket 
och intressenterna. Proaktiv 
kommunikation påverkar 
intressenternas åsikter och 
agerande.

Funktionen skapar 
bästa praxis och 
kommunikationsprocesser 
som betjänar hela 
organisationen.

Figur 12: Strategiska mål
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Kommunikationens viktigaste målgrupper är riksdagen och dess utskott, mi-
nisterierna, statsförvaltningens ämbetsverk, medierna och den egna personalen.

Teman för extern kommunikation 2018–2020:
 – VTV är insatt i statsfinanserna och vägleder andra i bra och effektiv använd-

ning av medlen.
 – Välskött ekonomi, etisk verksamhet och hållbar utveckling skapar en bra grund 

för demokrati och välfärd.
 – Vtv.fi är en elektronisk faktaportal om skötseln av statens ekonomi.
 – VTV är en proaktiv aktör som ger information, perspektiv och åtgärdsrekom-

mendationer.

Teman för intern kommunikation 2018–2020:
 – Känn till den nya strategin.
 – Känn till informationsprodukterna och vtv.fi.
 – Ta ditt ansvar för den interna kommunikationen: berätta om ditt arbete, vänd 

dig till andra när du behöver information, delta och diskutera, använd Auditori.
 – Var positiv: sporra, hjälp, gläd, lita på och tacka dina medarbetare.

3.4 Fokusområden i kund- och intressentarbetet 
samt den internationella verksamheten 

Fokusområden i kund- och intressentarbetet

Statens revisionsverks arbete har en samhällseffekt när vi kan förmedla relevant, vä-
sentlig och aktuell information för beslutsfattandet till riksdagen och ministerierna 
och som underlag för samhällsdebatten. Kund- och intressentarbetet gör det möjligt 
för oss att ta fram relevant och väsentlig information vid rätt tidpunkt.

Revisionsverkets viktigaste kunder och intressenter är riksdagen och statsför-
valtningens högsta ledning. Kund- och intressenthelheten framgår av bilden intill. 
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Figur 13: Kund- och intressenthelheten

De viktigaste uppgifterna inom funktionen för kundrelationer och intressenter 
är kund- och intressentarbetet samt koordinering och samordning av EU-ärenden 
och internationella ärenden. Kund- och intressentarbetet har följande mål och fo-
kusområden 2018:  

 – beredning av kund- och intressentprogrammet, mål, verksamhetsplan och upp-
följning för planeringsperioden

 – kund- och intressentprogrammet fastställer och prioriterar de centrala kund-
relationerna

 – nuläget i kund- och intressentpraxisen kartläggs utifrån ledning, revisionsar-
bete, interaktion och processer 

 – utvecklingsbehoven bedöms för både interna och externa kunder, åtgärder-
na prioriteras och vidtas sedan som en del av genomförandet av den nya visio-
nen och strategin 

 – revisionsverkets system för kundrespons och den mottagna responsen utnyttjas, 
vilket utgör en viktig del i fortlöpande utveckling av kompetensen och interak-
tionen samt ett stödverktyg för ledning av revisionsverket. Utvecklingsåtgärder 
avtalas och genomförs utifrån mottagen respons. Målet är att tillsammans med 
intressenterna utveckla våra revisionsprocesser så att de blir öppnare, smidi-
gare och mer interaktiva. 
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 – systemet för kundrespons vidareutvecklas utifrån erfarenheterna och iaktta-
gelserna från 2017

 – landskaps- och vårdintressentplanen genomförs
 – vetenskapliga rådets externa utvärdering av revisionsverksamheten genom-

förs. Målet med expertutvärderingen är att säkerställa revisionsverksamhet-
ens kvalitet, främja metodisk kompetens och vidare bereda utvecklingen av 
VTV:s revisionsverksamhet.

Kund- och intressentarbetet har följande mål och fokusområden 2019–2022:  
 – verkets följande intressentutredning inkl. ryktesutredning sker 2019 och där-

efter var fjärde år
 – kund- och partnerprogram och mål tas fram för avtalade kund- och intressent-

grupper 
 – verkets nuvarande revisions- och tillsynsprodukter och tjänster utvärderas 
 – skräddarsydda samarbetsformer, tjänster och produkter utvecklas och skapas 

efter behov i varje kundrelation i enlighet med målbilden
 – vi avtalar om ansvariga för ledning, samordning och koordination av verkets 

kunder samt interna samarbetsparter
 – åtgärder för personalens kompetensutveckling och utbildningar planeras ur 

intressentarbetets perspektiv 
 – insamlingen av kundinformation kartläggs liksom kundsystemets form, inne-

håll och nyttjandevärde. 

Fokusområden i internationell verksamhet

Revisionsverkets internationella samarbete har tre dimensioner. Grundlagen 
förutsätter att Finland, och därmed även revisionsverket, aktivt deltar i internationellt 
samarbete i syfte att utveckla samhället. EU-medlemskapet och unionens fördrag 
och lagstiftning förpliktar Finland att verka aktivt inom EU. VTV är nationell 
samarbetsmyndighet för Europeiska revisionsrätten och deltar regelbundet i 
koordination och/eller observation av revisioner som gäller Finland.

Ett annat skäl till vårt internationellt samarbete är att Finland då har möjlighet 
att påverka internationella avgöranden. Det internationella samarbetet ska säker-
ställa ändamålsenlig extern granskning och övervakning av finanspolitiken, ansvars-
utkrävande och god förvaltning vid transnationella arrangemang. 

Dessutom spelar internationellt samarbete en viktig roll i utvecklingen av den 
externa granskningen och övervakningen. Härigenom förstärker vi vår institutio-
nella kapacitet, utvecklar kompetens och metoder samt letar efter sätt att skapa för-
utsättningar för en hållbar förnyelse av den offentliga ekonomin och förvaltningen.

I det internationella revisions- och övervakningssamarbetet prioriterar vi stra-
tegiarbete och effektivitet, kvalitetssäkring, digitalisering och dataanalys samt håll-
barhetsmålen i FN:s Agenda 2030. I enlighet med hållbarhetsmål nr 16 – att främja 
fredliga samhällen, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla och bygga upp effek-
tiva institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer – kan VTV i sin revisions-
verksamhet bedöma genomförandet av hållbarhetsmålen och rapporteringens till-
förlitlighet. Därtill främjas målen genom att VTV är en transparent och ansvarsfull 
organisation (se bilaga 7 Hållbarhetspolicy – mål och indikatorer).



Internationell verksamhet under planeringsperioden: 
 – VTV påverkar som medlem i förvaltningsrådet (fram till 2020) för EUROSAI

(European Organisation of Supreme Audit Institutions), den europeiska sam-
arbetsorganisationen för de högre revisionsorganen Vi fokuserar på ansvaret
för framtidsportföljen (Forward thinking and emerging issues). Målet är att be-
vaka och aktivt rapportera om aktuella ämnen – från digitalisering och säker-
hetsfrågor till migration och uppföljning av FN:s hållbarhetsmål. 

 – vi bidrar till att öka det professionella revisionssamarbetet och den institutio-
nella kapaciteten genom deltagande i INTOSAI-grupperna för Big Data och
indikatorer och EUROSAI-grupperna för miljörevision, revision och etik samt
revisionens samhällspåverkan (IT, kommunal ekonomi och offentlig sektor).

 – vi organiserar miljörevisionsgruppens seminarium om hantering av miljöpoli-
tiken (2018) och planerar ett seminarium enligt vår EUROSAI-portfölj (2019) 

 – vi genomför effektivitetsmätningen SAI PMF (Supreme Audit Institutions'
Performance Measurement Framework) 2018, dvs. en utvärdering enligt den
officiella INTOSAI-ramen för mätning av de högre revisionsorganens resul-
tat i förhållande till ISSAI-standarderna och god internationell praxis för ex-
tern revision.

 – VTV är ordförande i det finanspolitiska revisionsnätverket och deltar ak-
tivt i EU-samarbetets mervärdesskattegrupp, bankunionsgruppen, Europa
2020-strategins revisionsnätverk och EPSAS-gruppen (European Public Se-
ctor Accounting Standards). 

 – uppdrag som extern revisor för Europeiska sydobservatoriet ESO (2016–2018) 
och CERN, det europeiska forskningscentret för partikelfysik (2018–2020). 

 – vi deltar i en samnordisk parallell granskning av hur väl förvaltningens e-tjäns-
ter för medborgare fungerar.

Figur 14: Fokusområden i internationell verksamhet
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3.5 Planeringsfunktionens mål

Planeringsfunktionen ska i samarbete med de övriga enheterna bereda förslag till 
revisionsverkets strategi, revisionsplan och resultatmål samt förslag till verkets öv-
riga gemensamma strategiska riktlinjer och planer. Tillsammans med revisions-
enheterna bereds övergripande riskanalyser av samhällsekonomin och statsfinan-
serna och omvärldsanalyser för verkets revisionsplanering samt verksamhets- och 
ekonomiplanering. 

Planeringsfunktionens huvudprojekt 2018 består av revisionsverkets strategi-
projekt, utveckling av revisionsplaneringsprocessen samt utvecklingsprojektet för 
planerings- och uppföljningssystemet.

Statens revisionsverks strategiprojekt

Strategiprojektets mål är att ange en gemensam riktning för förnyelsen där samtal in-
ternt och med intressenterna betonas. Under projektet ska verkets vision och strate-
giska mål ses över samt tillvägagångssätten för att uppnå målbilden identifieras och 
prioriteras. Dessutom skapas förmåga att följa upp och beakta förändringar i omvärl-
den och internt samt följa upp framstegen och genomförandet av de strategiska åt-
gärderna. Målet är att ta fram en strategi som betonar kundperspektivet och effek-
tivt bidrar till att verkets externa mål uppnås. Projektet påbörjas i december 2017.

Utveckling av revisionsplaneringsprocessen

Utvecklingen av revisionsplaneringsprocessen är tänkt att leda till synergier genom 
samarbete. Målet är att förena och harmonisera processen på verksnivå. Utveckling-
en av processen påbörjas i samarbete med revisionsenheterna. En flexibel och ge-
mensam revisionsplanering bidrar till att revisionerna och rapporteringen sker vid 
rätt tidpunkt. Utvecklingsprojektet genomförs i linje med strategi-, planerings- och 
uppföljningssystemprojekten.

Utveckling av planerings- och uppföljningssystemet

Utvecklingsprojektet för planerings- och uppföljningssystemet har en stark kopp-
ling till strategiprojektet. År 2018 kartlägger vi utvecklingsläget för befintliga system 
samt behov och utvecklingsaspekter i olika lednings-, revisions- och stödprocesser 
samt prioriterar dessa ur ett systemperspektiv. Utvecklingsområden som påverkar 
helheten är åtminstone verkets arbetsutrymmen (Sharepoint), textarkiv och doku-
mentsystem. Möjligheterna att komplettera eller utveckla befintliga system eller er-
sätta dem med effektivare lösningar kartläggs i utvecklingsarbetet för planerings- och 
uppföljningssystemet. Ett fungerande planerings- och uppföljningssystem förbätt-
rar helheternas styrbarhet, den interna effektiviteten, informationsförmedlingens 
transparens, processuppföljningen och den interna kontrollen.
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3.6 Funktionella resultatmål och serviceåtagande 
för interna tjänster 

Enheten för administration och ICT-gruppen har resultatmål som är fördelade på 
produktions-, servicenivå- och kvalitetsmål.

Produktionsmål

Enheten för administration har som resultatmål att effektivt producera information 
som behövs för ledning av verket och för chefsarbetet samt stödja personalen inom 
sina uppgiftsområden. Enheten bereder och sköter dess i lagstiftningen och arbets-
ordningen fastställda uppgifter enligt tidsplanerna och bestämmelserna.

Servicenivåmål

Enheten för administration ansvarar för att grundläggande arbetslivsfaktorer – an-
ställningsförhållanden, arbetsmiljö, arbetsverktyg och datasystem – är i gott skick 
och motsvarar verkets och personalens behov. Ett särskilt fokusområde 2018 är ar-
betsmiljömålen för det nya kontoret i Helsingfors. 

Övergången till ett aktivitetsbaserat kontor stöder utvecklingen av en mer flexibel, 
interaktiv och samarbetsfrämjande arbetskultur på revisionsverket. Den nya miljön 
möjliggör såväl spontana möten och grupparbete som arbete där arbetsro krävs. 
Målet är att införa och förstärka nya sätt att arbeta. 

Kvalitetsmål

Enheten för administration har läglighet, korrekthet samt servicevilja och -förmåga 
som kvalitetsmål. Måluppfyllelsen ska följa principerna för god förvaltning: 
likabehandling, ändamålsenlighet, opartiskhet, proportionalitet, berättigade 
förväntningar, service, effektivitet, rådgivning, gott språkbruk och samarbete.

Personalpolitik och kompetens

Revisionsverkets mål för personalpolitikens olika delar uppnås.

Serviceåtagande av enheten för administration

Serviceåtagandet av enheten för administration omfattar resultatmålen, målet för 
serviceförmåga, allmänna och specifika kvalitetskriterier för tjänsterna samt god 
praxis i tjänsterna och åtagandet att självmant utveckla verksamheten.
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ICT, dataanalys och datasäkerhet

Revisionsverket inför nya digitala lösningar som ökar revisionsarbetets effektivitet 
och effekt. 

Utnyttjande av digitala underlag

Olika offentliga datakällor kan utnyttjas vid planering av revisionsarbetet och i själva 
revisionerna. Både revisionsenheterna och ICT-funktionen bevakar den allmänna 
IT-utvecklingen och i synnerhet den utveckling som sker i statsförvaltningen. Data 
från Kieku-systemet för ekonomi- och personaladministration kommer att samlas 
in och analyseras mer effektivt och kvalitativt för revisionsarbetets behov. Andra 
datakällor kartläggs och utnyttjas efter behov och kommer att behandlas med både 
nuvarande och nya ICT-verktyg. Utöver de analysprogram (t,ex. ACL, NVivo, Stata) 
och visualiseringsverktyg (t.ex. Adobe, Dexmen) som nu används kommer nya 
lösningar att kartläggas och tas i bruk (t.ex. R-studio, Hahmota).

Dataanalys

Både revisionsenheterna och stödfunktionerna satsar på dataanalys, som är ett viktigt 
utvecklingsområde för VTV. ICT-gruppen inom enheten för administration har nu 
en dataanalysfunktion som ska utveckla och betjäna revisionsverksamhetens allt 
större databehandlingsbehov. 

Under 2017 utarbetades en strategi som anger riktlinjerna för de närmaste årens 
utveckling av dataanalyserna. Flera utvecklingsprojekt påbörjas i enheterna och da-
taanalysgruppen. Införandet av dataanalyser kräver förnyelseförmåga av alla. Da-
taanalyser kommer att användas mer och mer i revisionsplanering, revisioner och 
rapportering. Utöver nuvarande datakällor kommer t.ex. open data, big data och 
ostrukturerade data att användas i större omfattning och nya lösningar för datain-
samling och analys att utnyttjas. 

Strategiarbetet har resulterat i bl.a. dessa viktiga utvecklingsområden: riskin-
dikatorer och identifiering av företeelser, behandling av avräkningar vid redovis-
ningsrevision, insamling och analys av logg- och kontrolluppgifter, sammankoppling 
och analys av databaser, delning av analyslösningar i internationella samarbetspro-
jekt, datainsamling via programrobotik samt kartläggning och test av analysverktyg.

Utveckling av verksamheten och tjänsterna

E-tjänsten för kontroll av valfinansieringen förnyas. Den nya tjänsten erbjuder ett 
uppdaterat användargränssnitt för dagens behov och en fortsatt pålitlig miljö för 
mottagning och behandling av redovisningar och för rapportering.

För revisionsverkets webbplats anskaffas en ny,  modern plattform. Under kom-
munikationsgruppens ledning skapas en ny modern webbtjänst för kunderna. ICT-si-
dan är nära involverad i skapandet och införandet av tjänsten.

Datasäkerheten och -skyddet kräver fortlöpande kontroll och utveckling. Kra-
ven i EU:s dataskyddsförordning beaktas och de ansvariga för datalagren utbildas. 
ICT-riskerna kartläggs och de uppdaterade riskhanteringsåtgärderna integreras i 
verkets arbete. 
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Informationshanteringen och ICT-systemen måste utvecklas för att göra den 
interna hanteringen enhetlig och förbättra utnyttjandet av befintlig information. 
Vidareutveckling av dagens system och även nya verktyg behövs för bättre pro-
cesshantering och informationsklassificering. Utökad användning av metadata, Sha-
repoint-arbetsutrymmen, val av ärendehanteringssystem och visualisering av in-
formation är utvecklingsområden för den närmaste framtiden. Kontorslokalernas 
informations- och kommunikationsteknik utvecklas genom nya och fungerande lös-
ningar. Vi stöder olika sätt att arbeta bl.a. genom utveckling av lösningar för grupp- 
och distansarbete samt möten. Vi satsar på de anställdas ICT-kompetens genom en 
högklassig självstudiemiljö och utbildningsmöjligheter. Smidigt arbete säkerställs 
genom underhåll och administration av utrustning, system och program. Vi svarar 
på ICT-förändringar och -problem med ett högklassigt närstöd.

ICT-funktionen stöder verkets digitalisering med sin expertis, anskaffning av 
nya lösningar för verket samt tekniskt stöd i olika skeden.
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Resultatavtal

Den gällande revisionsplanen utgör ett resultatavtal mellan generaldirektören och 
enhetscheferna. Generaldirektören och enhetscheferna har analyserat risker i de 
offentliga finanserna och skötseln av statens ekonomi samt behov och möjligheter 
vad gäller extern granskning och tillsyn. Revisionsplanen bygger på förhandlingar 
om resultatmålen och resurserna för revisions-, tillsyns- och expertverksamheten 
samt stödtjänsterna.

Principerna för inriktning av revisioner, urvalet och utvecklingsområdena är i 
linje med VTV2020-strategin.

Generaldirektören och enhetscheferna kommer att följa nedanstående åtagande, 
som tillsammans med det strategiska ledningsåtagandet i VTV2020-strategin utgör 
den högsta ledningens åtagande. 

Helsingfors den 20 december 2017

Tytti Yli-Viikari
Generaldirektör

Marjatta Kimmonen
Överdirektör

Marko Männikkö
Överdirektör

Mikko Koiranen
Förvaltningsdirektör
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Ledningens åtagande

Vi förbinder oss att agera på ett konsekvent, förutsebart och motiverande sätt i 
enlighet med Statens revisionsverks värderingar. Vårt mål är att personalen och 
enheterna ges bästa möjliga förutsättningar att genomföra revisionsplanen. Vi 
förbinder oss att leda och utveckla revisions-, tillsyns- och expertverksamheten inom 
vårt ansvarsområde och att arbeta tillsammans så, att revisionsplanens resultatmål 
kan uppnås på bästa möjliga sätt.

Vi leder människor och arbete genom att ställa upp mål och skapa förutsättning-
ar att uppnå dem. Vi stöder varandra och andra chefer så att vi genom att leda till-
sammans kan skapa förutsättningar för effektivt och högklassigt arbete, ett bra ar-
betsklimat och en fungerande arbetsgemenskap. 

Vi tar vårt ansvar för gemensam ledning och aktiv utveckling av revisionsverket 
i verkets ledningsgrupp och arbetsgivarledningsgruppen samt inom våra särskilda 
ansvarsområden enligt arbetsordningen.

Helsingfors den 20 december 2017

Tytti Yli-Viikari
Generaldirektör

Marjatta Kimmonen
Överdirektör

Marko Männikkö
Överdirektör

Mikko Koiranen
Förvaltningsdirektör
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Bilaga

Anslagsmedel (VEP-kalkyl) Statens revisionsverk
VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2018–2021 (2022) 

1.12.2017

Justerade uppgifter
Ansvarsområde 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Löner och omkostnader Bokslut Budget Budgetförslag -388 000 VEP 2018 -98 000 VEP 2019 0 VEP 2020 -1 000 VEP 2021 1000
VTV (reservationsanslag 2 år)  15 460 000   15 325 000 14 937 000 14 839 000  14 839 000 14 838 000 14 839 000

Löner 11 562 318 12  129 342 12  129 342 0 12 129 342 12 129 342 12 129 342 12 129 342
Omkostnader  3 563 317 3 466 741 3 018 182 -448 559 3 018  182 3 018  182 3 018 182 3 018 182

Omkostnadsmom. 21.40.01 bokslut  15 460 000      
Omkostnader/år 15 125 635   15 596 083 15 147 524 15 147 524 15 147 524 15 147 524 15 147 524

Överförd post (budgetprognos 2017) 1 534 086   1 768 034 1 146 300 -621 734 1 244 620 1 244 941 1 245 261 1 244 581 
Disponibelt anslag  16 994 086   17 093  034 16 083 300 16 083 620 16 083 941 16 083 261 16 083 581
Momsutgifter (21.40.29) 616 932 590 000 590 000 0   590 000 590 000 590 000 590 000
Omkostnader och momsutgifter 15 742 567   16 186 083 15 737 524 15 737 524 15 737 524 15 737 524 15 737 524
+/- Förändring 2018–2021 totalt - 1 070 293 0 0  0 0 

Anslagsmedlen för revisionsverkets omkostnader har budgeterats som ett reservationsanslag (2 år) precis som omkostnader för andra statliga ämbetsverk. Enligt lagen om statsbudgeten kan ett reservationsanslag överföras helt eller delvis, enligt vad 
som beslutas i samband med budgeten, till det finansår eller de två finansår som följer efter finansåret. På grund av reservationsanslagets karaktär har därför en rad för Omkostnader/år inkluderats i tabellen. Ett reservationsanslag som helt eller delvis 
blivit oanvänt får överföras till följande finansår. Posten överförs i samband med bokslutet. Den är en budgetutgift för bokslutets räkenskapsperiod men i affärsbokföringen hänförs utgiften till det verkliga användningsåret. Därmed kan reservationsanslaget 
användas för fleråriga projekt.

Reservationsanslag
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Bilaga

Anslagsmedel (VEP-kalkyl) Statens revisionsverk
VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2018–2021 (2022) 

1.12.2017

Justerade uppgifter
Ansvarsområde 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Löner och omkostnader Bokslut Budget Budgetförslag -388 000 VEP 2018 -98 000 VEP 2019 0 VEP 2020 -1 000 VEP 2021 1000
VTV (reservationsanslag 2 år)  15 460 000   15 325 000 14 937 000 14 839 000  14 839 000 14 838 000 14 839 000

Löner 11 562 318 12  129 342 12  129 342 0 12 129 342 12 129 342 12 129 342 12 129 342
Omkostnader  3 563 317 3 466 741 3 018 182 -448 559 3 018  182 3 018  182 3 018 182 3 018 182

Omkostnadsmom. 21.40.01 bokslut  15 460 000      
Omkostnader/år 15 125 635   15 596 083 15 147 524 15 147 524 15 147 524 15 147 524 15 147 524

Överförd post (budgetprognos 2017) 1 534 086   1 768 034 1 146 300 -621 734 1 244 620 1 244 941 1 245 261 1 244 581 
Disponibelt anslag  16 994 086   17 093  034 16 083 300 16 083 620 16 083 941 16 083 261 16 083 581
Momsutgifter (21.40.29) 616 932 590 000 590 000 0   590 000 590 000 590 000 590 000
Omkostnader och momsutgifter 15 742 567   16 186 083 15 737 524 15 737 524 15 737 524 15 737 524 15 737 524
+/- Förändring 2018–2021 totalt - 1 070 293 0 0  0 0 

Anslagsmedlen för revisionsverkets omkostnader har budgeterats som ett reservationsanslag (2 år) precis som omkostnader för andra statliga ämbetsverk. Enligt lagen om statsbudgeten kan ett reservationsanslag överföras helt eller delvis, enligt vad 
som beslutas i samband med budgeten, till det finansår eller de två finansår som följer efter finansåret. På grund av reservationsanslagets karaktär har därför en rad för Omkostnader/år inkluderats i tabellen. Ett reservationsanslag som helt eller delvis 
blivit oanvänt får överföras till följande finansår. Posten överförs i samband med bokslutet. Den är en budgetutgift för bokslutets räkenskapsperiod men i affärsbokföringen hänförs utgiften till det verkliga användningsåret. Därmed kan reservationsanslaget 
användas för fleråriga projekt.
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Bilaga

VTV

Personalkostnadsprognos (€)
Personalkostnadsprognos exkl. utbyte av semesterpenning (€)
Personalkostnadsmål 
Mål - Prognos exkl. utbyte av semesterpenning
Åv-prognos (åv =180 dv)
Åv-mål (åv = 180 dv)
Åv: mål-prognos
Arbetstidsfördelning per funktion, mål

E�ektivitetsrevision 16 % 23 16 % 23 16 % 23 16 % 23 16 % 23 17 % 23
Redovisningsrevision 19 % 27 19 % 27 19 % 27 19 % 27 19 % 27 20 % 27
Laglighetsgranskning 6 % 9 6 % 9 6 % 9 6 % 9 6 % 9 6 % 9
Granskning av finanspolitiken 2 % 3 2 % 3 2 % 3 2 % 3 2 % 3 2 % 3
Övervakning av finanspolitiken 2 % 2 2 % 2 2 % 2 2 % 2 2 % 2 1 % 1
Tillsynen över val- och partifinansieringen 3 % 4 3 % 4 3 % 4 4 % 6 4 % 6 4 % 6
Riksdagsrapportering 2 % 3 2 % 3 2 % 3 2 % 3 2 % 3 2 % 3
Ledning externt 15 % 20 15 % 20 15 % 20 15 % 21 15 % 21 15 % 20
Övriga externa prestationer 9 % 12 9 % 12 9 % 12 9 % 12 9 % 12 9 % 12
Interna prestationer (30 dv/person) 26 % 35 26 % 35 26 % 35 24 % 33 24 % 33 24 % 33
Totalt 100 % 138 100 % 138 100 % 138 100 % 138 100 % 138 100 % 135

Prognos för personalens tjänstestruktur 
Högsta ledningen 6 % 5 5 % 4 5 % 4 5 % 4 5 % 4 5 % 4
Personchefer 10 % 11 11 % 13 11 % 13 12 % 13 12 % 13 12 % 13
Råd/ledande 60 % 75 56 % 74 57 % 76 60 % 79 60 % 78 61 % 77
Överrevisorer/ekonomer 12 % 20 16 % 28 14 % 24 12 % 21 12 % 21 12 % 21
Revisorer/assistenter* 12 % 27 12 % 29 13 % 30 11 % 26 11 % 25 11 % 24
Totalt 100 % 137 100 % 147 100 % 147 100 % 143 100 % 141 101 % 139

Mål för personalens tjänstestruktur 
(% av euro, åv)

Högsta ledningen 6 4 % 5 4 %
Personchefer 15 11 % 10 7 %
Råd/ledande 67 49 % 63 46 %
Överrevisorer/ekonomer 23 17 % 30 22 %
Revisorer/assistenter* 27 20 % 30 22 %
Totalt 138 100 % 138 100 %

Pensionsavgångar (åv) 

*biträdande personal

2

138,0
-2,7

2020
12 083 868 12 320 201

2021
12 298 231
12 138 354

12 079 345
-59 009

140,7
138,0

-9,2 -4,8

12 160 038
12 079 345

152 566 -80 693

138,0

2019

11 926 778

147,2

11 197 489

2

11 344 974

211 249
147,4136,7

12 079 342

2018
12 024 411

11 868 094
12 079 343 12 079 344

138,0
-9,4

0

881 853

2

1,3

3

Mål VTV 
2020-strategin:

142,8
138,0

2017

Mål VTV 
2022-strategin:

1

2022
12 242 333
12 083 183

12 079 346
-3 837

138,7
138,0

-0,7
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Bilaga

53

VTV År Totalt

Stödet för
 revisions-

verkets
 ledning

Enheten för
 redovisnings-

revision  och
 laglighets-
granskning

Enheten för
 e�ektivitets
revision och

 granskning av
 finanspolitiken

Enheten för
 administration

åv = 180 dv ÅV dv dv dv dv

2018 11,28 516,00 615,00 825,00 75,00

2019 8,73 346,00 485,00 705,00 35,00

2018 0,18 8 5 20

2019 0,18 8 5 20

2018 0,44 20 10 50

2019 0,44 20 10 50

2018 0,78 50 10 80

2019 0,78 50 10 80

2018 0,53 20 5 70

2019 0,53 20 5 70

2018 0,28 50

2019 0,28 50

2018 0,09 2 10 5

2019 0,09 2 10 5

2018 1,00 180

2019 1,00 180

2018 0,28 15 15 20

2019 0,28 15 15 20

2018 1,62 1 290

2019 1,62 1 290

2018 2,44 220 80 100 40

2019 1,33 100 60 60 20

2018 1,42 40 110 100 5

2019 0,00

2018 0,28 50

2019 0,28 50

2018 0,92 40 60 65

2019 0,92 40 60 65

2018 0,83 90 15 15 30

2019 0,36 40 5 5 15

2018 0,19 10 5 20

2019 0,64 50 15 50

2018 1,28 10 220

2019 1,28 10 220

2018 1,56 10 100 150 20

2019 1,56 10 100 150 20

Interna projekt

Riskanalys av statsfinanserna och samhällsekonomin

Data- och analysstrategiprojektet

Digitalisering i revisionsarbetet

Internationella revisionsuppdrag

Förnyelse av webbtjänsten

Landskapsrevision (utveckling)

SAI PMF

Utveckla rapporteringen

Strategiarbete

Nordiskt samarbete

Delegation

INTOSAI*

EUROSAI**

EU Contact Committee***

IFI-samarbete

EPSAS - uppföljning och påverkan

Peer review, parallella granskningar****

Internationellt

Samarbete

* inkl. INTOSAI WG Financial Modernization and Regulatory Reform, WG Key National Indicators, 
WG Environmental auditing, WG Public Debt, WG Big Data
** inkl. Strategic Goal 1 “Professional cooperation”, Strategic Goal 2 “Institutional Capacity Development” 
ja "Forward thinking and emerging issues" portfolio
*** inkl. WG VAT, Fiscal Policy Audit Network, Europe 2020 Audit Network, TF European Banking Union
**** inkl. Förvaltningens e-tjänster för medborgare och nationellt ansvariga myndigheters verksamhet som
 en del av resolutionsmekanismen
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1 Fokusområden och åtgärder för 
kompetensutveckling 

Vår flexibla arbetskultur bidrar till effektivt arbete och effektivare kompetenshan-
tering. Flexibiliteten syns även i utbildningar och kompetensutveckling när vi möj-
liggör olika utvecklingsformer, -metoder och -verktyg. Vid sidan av intern och extern 
personutbildning använder VTV utvecklingssamtal och individuella utvecklingspla-
ner (HEKS), längre utbildningsprogram, personal- och arbetsrotation, tjänsteman-
nautbyte och introduktionsprogram för hantering och utveckling av kompetenserna. 

Vi har sex huvudkompetensområden som prioriteras i kompetenshanteringen 
och den strategiska planeringen.

2 Individuella utvecklingsplaner (HEKS)

Individuella utvecklingsplaner (HEKS) tas fram vid utvecklingssamtal med ut-
gångspunkt från VTV:s huvudkompetensområden. Syftet med utvecklingsplaner-
na är att garantera varje medarbetare en möjlighet att utveckla sin kompetens på 
lång sikt och därmed främja en professionell utveckling under arbetskarriären. Ut-
vecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner är en del av verkets övergripan-
de kompetenshantering. 

Genomförandet av HEKS-planerna främjas via fördjupande utbildningsprogram. 
Under 2016 upphandlades en elektronisk utbildningsportal, som främjar och un-
derlättar olika skeden i kompetensutvecklingen. 

3 Längre program och auktoriseringar 

Genomförandet av utbildningsprogram började 2015 och fortsätter till slutåren i 
VTV2020-strategiperioden. Utbildningsprogrammens huvudområden är interna-
tionella ISSAI-standarder och VTV:s anvisningar, informations- och kommunika-
tionsteknik samt digitalisering och dataanalyser i en omvärld som förändras snabbt 
samt revisionsmetoder och brett utnyttjande av dessa på revisionsområdet. De kom-
mande åren fokuserar vi även på att utveckla ledarskapet samt på chefsarbetets be-
tydelse för revision, arbetshälsa samt hantering av prestationer och resultat.

I den långsiktiga kompetensutvecklingen beaktar vi förändringarna av examens-
systemet för auktoriserade revisorer och den övergångsperiod som började 2016. 
Vi strävar efter att erbjuda utbildning för dem som tänker delta i följande års över-
gångsprov. Detta ger möjlighet till upprätthållande av yrkeskompetensen och pro-
fessionell utveckling via auktoriseringar.

År 2017 påbörjades ett utvecklingsprogram för experter med ledaruppgifter (As-
kel) där målet är att förbättra personalens möjligheter att utveckla visad ledarför-
måga och ledarerfarenhet som en del av sina arbetsuppgifter på verket. 
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Internationell interaktion och personalens kompetensutveckling stöds genom 
deltagande i IDI:s (INTOSAI Development Initiativ) utbildnings- och utvecklings-
program. Målet är att 1–3 tjänstemän från VTV deltar i utbildningsprogrammen un-
der de kommande åren. 

Strategiskt ledarskap samt bred kompetens inom ekonomi och ledarskap försö-
ker vi även stärka genom att nyckelpersoner med tanke på ledning av organisatio-
nen får möjlighet att delta i EMBA-utbildning under 2018–2022. Baserat på tidigare 
erfarenheter av EMBA kommer vi att delta i utbildningen även framöver. 

Under 2017 tog vi i bruk en enkät för att få respons från dem vi granskat och främ-
ja interaktionen mellan oss och intressenterna samt utveckla våra granskningspro-
cesser.

4 Rotation och tjänstemannautbyte

I enlighet med revisionsstandarderna är rotationstiden för ett revisorsuppdrag ma-
ximalt sju år, dvs. man ska byta revisionsobjekt minst var sjunde år. 

Behoven av specialkompetens kan mötas och utvecklas via externa rekryterin-
gar, intern arbetsrotation och tjänstemannautbyte med andra organisationer. Vi up-
pmuntrar till intern och extern arbetsrotation eller tjänstemannautbyte när detta 
bidrar till behövlig kompetens för tjänsteuppgifterna samt möter verkets kompe-
tensmål och -behov. Arbetsrotation och tjänstemannautbyte diskuteras i första hand 
med närmaste chef i samband med utvecklingssamtalen.

5 Nya inlärningsmetoder

Vi strävar efter att främja lärande i arbetet med hjälp av nya metoder. Ambitionen är 
att sprida god praxis genom att ordna metodkliniker och prova skuggning där me-
darbetare följer varandras arbete. Vi uppmuntrar även personalen till e-lärande och 
att skapa olika utbildningsvägar, t.ex. via öppet universitet eller WebOpen-tjänster.

6 Introduktion

Rekryteringarnas betydelse ökar i och med strukturförändringarna och behoven av 
specialkompetens. Samtidigt preciserar vi innehållet och ansvaret för introdukti-
onsprocessen så att introduktionen i fortsättningen består av två delar: verkets all-
männa introduktion för nyanställda och en introduktion i de egna arbetsuppgifter-
na som hålls av närmaste chef. 
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7 Uppföljning av kompetensutvecklingen

Vi följer systematiskt upp kompetensutvecklingen. Vi har en årlig uppföljning av 
genomförda utbildningar (utbildningskalendern), deltagare (utbildningsregistret), 
arbetstid som lagts på utbildning och utbildningskostnader samt utvärderingar av 
utbildningsprogrammen.

Varje år följer vi även upp kompetensutvecklingen på individnivå via utveck-
lings- och prestationssamtal och webbaserade enkäter. VTV har ett resultatmål där 
utvecklingen av verkets och enheternas kompetens på huvudkompetensområdena 
följs upp genom ett kompetensnivåindex.
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Bilaga 5: Riksdags- och revisionsberättelser 2018
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Berättelser till riksdagen

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över parti finansieringen 
2017 (februari 2018)

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av stats-
bokslutet och regeringens årsberättelse för år 2017 (31.5.2018)

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen (september 2018)

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Riskhantering och verk-
samhetens kontinuitet (november 2018)

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om 
granskningen och övervakningen av finanspolitiken 2015–2018 (december 2018)

Rapporter om övervakningen av finanspolitiken

Rapport om övervakningen av finanspolitiken våren 2018 ( juni 2018)

Bedömning av skötseln av de offentliga finanserna (oktober 2018)

Revisionsberättelser

Revisionsberättelse för statsbokslutet 2017 (maj 2018)

Revisionsberättelser för bokföringsenheter 2017 (mars–maj 2018)

Revisionsberättelser för fonder utanför balansräkningen 2017 (mars 2018)

Laglighetsgranskningsrapporter

Universitetens statsfinansiering (september 2018)

Statens ansvarsförbindelser i internationella organisationer utanför budgeten 
 ( januari 2018)

Skattereglernas tydlighet (oktober 2018)
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Effektivitetsrevisionsberättelser och finanspolitiska granskningsrapporter 

1.1–30.6.2018

Anvisning av personer som beviljats internationellt skydd till kommunerna samt 
styrning och övervakning av systemet med kommunersättningar
Effektivitetsrevision

Genomförandet av reformen gällande statens forskningsinstitut och forsknings-
finansiering (TULA)
Effektivitetsrevision

Offentliga samfunds villkorade ansvar
Granskning av finanspolitiken

Företagarutbildning som yrkesinriktad arbetskraftsutbildning
Effektivitetsrevision

Forststyrelsens hushållning med statens mark- och vattenegendom
Effektivitetsrevision

Integrationsutbildningen
Effektivitetsrevision

Genomförandet av statsrådets cleantech-strategi
Effektivitetsrevision

Styrning av den kommunala ekonomin
Granskning av finanspolitiken

Uppfyllelse av det nationella materialeffektivitetsprogrammets mål
Effektivitetsrevision

Utvecklingsprojekt inom yrkesinriktad utbildning
Effektivitetsrevision

Barnhänsyn i mentalvårdstjänster för vuxna
Effektivitetsrevision

Former för statens affärsverksamhet
Effektivitetsrevision 

Samarbete i en föränderlig omvärld 
Effektivitetsrevision (utredning)
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1.7–31.12.2018

Fondkapitalanvändning
Effektivitetsrevision

Arbetsverkstäder för unga och uppsökande ungdomsarbete
Effektivitetsrevision

Beredning av bioekonomistrategin
Effektivitetsrevision

Staten som främjare av cleantech-anskaffningar
Effektivitetsrevision

Konsekvensanalys av skatteförändringar och skattesubventioner
Finanspolitisk granskning (utredning)

Polisens trafikövervakning
Effektivitetsrevision

Myndighetssamarbete i säkerhetstjänster för glesbefolkade områden
Effektivitetsrevision

Akutvårdskedjans funktion
Effektivitetsrevision

Regeringens spetsprojekt Bioekonomi och rena lösningar
Effektivitetsrevision

Digitalisering av undervisnings- och läromiljöer
Effektivitetsrevision

Smidigare tillståndsprocesser
Effektivitetsrevision

Utnyttjandet av öppna myndighetsdata
Effektivitetsrevision

Centraliserade ICT-tjänster och anskaffningar
Effektivitetsrevision
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1 Strategiska mål och teman för 
kommunikation

Värderingar och strategiska mål för kommunikationen härleds ur VTV2020-strategin:

Värderingar

 – öppenhet och tillförlitlighet
 – objektivitet och opartiskhet
 – interaktivitet och värdesättande
 – snabbhet och tydlighet

Strategiska mål

 – Kommunikationsfunktionen deltar aktivt på eget initiativ i förankringen av den 
nya strategin och förstärker den interna kommunikationen

 – Funktionen stöder visionen och strategin genom att bygga upp verkets ex-
pertprofil.

 – Funktionen främjar aktivt verkets interaktion med kunderna och intressen-
terna. Proaktiv kommunikation påverkar kundernas och intressenternas åsik-
ter och agerande.

 – Funktionen utvecklar god praxis och kommunikationsprocesser som betjänar 
hela organisationen.

Kommunikationens viktigaste målgrupper är riksdagen och dess utskott, mi-
nisterierna, statsförvaltningens ämbetsverk, medierna och den egna personalen.

Teman för extern kommunikation 2018–2020:
 – VTV är insatt i statsfinanserna och bidrar till bra och effektiv användning av

medlen.
 – Välskött ekonomi, etisk verksamhet och hållbar utveckling skapar en bra grund

för demokrati och välfärd.
 – Vtv.fi är en elektronisk faktaportal om skötseln av statens ekonomi.
 – VTV är en proaktiv aktör som ger information, perspektiv och åtgärdsrekom-

mendationer.

Teman för intern kommunikation 2018–2020:
 – Känn till den nya strategin.
 – Känn till informationsprodukterna och vtv.fi.
 – Ta ditt ansvar för den interna kommunikationen: berätta om ditt arbete, vänd

dig till andra när du behöver information, delta och diskutera, använd Auditori.
 – Var positiv: sporra, hjälp, gläd, lita på och tacka dina medarbetare.
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2 Kommunikationsuppgifter 2018

2.1 Kommunikationsfunktionens ansvar

Kommunikationen ska stödja revisionsverkets påverkan och kärnuppgifter. Kom-
munikationsfunktionen står för enhetlig riksomfattande kommunikation samt ut-
vecklar och underhåller kanalerna för den.

Funktionen ansvarar för
 – webbtjänsten vtv.fi
 – medie- och intressentkommunikation
 – sociala medier
 – evenemangen VTV forum och VTV Nyt! för intressenterna
 – publikationer och trycksaker
 – intranätet Auditori
 – översättningstjänster.

Funktionen stöder verkets enheter i utvecklingen av intressent- och arbetsplats-
kommunikationen via introduktion, utbildning och medverkan i arbetsgrupper.

Mediekommunikation

Statens revisionsverk informerar medierna om färdiga revisionsberättelser och an-
dra publikationer via pressmeddelanden som lyfter fram viktig information, presen-
terar olika perspektiv på resultaten och anger nyckelpersonernas kontaktuppgifter. 
Informationen åskådliggörs genom visualisering. Pressmeddelanden delas i sociala 
medier och ämnen lyfts också fram senare vid lämpliga tillfällen utifrån vår bevak-
ning av den offentliga debatten.

Funktionen betjänar medierna i alla frågor. Vid förnyelsen av vtv.fi utvecklas rik-
tat innehåll för medierna, bl.a. kontaktuppgifter och en bildbank.

Intressentkommunikation

Revisionsverket är aktivt via olika nätverk, evenemang och debattarenor. Kommu-
nikationsfunktionen stöder ledningens och personalens intressentarbete genom 
att erbjuda fungerande och ändamålsenliga kanaler, tillhandahålla nyhetsbrev för 
intressenter som en del av vtv.fi-tjänsten och ta hand om arrangemangen vid stör-
re intressentevenemang.

Funktionen stöder produktionen av presentationsmaterial för externa evene-
mang genom att visualisera informationen i samarbete med verkets ledning och ex-
perter samt via textredigering.
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Publikationer och trycksaker

Alla revisionsverkets berättelser och rapporter publiceras i vtv.fi-tjänsten. Berättel-
serna till riksdagen ges dessutom ut i tryck. Vi fäster särskild vikt vid visualisering 
och ett bra ämbetsspråk i publikationerna.

Kommunikationsfunktionen stöder rapporteringen genom att ge experter intro-
duktion i språkriktighet och planera visualiseringen tillsammans med dem. Funk-
tionen ansvarar för utgivningsverksamheten och dess processer. Funktionen pro-
ducerar versioner för publicering inkl. illustrationer och tar hand om innehållets 
språkriktighet, nätpublikationer och eventuell tryckning.

Åren 2017–2018 uppdaterar funktionen publikationernas processbeskrivnin-
gar och tar i bruk de nya processerna tillsammans med verkets ledning och exper-
ter. Samtidigt bedöms möjligheterna att minska antalet tryckta publikationer och 
övergå allt mer till elektronisk utgivning. Plattformen för elektroniska publikatio-
ner förnyas i samband med förnyelsen av vtv.fi-tjänsten.

VTV:s allmänna broschyrer uppdateras och publiceras på nätet och ges ut i tryck 
på finska, svenska och engelska.

Vtv.fi-tjänsten

Funktionen ansvarar för vtv.fi-tjänsten och producerar dess innehåll tillsammans 
med verkets ledning och experter. Målet är att 2018 göra vtv.fi-tjänsten till en bas 
för verkets externa kommunikation och publicerad revisionsinformation. Övriga 
kanaler för den externa kommunikationen kommer då i praktiken att bygga på vtv.
fi-tjänstens innehåll.

Huvudmålen i förnyelsen av vtv.fi-tjänsten är att revisionsinformationen ska 
kunna utnyttjas mångsidigare och att det finns en användarvänlig sök- och ned-
laddningsfunktion som beaktar olika typer av informationsanvändare. Andra mål 
är att förbättra tillgängligheten för aktuell information i webbtjänsten och utveck-
la visualiseringen.

Vtv.fi innehåller även vår blogg, Revisionspunkten, där bloggandet kommer att 
fortsätta som en del av expertprofileringen. En bloggprocessbeskrivning upprättas 
och kommunikationsfunktionen ger experter introduktion i bloggstilen samt stöd i 
val och avgränsning av ämnen.

Sociala medier

Kommunikationsfunktionen ansvarar för organisationens Twitterkonto och fortsät-
ter att producera Twitterinnehåll. Aktualiteter och annat innehåll som passar VTV:s 
profil publiceras på Twitter. Ambitionen är att visualisera innehållet ännu mer med 
hjälp av bilder och grafik.

Funktionen fortsätter att introducera experter i användning av sociala medier 
och uppmuntrar experter att öppna egna Twitterkonton och använda dem aktivt.

Funktionen ansvarar även för VTV på Youtube, Slideshare och Wikipedia samt 
hjälper HR med att producera innehåll för verkets Linkedin-konto.
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Intranätet Auditori och intern kommunikation

Alla medarbetare har ett eget ansvar för god arbetsplatskommunikation. Kommu-
nikationsfunktionen är redaktör för intranätet Auditori samt stöder ledningen och 
personalen i intern kommunikation. Funktionen ansvarar även för arrangemangen 
vid informationsmöten för personalen. Stödet omfattar även ett språkprojekt (Vai-
kuttava virkakieli) som fortsätter 2018.

Under 2018 fokuserar funktionen på att beskriva och uppdatera kanalerna för 
intern kommunikation i samarbete med ledningen, cheferna och personalen. Pra-
xisen för möten och kommunikationen mellan chefer och medarbetare ses över för 
att möta de interna kommunikationsbehoven. Utvecklingsbehoven kartläggs för int-
ranätets del och förstasidan förnyas. Ett annat mål är maximalt öppen användning 
av elektroniska arbetsutrymmen på intranätet.

2.2 Viktigaste kommunikationsuppgifter 2018

Kommunikationsfunktionens viktigaste uppgifter 2018 härleds ur de strategiska 
målen:

 – Engagera och motivera personalen att genomföra strategin i sitt eget arbete
 – berätta om genomförandet på intranätet, konkreta framgångssagor
 – stödja förslags- och innovationsverksamheten
 – effektivisera den interna kommunikationen med hjälp av systembesk-

rivningar

 – Profilering av ledningen och experterna i medie- och intressentkommunika-
tionen (utveckla tankeledarskapet)

 – identifiering av de profilerade och aktiv extern kommunikation tillsam-
mans med dem

 – förnya vtv.fi-tjänsten och utveckla faktaportalen
 – stödja personlig användning av Twitter och Linkedin, planera organisa-

tionens kommunikation i sociala medier
 – systematiskt utnyttja äldre revisionsinformation i kommunikationen
 – fortsatt medieträning

 – Öppen, proaktiv och systematisk dialog, påverkan
 – förnya vtv.fi-tjänsten och utveckla faktaportalen
 – intern information om revisionsberättelser och seminarieframträdanden,

uppmuntra till utökad verksamhet och delning av material
 – utveckla kommunikationsnätverket mellan VTV och andra ämbetsverk

 – Harmonisera tillvägagångssätten för att säkerställa kvalitet och effektivitet
 – prioritering av kommunikationsfunktionens arbete med hjälp av strategin

och specificering av ansvaret i förhållande till andra funktioner
 – söka efter och införa bästa praxis i processerna
 – verksamhet över enhets- och organisationsgränserna
 – effektivisera den interna kommunikationen med hjälp av systembesk-

rivningar
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3 Kommunikationsindikatorer

3.1 Övergripande bedömning av 
kommunikationen (KVAST)

För att bedöma hur framgångsrik kommunikationen är mäter vi vartannat år det 
övergripande kommunikationsläget via KVAST och jämför testresultaten med ti-
digare resultat. Följande KVAST-test görs hösten 2019.

3.2 Vtv.fi-tjänsten

Specifika indikatorer för vtv.fi-tjänsten tas i bruk 2018:
 – Antalet besökare under ett år ökar med 10 procent.
 – Vtv.fi är bland de fem första Google-träffarna i våra strategiskt viktiga sökord,

som bestäms enligt den nya övergripande strategin.

3.3 Mediekommunikation

Specifika indikatorer för mediekommunikationen tas i bruk 2018:
 – Utvalda profilteman betonas i medievisibiliteten i förhållande till den totala

visibiliteten.
 – Visibiliteten i tidskrifter ökar till minst tre större artiklar per år.

3.4 Sociala medier

Resultatindikatorer för organisationens Twitterkonto 2018:
 – Kontot har 1 000 följare före årets utgång.
 – VTV har 30 egna, aktiva Twitteranvändare före årets utgång (minst en tweet

per person och månad i snitt).

3.5 Intranätet

Specifika indikatorer för intranätet Auditori tas i bruk 2018: Personalresponsen ger 
Auditori minst 3 som allmänt vitsord på skalan 1–5 (1=dålig, 2=hjälplig, 3=nöjaktig, 
4=god, 5=utmärkt). Vitsordet baseras på enkäten om intern kommunikation.
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69

Bilaga

1 Huvudmål för revisionsverkets 
hållbarhetspolicy

Huvudmålen för revisionsverkets hållbarhetspolicy är följande:
a. Verkets revisions- och expertarbete främjar hållbar utveckling i statsförvalt-

ningen.
b. Vi upprätthåller och utvecklar personalens miljömedvetenhet och engagemang 

för att uppfylla målen genom utbildning och information.
c. Vi minskar de direkta negativa miljökonsekvenserna av revisionsverkets egen 

verksamhet genom att
 – påverka elförbrukningen och annan energianvändning
 – minska pappersanvändningen
 – effektivisera användningen och arkiveringen av elektroniska dokument
 – organisera avfallsåtervinning
 – minska mängden deponerat avfall
 – beakta miljöaspekterna vid anskaffningar.

Uppföljning och indikatorer

Vi använder följande indikatorer för uppföljning av hållbarhetsmålen:
 – förbrukning av el och värme kwh/person, förbrukningen ökar inte
 – tjänsteresor, inrikes och utrikes flygningar, antalet ökar inte
 – e-publikationernas andel av antalet revisionsberättelser, 100 % av alla revisi-

onsberättelser år 2020
 – förbrukning av kopieringspapper kg, minskar med 2 %/år
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