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Generaldirektörens översikt 

Tillsammans – hållbar framtid, delad kunskap

Revisionsverkets nya strategi utformades i en inspirerande dialog med våra intressenter och hela per-
sonalen. Revisionsbranschen och utnyttjandet av revisionsinformation förändras i rask takt de när-
maste åren då automatiseringen och  dataanalysernas utbredning modifierar våra arbetssätt. Där-
för betonas kompetensutveckling och samarbete allt starkare i revisionsverkets utvecklingsarbete.

Vi och våra intressenter har ett gemensamt mål: vi vill att statsfinanserna är hållbara och sköts 
effektivt och enligt bestämmelserna på både kort och lång sikt. Vi hjälper de granskade organisatio-
nerna att identifiera utvecklingsområden och lära av sina tidigare avgöranden. Vi reviderar årligen 
statsbokslutet och regeringens årsberättelse samt övervakar finanspolitiken och parti- och valfinan-
sieringen. Tack vare vår ställning kan vi skaffa oss en helhetssyn på statsfinanserna och skötseln av 
dem över ministeriegränserna. Vi kompletterar den fortlöpande med information från våra revi-
sioner och utredningar. Vi bevakar och analyserar aktivt vår omvärld och förändringarna i den samt 
identifierar och bedömer risker. 

Beredningen av politiska beslut, beslutsfattandet och ett lyckat genomförande förutsätter att 
politiker och tjänstemän har en så samstämmig förståelse av de behandlade frågorna som möjligt. 
För att skapa en sådan förståelse behövs ett adekvat underlag och en syn på de vidare konsekven-
serna av frågan och sambandet mellan dem. Detsamma gäller förvaltningsbeslut. Vår gransknings-
verksamhet bidrar till att underlaget för beslut om statsfinanserna och skötseln av dem är tillförlit-
ligt och av bra kvalitet. 

Pågående betydande förändringar i statens ekonomiförvaltning, styrsystem, politikberedning och 
förvaltningens struktur sätter fokus på den allmänna tilliten. Vårt gransknings- och expertarbete bidrar 
till att skattebetalarna och de internationella aktörer som samverkar med det finländska samhället 
litar på den finska statsförvaltningens förmåga att agera öppet, effektivt och ekonomiskt hållbart. 
Denna tillit stärker samhällsfreden, viljan att betala skatt, välfärden och Finlands konkurrenskraft. 

Personalens kompetens och engagemang för ett objektivt, lägligt och väsentligt arbete syns som 
positiv respons från de aktörer som utnyttjar vår revisionsinformation. Våra satsningar på lärande 
och interaktionens kvalitet ger goda resultat. Våra effektmål speglar vår vilja att stödja och trygga 
en hållbar förnyelse av den offentliga förvaltningen och hållbara offentliga finanser. Jag vill rikta ett 
varmt tack till revisionsverkets personal för detta vittomfattande och verkningsfulla arbete. Tillsam-
mans är vi ett verkningsfullt och öppet VTV.
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1 Verksamhetsberättelse

Statens revisionsverk är en i grundlagen föreskriven oavhängig revisions- och tillsynsmyndighet. 
Revisionsverket granskar skötseln av statsfinanserna och iakttagandet av statsbudgeten samt över-
vakar reglerna för finanspolitiken. Dessutom svarar Statens revisionsverk för tillsynen över parti- 
och valfinansieringen.

Revisionsverkets grundlagsfästa uppgift är att granska ändamålsenligheten och lagligheten i 
skötseln av statsfinanserna samt iakttagandet av statsbudgeten. Revisionsverket fullgör sin uppgift 
genom att utföra effektivitetsrevision, redovisningsrevision, laglighetsgranskning samt granskning 
av finanspolitiken. Statens revisionsverk är nationellt revisionsorgan enligt fördraget om Europe-
iska unionens funktionssätt och samverkar med Europeiska revisionsrätten i den externa tillsynen 
över unionens medel.

I lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) föreskrivs revisionsverket uppgiften att över-
vaka iakttagandet av skyldigheten att redovisa valfinansieringen, publicera redovisningarna av val-
finansieringen och att kontrollera redovisningarna av valfinansieringen. Enligt partilagen (10/1969, 
ändrad 683/2010) ska revisionsverket övervaka att partier, partinära sammanslutningar och i under-
stödsbeslutet avsedda föreningar i sin verksamhet iakttar bestämmelserna om partistöd och bidrag, 
redovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen samt utarbetande och inläm-
nande av anknytande handlingar och uppgifter.

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

1.1 Effekt- och resultatmål

Revisionsverket stöder riksdagen i dess utövande av sin lagstiftnings-, kontroll- och statsfinansiella 
makt. Revisionsverket påverkar samhället så att statsfinanserna sköts effektivare och att tilliten till 
beslutsunderlaget och till att statsförvaltningen verkar öppet, effektivt och hållbart blir ännu starkare.

Revisionsverkets verksamhet måste vara relevant och utövas i rätt tid för att få effekt i samhäl-
let. I praktiken innebär detta att revisionsverket i enlighet med effektmålen granskar ämnen som är 
väsentliga ur statsfinansiell synpunkt eller inbegriper betydande statsfinansiella risker. 

Revisionsverket tillhandahåller riksdagen och beslutsfattarna kundorienterade produkter och 
tjänster och har en kunnig och välmående personal. Gemensamma processer och arbetssätt skapar 
en verkningsfull revisionsverksamhet. Revisionsverket strävar efter att vara en aktiv framtidsbyg-
gare, vilket innebär att våga testa ny teknik och nya arbetssätt liksom att satsa på ständigt lärande och 
att verket därvid har mångsidiga behov och möjligheter, inklusive samarbete med gruppen av inter-
nationella revisionsmyndigheter.
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1.1.1  Strategiska effektmål och bedömning

Revisionsverkets serviceförmåga utvärderades 2018 systematiskt via enkäter efter revisionerna och 
även i samband med verkets strategiarbete, då en stor grupp ombads att ge respons om verksam-
heten. Generellt är man rätt nöjda med revisionsverkets serviceförmåga. Intressenterna är mest 
nöjda med verkets interaktion och samarbete med kunderna, revisorernas yrkeskunnande och rap-
porteringens kvalitet.

Det intressenterna önskar i fortsättningen är att revisionsverket ännu djärvare lyfter fram missför-
hållanden och deltar i samhällsdebatten. Revisionsverket anses ha utvidgat och diversifierat sin roll i 
revisionsverksamheten men ändå bevarat sitt oberoende. Man önskar dock att verket blir en ännu star-
kare sparringpartner som hjälper statsförvaltningen att förnyas. Utöver framsynthet och jämn kvali-
tet på tjänsterna önskar intressenterna ett tätare samarbete med organisationernas interna revisorer.

Revisionsverkets resultatmål för 2018 har skrivits in i verkets revisionsplan 2018–2022. Verkets 
enheter har bedömt uppfyllelsen av resultatmålen. 
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1 Vi tar fram aktuell och relevant revisions- och tillsynsinformation till 
beslutsfattare för utveckling av verksamheten

Mätare: enhetens självutvärdering: EF, RL, intressentenkät

Bedömning: Målet har uppfyllts väl. Revisionsverkets mer framåtblickande konsultativa grepp lyftes 
fram som en särskilt positiv sak i intressenternas enkätsvar. Vad gäller revisionsrapporterna  upplevs 
kommentarerna om förändringsbehov i omvärlden som relevanta och tolkningarna av statsförvaltning-
ens styrkor och svagheter som viktiga.

Vi ger beslutsfattare aktuell och relevant information eftersom revisionerna inriktas på huvudriskom-
råden enligt riskanalysen för statsfinanserna och samhällsekonomin. Redovisningsrevisionerna och lag-
lighetsgranskningarna ger information om lagligheten i skötseln av statsfinanserna och iakttagandet av 
statsbudgeten. Här ingår säkerställande av att statsbokslutet samt bokföringsenheternas bokslutskal-
kyler och verksamhetsberättelser innehåller riktiga och tillräckliga uppgifter.

Vi följer upp de granskade sakerna och framförallt genomförandet av rekommendationerna inom 
2–3 år efter granskningens slut.  År 2018 färdigställdes 14 uppföljningsrapporter om effektivitetsrevi-
sioner (2017: 10) och en uppföljningsrapport om granskning av finanspolitiken. I uppföljningsrappor-
terna bedömdes genomförandet av totalt 63 rekommendationer från revisionsverket och tillhörande 
åtgärder (2017: 60). 

Bedömningen är att 2018 hade cirka 31 procent av rekommendationerna genomförts helt eller näs-
tan helt (2017: 23 %) och 50 procent genomförts i någon mån (2017: 37 %). Vid revisionerna 2016–
2018 har vi satsat på rekommendationernas aktualitet och utvecklande perspektiv samt försökt inrikta 
rekommendationerna på grundorsakerna till iakttagelserna. 

2 Vår verksamhet spelar en stor roll för efterlevnaden av lagar och 
riksdagens beslut i skötseln av statsfinanserna, speciellt efterlevnad av 
statsbudgeten och principerna för god förvaltning

Mätare: enhetens självutvärdering: EF, RL, intressentenkät

Bedömning: Målet har uppfyllts väl. 
Revisionernas effekt är förebyggande, ansvarsutkrävande och säkerställande samt genom rekom-

mendationerna utvecklande för verksamheten. Revisionsverkets redovisningsrevisioner och laglighets-
granskningar påverkar efterlevnaden av lagar och riksdagens beslut i skötseln av finanserna. Revisions-
verksamheten bidrar till säkerställande av lagligheten i skötseln av statsfinanserna och iakttagandet av 
statsbudgeten. Säkerställandet av att bokslutsuppgifterna är riktiga och tillräckliga utgör ett element i 
lagligheten av skötseln av finanserna.

Effektivitetsrevisionerna och de finanspolitiska granskningarna har i huvudsak en indirekt effekt. 
Till övervakningen av finanspolitiken hör också att bedöma skötseln av de offentliga finanserna utifrån 
efterlevnad av lagstiftningen och det övriga regelverket. Frågeställningarna i effektivitetsrevisioner och 
finanspolitiska granskningar utgår från ändamålsenlighetsfrågorna. När revisionen läggs upp beaktar 
vi principerna för god förvaltning och det ekonomiska regelverket. Riksdagens beslut beaktas framfö-
rallt vid inriktningen av revisionerna.

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

Mätare: enhetens självutvärdering: EF, RL, intressentenkät: SL

Bedömning: Målet har uppfyllts väl. Enligt resultaten från intressentenkäten framhålls förändringsbe-
hoven i omvärlden liksom statsförvaltningens styrkor och svagheter på ett bra sätt i revisionsverkets 
rapportering. Framåtblickandet i rapporteringen är positivt för en hållbar förnyelse av den offentliga 
ekonomin och förvaltningen.



Effektivitetsrevisionernas inverkan på en hållbar förnyelse av den offentliga ekonomin och förvalt-
ningen bygger huvudsakligen på inriktningen av revisionerna och genom rekommendationerna på hur 
verksamheten utvecklas. Utöver själva revisionen och granskningen har effektivitetsrevisioner och 
finanspolitiska granskningar en konkret effekt under den administrativa beredningen. 

Revisionerna har riktats in på helheter som är relevanta för måluppfyllelsen. En central urvalsfaktor 
har varit möjligheten att främja en hållbar förnyelse av den offentliga ekonomin och förvaltningen. Detta 
har bl.a. förverkligats via inriktning av revisioner på strategiska mål i regeringsprogrammet. 

Genom övervakning av finanspolitiken bidrar revisionsverket till att reglerna för finanspolitiken är 
transparenta och förståeliga samt främjar stabilitet och hållbarhet i de offentliga finanserna. Finanspo-
litiska granskningar handlar bl.a. om tillförlitligheten i det finanspolitiska beslutsunderlaget och styr-
medlens funktion. Redovisningsrevisionerna och laglighetsgranskningarna bidrar till att säkerställa 
lagligheten i skötseln av statsfinanserna och iakttagandet av statsbudgeten. Här säkerställer redovis-
ningsrevisionerna att uppgifterna i statsbokslutet samt bokföringsenheternas bokslutskalkyler och verk-
samhetsberättelser är riktiga och tillräckliga. 

4 Revisionsobjekten ger positiv respons om interaktionen under 
revisionerna

Mätare: resultaten från intressentenkäterna: SL

Bedömning: Målet har uppfyllts mycket väl. 
Revisionsverkets intressenter värdesätter både tätt samarbete och dialog under revisionen. Reviso-

rernas mångsidiga roll och aktiva diskussioner samt kommunikation på olika forum har upplevts som 
en positiv sak.

Enligt resultaten från den senaste intressentenkäten upplever deltagarna att informationen under revi-
sions- och granskningsprocessen i allmänhet sköts bra och att samarbetet med revisorerna fungerar bra.

Respons om interaktionen under revisionen samlas in från intressenterna efter effektivitetsrevi-
sioner och finanspolitiska granskningar. 73 procent av de svarande (2017: 70 %) upplevde sig ha fått 
aktuell och relevant information för utveckling av sin verksamhet, 73 procent (2017: 85 %) var nöjda 
med hur de informerades om revisionens innehåll, processen och tidsplanen och 83 procent (2017: 93) 
var nöjda med samarbetet under revisionen.

Å andra sidan framhölls det i enkätsvaren att ett tätare samarbete med den granskade organisatio-
nens internrevision skulle leda till ett ännu bättre utnyttjande av revisionerna.

5 Utvalda revisionsämnen behandlas ur ett statsfinansiellt perspektiv

Mätare: enhetens självutvärdering: EF, RL

Bedömning: Målet har uppfyllts rätt så bra eller bra.
Enheten för effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken bedömer att målet har uppnåtts 

rätt så bra. Det statsfinansiella perspektivet syns i enskilda revisioner som fokus på statsfinansiella frå-
gor och som ett genomgående förhållningssätt i analyserna.

I fråga om redovisningsrevisionen och laglighetsgranskningen har målet uppfyllts väl och inrikt-
ningen följer Statens revisionsverks fastställda revisionsplan. Revisionsplanen och enhetens komplet-
terande plan anger de viktigaste fokusområdena och granskningsämnena. Dessa ska vara relevanta för 
statsbokslutet och riskbedömningen avser såväl hela budgetekonomin som bokföringsenhetsnivån. 
Det statsfinansiella perspektivet utgör alltid ett väsentligt element i redovisningsrevisionerna och lag-
lighetsgranskningarna.
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6 Slutledningarna och ställningstagandena baserar sig på systematiskt 
tillämpade kvalitativa och kvantitativa metoder för datasammanställning

Mätare: enhetens bedömning: EF, RL, vetenskapliga rådets bedömning

Bedömning: Målet har uppfyllts väl. En funktion för metodstöd inrättades vid enheten för effektivitets-
revision och granskning av finanspolitiken 2016. Dess verksamhet har utvecklas för att stärka använd-
ningen av kvantitativa informationsmängder och analyser i revisionerna. Kvalitetssäkringen av för-
handsutredningar är kopplad till metodstödet. Revisionspersonalen har också fått utbildning i urvalet 
av granskningskriterier.

I revisionerna följer man revisionsverkets på ISSAI-standarder baserade allmänna revisionsinstruk-
tioner och specifika instruktioner för revisionstypen. Styrning och kvalitetssäkring under pågående revi-
sion samt kvalitetskontroller vid förutbestämda kontrollpunkter används för att säkerställa att slutled-
ningarna och ställningstagandena iakttar de kriterier för revisionsmetoder och evidens som följer av 
revisionsverkets instruktioner och god revisionssed.

7 THB-resultaten är åtminstone på samma nivå som i referensgruppen: 
totalt och uppdelat på ledning och chefsarbete, belåtenhet med lönen, 
arbetsklimat och arbetshälsa, jämlikhet och jämställdhet, arbetsbelastning

Mätare: THB-enkät

THB-enkäten görs vartannat år. År 2018 gjordes ingen THB-enkät och därmed saknas en resultatbase-
rad bedömning för verksamhetsåret

8 Sjukfrånvaron ska inte överskrida den allmänna nivån i statsförvaltningen

Mätare: sjukfrånvaro/årsverke

Sjukfrånvaron (8,1 dgr/åv) låg under den allmänna nivån i statsförvaltningen (8,5 dgr/åv). 

9 I snitt används 10 dv/åv för kompetensutveckling

Mätare: arbetstidsuppföljning, antal dagsverken för kompetensutveckling

Tiden som används för kompetensutveckling ligger under målnivån. År 2018 användes 8,6 dv/åv för 
utbildning.

10 Positiv utveckling av kompetensnivåindexet (kompetensnivån) enligt 
kompetenskartläggningen

Mätare: kompetensnivåindex

Målet har uppfyllts rätt så bra. Vid utgången av 2018 var kompetensnivåindexet 7,85 (på skalan 1–10). 
Indexet (kompetensnivån) låg på samma nivå som året innan.
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laglighetsgranskningarna slutförs inom planerad tid och antalet använda 
dagsverken överskrider inte antalet dagsverken enligt planen för revisionen/
granskningen. Redovisningsrevisionerna slutförs inom den tid som 
fastställts i enhetens plan. 

Mätare: planerna

De planerade genomloppstiderna överskreds vid 71 procent av effektivitetsrevisionerna och gransk-
ningarna av finanspolitiken (2017: 41 %; 2016: 60 %). Antalet realiserade dagar överskred antalet pla-
nerade dagar vid 65 procent av revisionerna (2017: 47 %; 2016: 67 %). Indikatorn tar inte hänsyn till 
om resursfördelningsbeslut som avviker från den ursprungliga planen fattas under pågående revision.

Enheten för effektivitetsrevisioner och finanspolitik har analyserat avvikelser från tidsplanen (sprid-
ning och medelvärde) i 45 revisioner. Den planerade genomloppstiden var i snitt 15 % kortare än utfal-
let. Skillnaden mellan planen och utfallet har minskat väsentligt när spridningen i de 15 sista revision-
erna jämförs med de 30 som analyserades först. Utvecklingen är alltså positiv.

Den externa revisionen av statsfinanserna bidrar till att upprätthålla ett befogat förtroende för god sköt-
sel av statsfinanserna och för regeringens och statsförvaltningens verksamhet överlag. Revisionen har 
som en målsättning att förvaltningen tar ansvar för en god skötsel av statsfinanserna. Ansvarsutkrävan-
det sker genom att säkerställa och granska iakttagandet av lagen och budgeten samt en god och effektiv 
skötsel av finanserna. Dessutom förs utvecklingsbehov och missförhållanden fram öppet. Förtroendet 
för den offentliga förvaltningen och dess verksamhet hör till nationens sociala kapital, vars utveckling är 
svår att mäta eller bedöma i den årliga resultatrapporteringen. Förtroendet har också ekonomisk bety-
delse för statens förmåga att vid behov fatta svåra beslut i skötseln av finanserna.

Tillsynen över val- och partifinansieringen tillgodoser medborgarnas rätt att få veta och bedöma 
partiernas och de förtroendevaldas ekonomiska bindningar. Den externa revisionen av statsfinanserna 
och tillsynen över val- och partifinansieringen är en del av det institutionella arrangemang som förebyg-
ger korruption och främjar god förvaltning. Tillsynen över val- och partifinansieringen har också bred-
dat revisionsverkets uppgiftsområde till att omfatta allmän laglighetskontroll.

Genom att säkerställa ansvarsutkrävandet av förvaltningen stärker revisionsverksamheten medbor-
garnas förväntningar på en god och effektiv skötsel av finanserna. Med hjälp av revisionsinformationen 
har medborgarna också möjlighet att själva bedöma de statliga myndigheternas verksamhet och dess 
resultat. Revisionsinformationens läglighet och aktualitet ställer krav på revisionsplaneringen. Fokus-
områdena och perspektiven styr planeringen på årsnivå vid sidan av de strategiska riktlinjerna.

Kommunikationen stöder revisionsverkets påverkan och kärnuppgifter. Kommunikationsfunktio-
nen ansvarar för och utvecklar metoderna, innehållen och kanalerna i den enhetliga organisationskom-
munikation som produceras. Funktionen hjälper dessutom verkets enheter att utveckla kommunika-
tionen utåt och i arbetsgemenskapen bl.a. via introduktion, utbildning och medverkan i arbetsgrupper.

År 2018 publicerade revisionsverket sammanlagt 23 pressmeddelanden och 28 webbnyheter. Anta-
let träffar i olika medier var 580. Mest skrevs det om revisionerna kring beskattning och skattestöd samt 
den finanspolitiska övervakningens valperiodsrapport. Utöver mediekommunikationen kommunicerar 
Statens revisionsverk utåt via webbplatsen vtv.fi, sociala medier och intressentmöten. Den externa webb-
tjänsten förnyades under 2018. Vår nya webbtjänst är mobil, tillgänglig och mer mångsidig till innehållet. 
Vi satsade på att framförallt revisionsinformationen ska bli lättare att hitta. Internt fokuserade kommu-
nikationen på att stödja den nya strategin och omorganisationen samt på utvecklingen av intranätet.

Riktlinjerna för revisionsverkets kommunikation bygger på offentlighetsprincipen i 12 § i grundla-
gen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och kommunikationsförordningen 
(1030/1999). I kommunikationen beaktas också ISSAI-standarderna om revisionskommunikationens 
kvalitet och rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation.
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1.1.2 Effekt till stöd för riksdagens budget- och lagstiftningsmak

Revisionsverket följer upp ställningstagandena i riksdagens revisionsutskotts betänkanden, om de 
förutsätter rapportering från regeringens sida eller hänför sig till verkets revisionsverksamhet. Det 
som lyfts fram i revisionsutskottets betänkanden baserar sig i regel på centrala observationer och 
ställningstaganden som har framförts i revisionsverkets berättelser. Riksdagens ställningstaganden 
berör viktiga frågor där det går långsamt att åstadkomma förändringar. Frågor med anknytning till 
ett ställningstagande följs därför även upp över en längre period. Iakttagelser om utfallet av riksda-
gens ställningstaganden rapporteras i den årsberättelse som lämnas till riksdagen varje år.

1.1.3 Effekt som främjar god praxis och förebygger fel och oegentligheter i 
förvaltningen

Effektivitetsrevisionen och granskningen av finanspolitiken följer upp utfallet av deras ställningstagan-
den i revisionsberättelserna och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rekommendationerna 
och ställningstagandena i berättelserna. Enskilda effektivitetsrevisioners inverkan på revisionsobjek-
ten utvärderas via uppföljningar, som i regel görs ungefär tre år efter det att berättelsen har lämnats. 

År 2018 färdigställdes 14 uppföljningsrapporter om effektivitetsrevisioner och en uppföljningsrap-
port om granskningen av finanspolitiken (2017: 10), där genomförandet av revisionsverkets rekom-
mendationer och tillhörande åtgärder bedömdes. Det som påverkar genomförandet av rekommen-
dationerna är bl.a. hur konkreta och användbara rekommendationerna är, vilka resurser som behövs 
för genomförandet, omständigheterna inom förvaltningen och pågående utvecklingsarbete. Rekom-
mendationer som stöder pågående arbete för utveckling av förvaltningen genomförs som väntat med 
större sannolikhet och snabbare än tväradministrativa rekommendationer som förutsätter kraftigare 
och mer omfattande förnyelse och förändringar i förvaltningen.

1.2 Prestationer och kvalitetsledning

1.2.1 Prestationsvolymer och åstadkomna offentliga nyttigheter

Berättelser till riksdagen

Statens revisionsverk rapporterar regelbundet till riksdagen om sin verksamhet. I årsberättelsen till 
riksdagen hösten 2018 presenterade revisionsverket sina viktigaste observationer om lagligheten och 
ändamålsenligheten i skötseln av statsfinanserna och om iakttagandet av budgeten. Observationer 
från flera granskningar hade samlats under tre teman i årsberättelsen: statens förpliktelser utanför 
balansräkningen, riskhantering och kontinuitetssäkring samt god förvaltning. 

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och reger-
ingens årsberättelse för år 2017 lämnades i maj 2018.

Den finanspolitiska övervakningens bedömning av tillförlitligheten i finansministeriets makro-
prognoser 1976–2016 rapporterades till riksdagen i april 2018.

I juni 2018 publicerades en rapport om övervakningen av finanspolitiken där Statens revisions-
verk bedömde utarbetandet av planen för de offentliga finanserna, uppfyllelsen av regeringens mål 
för de offentliga finanserna och efterlevnaden av ramarna för statsfinanserna och av EU:s stabilitets- 
och tillväxtpakt 2017. Vidare bedömdes realismen i finansministeriets prognoser som var underlag 
till planen för de offentliga finanserna våren 2018. Rapporten ingick i fullgörandet av revisions verkets 
lagstadgade uppgift att övervaka finanspolitiken.
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En valperiodsrapport om granskningen och övervakningen av finanspolitiken 2015–2018 lämna-
des till riksdagen i december 2018. I rapporten bedömdes efterlevnaden av det finanspolitiska regel-
verket, uppfyllelsen av regeringens mål och finanspolitikens dimensionering under valperioden.

Valperiodsrapporten om övervakningen och granskningen av finanspolitiken lämnades som en 
särskild berättelse till riksdagen i december 2018. Observationer från flera granskningar samman-
ställdes under tre teman i verkets årsberättelse: god förvaltning, statens förpliktelser utanför balans-
räkningen samt riskhantering och kontinuitetssäkring.

Med stöd av 10 § 3 mom. i lagen om kandidaters valfinansiering ska Statens revisionsverk separat 
för varje val lämna en berättelse till riksdagen om tillsyn över valfinansieringen, dvs. om de redovis-
ningar av valfinansieringen som revisionsverket tagit emot och om verkets tillsyn över att redovis-
ningsskyldigheten fullgörs. Statens revisionsverk övervakade att skyldigheten att redovisa valfinan-
sieringen och kampanjkostnaderna vid presidentvalet 2018 hade fullgjorts på det sätt som föreskrivs 
i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009). 

Revisionsverket rapporterade i februari 2018 om fullgörandet av uppgifterna enligt partilagen 
(10/1969, ändrad 683/2010) och om granskningarna i en berättelse som avses i 9 e § i partilagen.

Revisionsberättelser

Redovisningsrevisionen har under 2018 i enlighet med revisionsverkets revisionsplan rapporterat om 
revisionen av statsbokslutet för år 2017 samt lämnat revisionsberättelser för 62 bokföringsenheter 
och tre statliga fonder utanför budgeten. Under 2018 lämnades tre laglighetsgranskningsberättelser.

År 2018 lämnade revisionsverket 11 effektivitetsrevisionsberättelser (2017: 15), tre berättelser om 
granskning av finanspolitiken och tre utredningar. En rapport om effektivitetsrevision lämnades som 
en del av revisionsverkets särskilda berättelse om revisionen av statsbokslutet. 

Dessutom lämnade revisionsverket två berättelser om övervakningen av finanspolitiken. 14 upp-
följningsrapporter om tidigare effektivitetsrevisioner färdigställdes liksom en uppföljningsrapport 
om granskning av finanspolitiken.

Klagomål samt anmälningar om missbruk

År 2018 mottog revisionsverket sammanlagt åtta anmälningar från statliga myndigheter om missbruk 
av statens medel eller egendom i verksamheten (2017: 8). Revisionsverket mottog under verksam-
hetsåret 16 klagomål eller medborgarbrev från enskilda och sammanslutningar om upplevda miss-
förhållanden i statsfinanserna (2017: 21).

1.2.2 Kvalitetsledning vid revisioner

Verket har ett gemensamt kvalitetssystem som implementeras av revisionsenheterna. Kvalitetssäkring 
är en väsentlig del av enheternas revisionsprocess. Revisionsverket rapporterar om kvalitetssystemet 
i bokslut och går regelbundet igenom resultat från kvalitetsledningen under räkenskapsperioden.

Redovisningsrevision och laglighetsgranskning

Målsättningen för kvalitetsledning inom redovisningsrevision och laglighetsgranskning är att alla 
revisioner utförs i enlighet med kraven i revisionsverkets revisionsinstruktion. Redovisningsrevisions-
chefen övervakar som en del av sitt styrningsuppdrag att revisionerna är förenliga med revisions-
instruktionen. Förutom övervakning under revisionens gång fick revisionsgruppcheferna i uppgift 
att kvalitetskontrollera en redovisningsrevision som utförts av en annan revisionsgrupp. Alla kvali-
tetskontroller dokumenteras.
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Tidtabellsmålet för redovisningsrevisionerna var att revisionen av ministerierna för år 2017 är 
klar senast 4.5.2018, revisionen av övriga bokföringsenheter senast 2.5.2018 och revisionen av stats-
bokslutet senast 10.5.2018. Revisionsberättelserna blev klara enligt målsättningen. Nivån på uppfyl-
lelsen av tidtabellsmålen kan anses mycket god. Revisionsberättelserna och en sammanställning av 
dem publicerades på revisionsverkets webbplats. 

Revisionsverket lämnade tre laglighetsgranskningsberättelser och i kvalitetsledningen tillämpa-
des huvudsakligen samma principer som för revisionsberättelserna. Även laglighetsgranskningsbe-
rättelserna blev klara enligt tidsplanen.

Effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken

Bedömningen av revisionernas kvalitet, kvalitetsmålen och bedömningskriterierna utvecklas kon-
tinuerligt. Kvalitetsmålsättningen är att alla effektivitetsrevisioner utförs i enlighet med instruk-
tionen om effektivitetsrevision eller en preciserande instruktion på lägre nivå så att revisionsverk-
samheten stöder verkets effektmål. Kvalitetsnivån kan i väsentliga delar anses ha uppfyllt de ställda 
kraven. Granskat över en längre tid har revisionerna i snitt överskridit de planerade resurserna med 
en femtedel, vilket inte motsvarar målen. De senaste revisionerna visar dock på en väsentligt posi-
tivare utveckling.

Bakom tidsavvikelserna ligger en betoning av kvalitetsmålen som orsakat fördröjningar och mer-
arbete när revisioner har färdigställts i kvalitetssäkringsprocessen i större antal och oftare än förut-
sett. Ökad användning av kvantitativa underlag i revisionerna har försvårat tidsplaneringen av data-
sammanställningsskedet. Hanteringen av kvantitativa underlag i revisionerna förutsätter i regel en 
tillstånds- och hanteringsprocess och att en tredje part sammanställer underlaget enligt sin tids-
plan. Resurser kan omfördelas under revisionens gång när man vill inrikta den på aktuella teman 
och ämnen. Detta leder till en skillnad mellan det planerade och det realiserade antalet dagsverken.

Uppfyllelsen av de strategiska kvalitetsmålen och målen för serviceförmågan enligt revisionsver-
kets revisionsplan bedömdes genom självutvärdering i enheten för effektivitetsrevision och gransk-
ning av finanspolitiken samt med utnyttjande av sakkunskapen hos verkets vetenskapliga råd. Målen 
för serviceförmågan gällde interaktionen under revisionerna, beaktandet av det statsfinansiella per-
spektivet vid revisionerna och slutförandet av revisionerna inom den planerade tiden och de plane-
rade arbetsdagarna.
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1.3 Operativ effektivitet

Vid revisionsverket fortsatte ett stabilitets- och effektivitetsprogram som inleddes 2010 och syftar 
till att genomföra ekonomiskt och funktionellt hållbara förändringar som förutsätts av det allmänna 
läget i statsfinanserna och verksamhetsutvecklingen. Revisionsverkets uppgifter och de ställda kra-
ven har ökat i och med nya uppgifter samt krävt kompetensutveckling och andra investeringar. Ande-
len externa prestationer av verkets årsverken – 72,6 procent (2017: 72,6 %) – höll sig på föregående 
års nivå. Antalet dagsverken för externa prestationer av den effektiva arbetstiden – 21 004 dv (2017: 
21 383) – var också lika stort som föregående år. Hur dagsverkena fördelar sig på olika funktioner 
behandlas i tabell 1. 

Mål för den operativa effektiviteten är att effektivitetsrevisioner, granskningar av finanspolitiken 
och laglighetsgranskningar slutförs inom den planerade tiden och att antalet realiserade dagsver-
ken inte överskrider det planerade antalet för revisionen eller granskningen. Målet för den operativa 
effektiviteten vid redovisningsrevisioner är att de ska slutföras inom den tid som fastställts i enhetens 
plan. En bedömning av den operativa effektiviteten presenteras i punkt 3 Resultatmål. 

1.3.1 Verksamhetens produktivitet

Arbetstiden för externa prestationer, 21 004 dv, låg på föregående års nivå (2017: 21 383).

Nyckeltal om verksamhetens produktivitet

Tabell 1: Den effektiva arbetstidens fördelning på olika funktioner (arbetsdagar)

2017 2018

Redovisningsrevision 5 9051 5 7342

Laglighetsgranskning 701 792

Effektivitetsrevision 4 470 4 292

Granskning av finanspolitiken 625 269

Övervakning av finanspolitiken 599 624

Riksdagsrapportering 178 133

Ledning av kärnverksamheten 3 117 3 599

Annan kärnverksamhet 4 883 4 358

Utveckling av kärnverksamheten 433 865

Tillsyn över val- och partifinansieringen 472 339

Externa prestationer totalt 21 383 21 004

Indirekt verksamhet (stödtjänster, administration) 8 073 8 119

Semestrar och annan avlönad frånvaro totalt 7 197 7 478

Total arbetstid 36 653 36 601

1 inkl. 1 872 arbetsdagar för laglighetsgranskning i samband med redovisningsrevision 
2 inkl. 1 141 arbetsdagar för laglighetsgranskning i samband med redovisningsrevision 





Verksamhetens lönsamhet
Priset på revisionsverkets externa prestationer ökade från 703 euro (2017) till 719 euro per 
dagsverke under verksamhetsåret. Priset på en extern prestationsdag ökade således med 2 
procent. Kostnaderna för verkets verksamhet ökade med 0,5 procent jämfört med året innan.

689 € 703 € 719 €

2016 2017 2018

Priset på VTV:s prestationsdag

+2 %

Utvecklingen av de totala utgifterna

15,16 
mn €

2016 2017 2018

15,03 
mn €

15,11 
mn €

+0,5 %



De totala kostnadernas fördelning

Revisioner 
och annan 
 kärnverksamhet

44 %

15 %

15 %

11 %

9 %
4 % 1 %

Andel av verkets 
övriga gemensamma 
kostnader

Frånvaro

Stödfunktioner

Fastighetskostnader

Andel av enheten 
för administration

Tillsyn över val- 
och parti fi nansieringen

De totala  kostnadernas 
fördelning på 

olika  funktioner



20

1.4 Hantering och utveckling av de intellektuella 
resurserna

Revisionsverkets personalpolicy styr verkställandet av verkets strategi och främjar utvecklingen av 
arbetsgemenskapen. Personalpolicyn omfattar principerna för hantering av personalfrågor. Dess-
utom tar revisionsverket årligen fram en HR-plan för genomförandet av HR-insatserna. Personal-
policyn skapar förutsättningar för revisionsverkets verksamhet och framgång.

De viktigaste målen för personalpolicyn är följande:
 – revisionsverket ska vara en god, engagerande och konkurrenskraftig arbetsgivare
 – verksamheten ska vara tillförlitlig, professionell och öppen
 – ledarskapet och dess förutsättningar stöds på alla nivåer
 – vi tar hand om kompetensutvecklingen
 – vi säkerställer att de anställda upplever arbetslivet som bra och rättvist.

År 2018 fortsatte våra  personalworkshoppar om spelreglerna med målet att öka trivseln i de nya 
lokalerna och utveckla dem. Vi har också kartlagt behovet av funktionalitet och förändringar i loka-
lerna genom en enkät och behandlat önskemålen med personalen.  Lokalernas funktionalitet och 
användarvänlighet har förbättrats utifrån de konstaterade behoven. Förutom utvecklingen av loka-
lerna går vi vidare med förändringen av arbets- och tillvägagångssätten och de nya arbetssätten ökar 
i det dagliga arbetet.

Kompetensledningen har fortsatt fokuserat mycket på karriärvägstänkande och kompetensut-
veckling genom hela arbetskarriären. Förvärvande av ny kompetens betonas liksom att upprätthålla 
och dela den kompetens som finns. Dessutom är det viktigt att ta till vara talanger. Kompetensut-
vecklingen har fokuserat på att möta behov som uppstår av omvärldsförändringar och nya kompe-
tenskrav. Utöver konventionella utbildningsformer utvecklas kompetensen med hjälp av interna och 
externa utvecklingsprogram och individuell utveckling. Kompetensutveckling sker även via perso-
nalrotation. Tjänstemannautbytet med andra statliga ämbetsverk var rekordstort under 2018. Per-
sonalens rörlighet främjas så att kompetensen vidgas och fördjupas. Samtidigt får kolleger och hela 
verket tillgång till nytt yrkeskunnande.

Under verksamhetsåret har verket genomfört utvecklingsprogram för olika steg i karriären. Vår 
första Askel-utbildning avslutades i våras. I utbildningen deltog medarbetare som har en expertroll 
och är intresserade av ledningsuppgifter. Utvecklingsuppgiften för deltagarna var att rekrytera unga 
experter till utbildningsprogrammet Visio med stöd från HR. Fyra unga experter som befinner sig i 
början av sin karriär rekryterades till Visio och tillför nytänkande och ny slags kompetens i vår verk-
samhet. Programmet var VTV:s första rekryterings- och utbildningsprojekt av trainee-typ.

Som stöd för kompetensledningen har ledningsgrupper och chefsmöten diskuterat identifiering 
av talanger samt chefens roll i att leda talanger. Syftet är att hjälpa cheferna att beakta medarbetar-
nas förmågor utöver enbart kompetens samt identifiera och ta till vara talanger. Det har också anord-
nats rekryteringsutbildning för cheferna.   

Under verksamhetsåret har vi anordnat teamutbildning, pensionsutbildning och förberett utbild-
ning i tjänstemannaetik och införandet av eOppiva-lärmiljön.
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Nyckeltal som beskriver hanteringen och utvecklingen av de intellektuella resurserna

Personalstyrka, -struktur och -kostnader

I slutet av 2018 var personalstyrkan vid revisionsverket 2,8 procent större än ett år tidigare. Antalet 
årsverken ökade samtidigt med 0,9 procent. Vid utgången av året hade andelen kvinnor i persona-
len ökat från 51 till 52 procent.

Tabell 2: Personalstyrka och årsverken

2016 2017 2018 Årlig förändring %

Personalstyrka 31.12 146 143 147 2,8

Kvinnor 76 73 76 4,1

Män 70 70 71 1,4

Årsverken 143,2 143,1 144,4 0,9

Personalens genomsnittliga ålder sjönk med 3,9 procent från föregående år. I slutet av året utgjorde 
personer som fyllt 45 år 57,8 procent av personalen, vilket var 3,7 procentenheter mindre än året 
innan. Revisionsverkets största åldersgrupp är 45–54- åringarna, som utgör 29,3 procent av perso-
nalen. Föregående år var den största åldersgruppen 55–64-åringarna, som utgjorde 30,8 procent av 
personalen. 2018 tillhörde 27,9 procent av personalen denna åldersgrupp.

Tabell 3: Kvinnornas och männens genomsnittsålder, personalens åldersstruktur 31.12

2016 2017 2018 Årlig förändring %

Hela personalen 48,2 49,0 47,1 -3,9

Kvinnor 45,6 46,4 45,3 -2,4

Män 51,1 51,7 49,1 -5,0
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Figur 4: Personalens åldersstruktur
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Personalens utbildningsnivåindex är 6,6. I slutet av året var andelen som avlagt minst universi-
tetsexamen 78,9 procent i personalen. Andelen som avlagt examen på forskarnivå var 11,6 procent. 

Tabell 4: Utbildningsnivåindex 31.12

2016 2017 2018 Årlig förändring %

Fast anställda 125 128 128 0,0

Kvinnor 57 62 67 8,1

Män 68 66 61 -7,6

Visstidsanställda 21 15 19 26,7

Kvinnor 19 11 9 -18,2

Män 2 4 10 150,0

Personalen är huvudsakligen fast anställd. Andelen visstidsanställda ökade från 10,5 procent före-
gående år till 12,9 procent av personalen.

Tabell 5: Fast och visstidsanställd personal 31.12

Andelen deltidsanställda är mycket liten, endast 2,0 procent vid utgången av 2018.

Tabell 6: Heltids- och deltidsanställd personal 31.12

2016 2017 2018 Årlig förändring %

Heltidsanställda 139 139 144 3,6

Deltidsanställda 7 4 3 -25,0

2016 2017 2018 Årlig förändring %

Hela personalen 6,6 6,7 6,6 -1,5

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

Män 6,9 6,8 6,7 -1,5

Tabell 7: Arbetskraftskostnader

2016 2017 2018
Årlig förändring 

%

Arbetskraftskostnader totalt €/år 12 308 571 11 789 172 11 958 190 1,4

Löner för presterad arbetstid, % av lönesumman 73,2 % 75,5 % 74,3 % -1,6

Indirekta arbetskraftskostnader 4 955 551 4 392 708 4 540 641 3,4

De indirekta arbetskraftskostnadernas andel av lönerna 
för presterad arbetstid

67,4 % 59,4 % 61,2 % 3,0

Källa: Tahti-systemet
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Arbetshälsa

Arbetshälsoarbetet 2018 fokuserade på utveckling enligt en strategisk analys och plan för revisions-
verkets arbetshälsa (Tyhy 3.0).  Verkets strategiska projekt för arbetshälsa, inklusive fortsatta åtgär-
der, fokuserar på att förbättra arbetshälsan speciellt utifrån att kontinuerligt förbättra och följa upp 
förutsättningarna för personalens produktivitet. Resultaten från enkäten om arbetsklimatet hösten 
2017 (ParTy) behandlades under året i flera sammansättningar. Cheferna har gått igenom enkätre-
sultaten i sina grupper och tagit fram riktade åtgärder och mål för gruppen tillsammans med sina 
medarbetare. 

Revisionsverket främjade arbetshälsan genom att förnya modellen för aktivt stöd samt anvis-
ningen om förebyggande och hantering av trakasserier och annat otillbörligt bemötande. I början 
av hösten anordnades en  arbetshälsodag på Klippan med teman som hjärnans betydelse för välbe-
finnandet, självstyrning, det psykologiska kontraktet och inre motivation. Hälsan togs om hand mer 
sportigt under verkets gemensamma rekreationsdag på Kisakallio idrottsinstitut. 

Medarbetarna har möjlighet att få individuell ergonomihandledning av en företagsfysioterapeut 
för att främja arbetsförmågan. Den individuella handledningen är avsedd att hjälpa medarbetarna 
att justera ergonomin på arbetsplatsen både i de nya lokalerna och vid distansarbete.

Upprätthållande av den fysiska konditionen på egen hand stöds genom att personalen erbjuds 
möjlighet att använda kontorshusets gym och gruppträningssal samt delta i instruktörsledd kettle-
bellträning. Det finns ett wellnessrum för personalen och ett pausgymnastikprogram har installe-
rats på arbetsstationerna. 

Personalomsättningen ökade från föregående år. Av de anställda vid utgången av 2017 övergick 
2,8 procent till anställning hos en annan arbetsgivare. Detta var en minskning med 1,3 procentenhe-
ter jämfört med 2017. Dessutom gick 4,9 procent i pension, vilket är 0,6 procentenheter mindre än 
året innan.

Tabell 8: Personalomsättning och övrig arbetshälsa

2016 2017 2018

Avgångsomsättning (% av personalen) 5,3 % 4,1 % 16,0 %

Tillträdesomsättning (% av personalen) 4,0 % 9,6 % 17,0 %

Sjukfrånvaro (d/åv) 4,4 6,6 8,1

Företagshälsovårdstjänsternas kostnader netto (€/åv) 1 228 € 873 € 712 €

Tiden för kompetensutveckling har ökat något jämfört med 2017. År 2018 användes 8,6 dv/åv för 
utbildning. Att tidsåtgången minskade från 2016 beror delvis på en ändring av sättet att bokföra tid 
som används för utbildning. Till och med 30.9.2016 beaktades också deltagarnas tid för utförande av 
förhands- och mellanuppgifter i utbildningarna.

Tabell 9: Utbildning och utveckling

2016 2017 2018
Årlig förändring 

%

Deltagande i utbildning (euro/åv)1 1 546 € 1 777 € 1 622 € -8,7

Deltagande i utbildning (arbetsdagar/åv)1 11,8 6,3 8,6 36,5

1 Inkluderar inte lönekostnaderna för förlorad arbetstid eller utveckling av yrkeskunnandet på egen hand.
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1.5 Bokslutsanalys

1.5.1 Finansieringsstruktur 

Finansieringen förändrades inte jämfört med bokslutet för 2017. Revisionsverkets utgifter täcktes 
från omkostnadsmomentet 21.40.01 och mervärdesskatteutgifterna från moment 21.40.29. 

1.5.2 Budgetutfall 

Revisionsverket beviljades 14 937 000 000 euro för omkostnader 2018 (2017: 15 325 000). Från omkost-
nadsmomentet överfördes till följande år 2 251 536 euro, vilket är 191 147 euro mera än den post som 
överfördes föregående år. År 2018 beviljades revisionsverket 590 000 euro för mervärdesskatteut-
gifter, av vilket 510 517 euro användes. 

1.5.3 Intäkts- och utgiftskalkyl 

Utgifterna för revisionsverkets verksamhet minskade med 1,0 procent jämfört med 2017. Av revisions-
verkets utgifter 2018 utgjorde personalkostnaderna 77,5 procent (2017: 74,4 %). Personalkostnaderna 
ökade med 3,1 procent (2017: -4,2 %). Efter personalkostnaderna var de därnäst största utgiftspos-
terna köp av tjänster 12,3 procent (2017: 11,7 %) och hyror 4,3 procent (2017: 6,4 %). Hyrorna mins-
kade med 32 procent och 313 000 euro jämfört med 2017.

1.5.4 Balansräkning 

Revisionsverkets balansräkning innehåller inga väsentliga förändringar jämfört med år 2017.
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1.6 Yttrande om utvärdering och bekräftelse av den interna 
kontrollen

Statens revisionsverks yttrande om utvärdering och bekräftelse av den interna kontrollen och risk-
hanteringen bereddes genom självutvärdering i enheterna. Utifrån den gjorde Enheten för stöd till 
revisionsverkets ledning en helhetsbedömning. Självutvärderingen gjordes inom en ram som revi-
sionsverket tagit fram utifrån finanscontrollerfunktionens rekommendation om en s.k. snäv utvärde-
ringsram. Utvärderingen gällde verksamhetens interna förhållanden och strukturer, målsättningar, 
identifiering, bedömning och hantering av risker, kontrollåtgärder, informationsspridning och infor-
mationens användbarhet samt uppföljning. 

Vid beredningen av yttrandet beaktades internrevisionens observationer om den interna 
kontrollens och riskhanteringens tillstånd samt resultaten från SAI PMF-självutvärderingen 2018. 
Statens revisionsverks ledning bedömer att den interna kontrollen och riskhanteringen uppfyller 
de föreskrivna kraven. Enligt ledningens bedömning är den interna kontrollen och riskhanteringen 
ändamålsenlig och tillräcklig.

Kopplingarna mellan totalriskperspektivet och revisionsplanen stärktes. Riskerna i genomföran-
det av digitaliseringen och hållbarhetsmålen kartlades i samband med att revisionsplanen utarbeta-
des. Inriktningen av revisionsarbetet är transparent eftersom vi anger de styrande principerna i stra-
tegin samt uppdaterar perspektiven och fokusområdena i den årliga planeringen. 

Identifiering, bedömning och hantering av riskerna i samband med revisionerna och planeringen 
av deras innehåll är på en bra nivå, och riskhanteringen i verkets upphandlingsförfaranden är till-
räcklig. Revisionsverket bör dock precisera de operativa riskerna och färdigställa en riskhanterings-
policy. Under 2018 har revisionsverket utvecklat riskhanteringen i den egna verksamheten.

Revisionsverket genomför ett strategiarbete och förnyar ledningsmodellen, vilket ska bli färdigt 
under 2019. Ambitionen är att med hjälp av den nya strategin och ledningsmodellen möta föränd-
ringarna i omvärlden och i förväntningarna hos informationsnyttjarna samt stärka stödet för per-
sonalens kompetens och utvecklingen av talangerna. Inom ledning satsar vi på att förnya arbetsmo-
dellerna, inom projektering på noggrannare beskrivning av uppgifterna och tydligare målsättningar, 
tidsplanering och prioritering.

År 2019 kommer utvecklingen av den interna kontrollen och riskhanteringen att fokusera på följande:
 – I enlighet med finanscontrollerns rekommendation färdigställs en riskhanteringspolicy för ver-

ket som bygger på statsförvaltningens riskhanteringspolicymodell. Dessutom bedöms de väsent-
ligaste operativa riskerna i verksamheten.

 – I och med förändringen av organisationen och ledningsmodellen uppdateras verkets ekonomis-
tadga och övriga centrala föreskrifter och anvisningar under 2019.

 – Personalens engagemang för att göra saker tillsammans stärks ytterligare. Enhetliga arbetssätt 
och processer utvecklar interaktionen och den interna kommunikationen.

 – Vi säkerställer att revisionsverket har kunnig personal som utvecklar sin kompetens. Vi inves-
terar i utbildning, lärande av nya arbetssätt och metoder samt tjänstemannautbyte.

 – Vår övergripande planering och uppföljning av verksamheten utvecklas enligt den nya organi-
sations- och ledningsmodellen. 

 – Vi kommer att beställa en extern utvärdering av IFI-verksamheten.
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 – Vi fortsätter utvecklingen av det egna dataskyddet och det nära samarbetet kring datasäkerhet 
och dataskydd med riksdagen och andra ämbetsverk. Fokusområden inom datasäkerhet är att 
beakta dataskyddsförordningens och den nya dataskyddslagens krav samt riktlinjerna från de-
cember 2018 om användning av molntjänster i den offentliga förvaltningen. Vi fortsätter också 
att utveckla lokalernas säkerhetsrutiner, uppdatera anvisningarna om ICT-utrustningens da-
tasäkerhet, se över datasystemens användarinformation och gallra ut onödiga datamängder.

Helsingfors 14.2.2019

Tytti Yli-Viikari
generaldirektör

Jenni Leppälahti
planeringschef



27

1.7 Sammanfattning av upptäckt missbruk

Inga upptäckta fall av missbruk.



Revisionsverkets ledningsgrupp och personalrepresentanter 
2018

På bilden från vänster: förvaltningsdirektör Mikko Koiranen, redovisningsrevisionsassistent Tomi 
Hallamaa, IT-planerare Juha Kalliomäki, generaldirektör Tytti Yli-Viikari, ledande effektivitetsrevisor 
Sami Vuorinen, redovisningsrevisionschef Jaakko Eskola, kommunikationssakkunnig Tiina Palomäki  
och överdirektör Marko Männikkö

På bilden saknas Marjatta Kimmonen, överdirektör under verksamhetsåret.



Verkets ledningsgrupp 2018

Tytti Yli-Viikari, generaldirektör

Revisionsverket leds av en generaldirektör, som utses av riksdagen för en period av sex år. Tytti Yli- 
Viikari tillträdde som generaldirektör den 1 januari 2016. 

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

Stöd för revisionsverkets ledning

Enheten Stöd för revisionsverkets ledning omfattar funktionerna för planering, kundrelationer, intres-
senter och kommunikation. 

Funktionsansvariga är planeringschef Jenni Leppälahti, strategichef Pirkko Lahdelma och kommunika-
tionschef Tuovi Rautjoki.

Överdirektör Marjatta Kimmonen 
Enheten för redovisningsrevision och laglighetsgranskning

Enhetens uppgift är att genomföra de redovisningsrevisioner och laglighetsgranskningar som fastställs i 
verkets revisionsplan. Enheten granskar årligen statsbokslutet och boksluten för ministerierna, de övri-
ga bokföringsenheterna och tre statliga fonder utanför statsbudgeten samt sammanställer revisionsbe-
rättelser över dem. Genom sin verksamhet säkerställer enheten att statsbudgeten följs och att bokslu-
ten innehåller riktiga och tillräckliga uppgifter. Dessutom gör enheten 2–4 laglighetsgranskningar per år.

Enheten för redovisningsrevision och laglighetsgranskning behandlar också ärenden enligt partilagen 
och lagen om kandidaters valfinansiering, bereder de berättelser om parti- och valfinansieringen som 
lämnas till riksdagen och fungerar som sakkunnig i tillsynen över val- och partifinansieringen.

Överdirektör Marko Männikkö 
Enheten för effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken

Enheten är indelad i tre revisionsgrupper enligt de granskade förvaltningsområdena. Övervakningen av 
finanspolitiken ingår i en av grupperna. Revisionsobjekten fastställs i revisionsverkets revisionsplan, och 
inriktningen av granskningarna utgår från verkets strategi och en systematisk riskanalys.

Enheten gör 12–15 effektivitetsrevisioner per år. Effektivitetsrevisionen granskar lagligheten och ända-
målsenligheten i skötseln av statsfinanserna. Avsikten med revisionen är att säkerställa att statsfinan-
serna sköts på ett ekonomiskt, effektivt och verkningsfullt sätt. Revisionerna inriktas på verksamhet 
som har väsentlig betydelse för statsfinanserna, såsom verksamhetens konsekvenser och effektivitet, 
organisationsstrukturer och finansieringssystem samt styrning och ledning av verksamheten.

Enheten gör 1–2 granskningar av finanspolitiken per år. Syftet är att säkerställa att förutsättningarna för 
det finanspolitiska beslutsfattandet är goda. Granskningen inriktas på tillförlitligheten i det finanspoli-
tiska beslutsunderlaget, styrmedlens funktion och måluppfyllelsen. Vid sidan av annat granskas även 
om den givna bilden av statens finansiella ställning samt hållbarheten i de offentliga finanserna är riktig 
och tillräcklig.

Enheten har också till uppgift att övervaka finanspolitiken. Resultaten från övervakningen rapporteras 
två gånger per år. Man utvärderar skötseln av de offentliga finanserna och övervakar efterlevnaden av 
de nationella reglerna och EU-reglerna för finanspolitiken.

Förvaltningsdirektör Mikko Koiranen 
Enheten för administration

Revisionsverkets enhet för administration sköter verkets allmänna administration, personaladministra-
tion och ICT-tjänster. Enhetens uppgifter omfattar bl.a. ekonomiförvaltning, HR-funktioner, anskaffning-
ar, passerkontroll, säkerhets- och arbetarskyddsärenden samt dokumenthantering.

Enheten bereder verkets verksamhets- och ekonomiplan tillsammans med revisionsenheterna samt ger 
juridiska råd och bistår andra enheter i deras uppgifter.  Enheten för administration ser till att anställ-
ningarna, arbetsmiljön, verktygen och datasystemen motsvarar verkets och personalens behov.
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2 Budgetens utfallskalkyl

Avdelningens, momentets och 
kontoindelningens 
nummer och namn

Bokslut  
2017

Budget 2018 
(B + TB)

Bokslut 
2018

Jämförelse 
 Bokslut – 

Budget

Utfall %

12. Diverse inkomster 0,00 5 555 5 555,00 0,00 100 %

12.39.10. Diverse intäkter 0,00 5 555 5 555,00 0,00 100 %

Budgetintäktskonton totalt 0,00 5 555 5 555,00 0,00 100 %

Huvudtitelns, momentets och kontoindelningens num-
mer, namn 
och anslagstyp

Bokslut  
2017

Budget 2018 
(B + TB)

Anslag i budgeten för år 2018 Bokslut 2018 Jämförelse 
Budget – Bok-

slut

Kompletterande uppgifter gällande reservationsanslag

använt 
år 

2018

överfört till 
följande 

år

Överfört 
från  

tidigare år

Kan användas år 
2018

Använt år 2018
(exkl. annulleri-

ngar)

Överfört 
till 

följande år

21. Riksdagen 15 973 466,00 15 447 517 13 195 980,91 2 251 536,47 15 447 517,38 0,00 2 060 389,42 16 997 389,42 14 745 852,95 2 251 536,47

21.40.01. Omkostnader för Statens revisionsverk (reser-
vationsanslag 2 år) 15 325 000,00 14 937 000 12 685 463,53 2 251 536,47 14 937 000,00 0,00 2 060 389,42 16 997 389,42 14 745 852,95 2 251 536,47

21.40.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 648 466,00 510 517 510 517,38 510 517,38 0,00

Anslagskonton totalt 15 973 466,00 15 447 517 13 195 980,91 2 251 536,47 15 447 517,38 0,00 2 060 389,42 16 997 389,42 14 745 852,95 2 251 536,47

Utfallskalkylens uppgifter om fullmakter och användningen av dem per budgetmoment

Statens revisionsverk har inga uppgifter som ska anges.
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Huvudtitelns, momentets och kontoindelningens num-
mer, namn 
och anslagstyp

Bokslut  
2017

Budget 2018 
(B + TB)

Anslag i budgeten för år 2018 Bokslut 2018 Jämförelse 
Budget – Bok-

slut

Kompletterande uppgifter gällande reservationsanslag

använt 
år 

2018

överfört till 
följande 

år

Överfört 
från  

tidigare år

Kan användas år 
2018

Använt år 2018
(exkl. annulleri-

ngar)

Överfört 
till 

följande år

21. Riksdagen 15 973 466,00 15 447 517 13 195 980,91 2 251 536,47 15 447 517,38 0,00 2 060 389,42 16 997 389,42 14 745 852,95 2 251 536,47

21.40.01. Omkostnader för Statens revisionsverk (reser-
vationsanslag 2 år) 15 325 000,00 14 937 000 12 685 463,53 2 251 536,47 14 937 000,00 0,00 2 060 389,42 16 997 389,42 14 745 852,95 2 251 536,47

21.40.29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 648 466,00 510 517 510 517,38 510 517,38 0,00

Anslagskonton totalt 15 973 466,00 15 447 517 13 195 980,91 2 251 536,47 15 447 517,38 0,00 2 060 389,42 16 997 389,42 14 745 852,95 2 251 536,47
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3 Intäkts- och utgiftskalkyl

1.1.2018–31.12.2018 1.1.2017–31.12.2017

Intäkter av verksamhet

Övriga intäkter av verksamhet 5 550,00 5 550,00 1 620,00 1 620,00

Kostnader av verksamhet

Material, förnödenheter och varor

Inköp under räkenskapsperioden 291 497,72 650 124,44

Personalkostnader 11 419 448,00 11 076 695,41

Hyror 638 750,94 952 181,96

Inköp av tjänster 1 811 358,99 1 745 815,74

Övriga kostnader 585 407,04 -14 746 462,69 454 747,91 -14 879 565,46

Återstod I -14 740 912,69 -14 877 945,46

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter 5,01 0,00

Finansiella kostnader -80,16 -75,15 0,00 0,00

Återstod II -14 740 987,84 -14 877 945,46

Återstod III -14 740 987,84 -14 877 945,46

Intäkter av skatter och obligatoriska avgifter

Betalda mervärdesskatter 510 517,38 -510 517,38 648 466,00 -648 466,00

Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod -15 251 505,22 -15 526 411,46



33

4 Balansräkning

1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017–31.12.2017

AKTIVA

Omsättnings- och finansieringstillgångar

Kortfristiga fordringar

Försäljningsfordringar 1 830,00 0,00

Övriga kortfristiga fordringar 332,22 2 162,22 3 758,46 3 758,46

Omsättnings- och finansieringstillgångar totalt 2 162,22 3 758,46

Aktiva totalt 2 162,22 3 758,46

PASSIVA

Eget kapital

Statens kapital

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

Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder -2 276 802,66 -2 373 533,48

Kapitalöverföringar 15 282 509,04 15 623 142,28

Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod -15 251 505,22 -3 065 451,86 -15 526 411,46 -3 096 455,68

Främmande kapital

Kortfristigt

Leverantörsskulder 228 717,44 267 162,72

Avräkningar mellan bokföringsenheterna 246 672,04 255 373,27

Poster som ska redovisas vidare 238 614,87 229 639,03

Resultatregleringar 2 353 409,73 2 348 039,12

Övriga kortfristiga skulder 200,00 3 067 614,08 0,00 3 100 214,14

Främmande kapital totalt 3 067 614,08 3 100 214,14

Passiva totalt 2 162,22 3 758,46
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5 Noter

Not 1  Utredning om principerna för upprättande av bokslutet och om jämförbarheten

Bokslutet har upprättats med iakttagande av lagen och förordningen om statsbudgeten samt finans-
ministeriets och Statskontorets föreskrifter och anvisningar. Om upprättandet av bokslut föreskrivs 
i 61–66 h § i förordningen om statsbudgeten.

Revisionsverket har inga anläggningstillgångar eller avskrivningar. 

Avskrivningstiden för adb-program och -utrustning är tre år, för tjänstebilar sju år och för alla andra 
maskiner, anordningar och kontorsinventarier fem år. Revisionsverket har ingen nationalegendom.

Intäkterna av verksamheten inkluderar försäljningsintäkter av egendom som tagits ur bruk.

Verksamhetens personalkostnader inkluderar Statens revisionsverks tjänstelöner, semesterpenningar, 
övertidsarbeten, sakkunnigarvoden, utbildningsarvoden, övriga arvoden, förändringar i semester-
löneskulden samt 
lönebikostnader.  Övriga kostnader inkluderar resekostnader, inhemska och utländska medlemsav-
gifter, avgifter för nyttjanderätt, till Statskontoret inbetalda trafikskadeavgifter och övriga till offent-
ligrättsliga samfund inbetalda obligatoriska avgifter som inte är skatter.

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

Noteringarna i Statens revisionsverks affärsbokföring följer kontantprincipen. I bokslutet har dessa 
noteringar omförts enligt prestationsprincipen.

6 § i riksdagens tjänstekollektivavtal för perioden 2018–2020  (9.5.2018) anger att en tjänsteman eller 
arbetstagare vars anställning börjat senast 3.9.2018 och fortsatt utan avbrott t.o.m. 18.11.2018 får en 
särskild engångspost i samband med löneutbetalningen i januari 2019. Den utbetalda engångsposten 
är 9,2 % av månadslönen. Engångsposten periodiseras inte på räkenskapsperioden 2018 utan kost-
nadsförs i sin helhet på räkenskapsperioden 2019.

Not 2  Nettobudgeterade intäkter och utgifter

Nettobudgeterade moment på vilka det i budgeten anges en nettointäkt eller beviljas ett nettoanslag 
har inte ingått i bokföringsenhetens bokföring under räkenskapsåret.

Not 3  Överskridningar av förslagsanslag

Statens revisionsverk har inga uppgifter som ska anges i not 3.

Not 4  Annullerade överförda anslag

Statens revisionsverk har inga uppgifter som ska anges i not 4.
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Not 5  Specifikation av personalkostnader

2018 2017

Personalkostnader 9 722 422,64 9 474 705,42

Löner och arvoden 9 723 688,82 9 578 284,94

Resultatbaserade poster 0,00 0,00

Förändringar i semesterlöneskulden -1 266,18 -103 579,52

Lönebikostnader 1 697 025,36 1 601 989,99

Pensionskostnader 1 584 927,39 1 526 288,97

Övriga lönebikostnader 112 097,97 75 701,02

Totalt 11 419 448,00 11 076 695,41

Ledningens löner och arvoden *), av vilket 477 273,11 543 653,44

- resultatbaserade poster 0,00 0,00

Naturaförmåner och övriga ekonomiska förmåner 189 015,75 165 310,40

Ledningen 5 042,00 5 747,20

Övrig personal 183 973,75 159 563,20

*) Inkluderar inte lönebikostnader

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

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

Not 7  Avskrivningar på nationalegendom och anläggningstillgångar samt övriga utgifter 
med lång verkningstid

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

Not 8  Finansiella intäkter och kostnader

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

Not 9  Lån givna från budgetekonomin 

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

Not 10 Värdepapper och placeringar i form av eget kapital 

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

Not 11  Balansräkningens finansieringsposter och skulder 

Statens revisionsverk har inga uppgifter som ska anges i not 11.



36

Not 12 Statsgarantier och övriga fleråriga förpliktelser

Bokföringsenheten har inga garantier.

Övriga fleråriga förpliktelser

Sedvanliga avtal och förbindelser som ingåtts med stöd av punkten Omkostnadsanslag under allmänna föreskrifter i detalj-
motiveringen i statsbudgeten

€ Budgetut-
gifter 
2018

Anslagsbe-
hov 

2019

Anslagsbe-
hov 

2020

Anslagsbe-
hov 

2021

Anslags- 
behov 

senare

Anslags- 
behov 
totalt

Sedvanliga avtal 
och förbindelser totalt

608 449,00 625 192,08 625 192,08 625 192,08 1 875 576,24 3 751 152,48

Avtal och förbindelser som ingåtts på andra grunder än punkten Omkostnadsanslag under allmänna föreskrifter i detaljmo-
tiveringen i statsbudgeten

€ Budgetut-
gifter 
2018

Anslagsbe-
hov 

2019

Anslagsbe-
hov 

2020

Anslagsbe-
hov 

2021

Anslags- 
behov 

senare

Anslags- 
behov 
totalt

Övriga avtal 
och förbindelser totalt

Övriga fleråriga förpliktelser 
totalt

608 449,00 625 192,08 625 192,08 625 192,08 1 875 576,24 3 751 152,48

Not 13 Fonderade medel som ingår i balansräkningen

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

Not 14 Fonderade medel som inte ingår i balansräkningen

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

Not 15 Skuldens förändring

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

Not 16 Skuldens maturitetsfördelning och duration

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

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

Riktiga och tillräckliga uppgifter har getts om revisionsverkets bokslut i bokslutskalkylerna, noterna 
och verksamhetsberättelsen. 

Inga fall av missbruk eller brott har upptäckts vid revisionsverket.
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6 Undertecknande av bokslutet

Bokslutet har godkänts i Helsingfors den 14 februari 2019

Helsingfors 14.2.2019

Tytti Yli-Viikari
generaldirektör

Mikko Koiranen
förvaltningsdirektör



Bilaga 1: Arbetstidsanvändning per enhet 1.1–31.12.2018
(enligt projektets hemort)

Kärnverksamhet enligt revisionsslag och verksamhet VTV gemensamt % RL % EF % SL % EA % ALLA %
Redovisningsrevision 0 0,0 %   734 48,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %   734 19,7 %
Laglighetsgranskning 0 0,0 % 792 6,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 792 2,7 %
Effektivitetsrevision 0 0,0 % 0 0,0 % 4 292 41,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4 292 14,7 %
Granskning av finanspolitiken 0 0,0 % 1 0,0 % 269 2,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 269 0,9 %
Övervakning av finanspolitiken 0 0,0 % 0 0,0 % 624 6,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 624 2,1 %
Riksdagsrapportering 0 0,0 % 14 0,1 % 29 0,3 % 89 2,8 % 0 0,0 % 133 0,5 %
Ledning av kärnverksamheten 329 100,0 % 1 351 11,4 % 1 038 10,0 % 547 16,9 % 333 9,8 % 3 599 12,4 %
Annan kärnverksamhet 0 0,0 % 1 060 9,0 % 2 396 23,1 % 901 27,9 % 2 0,1 % 4 358 15,0 %
Utveckling av kärnverksamheten 0 0,0 % 489 4,1 % 346 3,3 % 19 0,6 % 11 0,3 % 865 3,0 %
Revisioner och annan kärnverksamhet totalt 329 100,0 % 9 441 79,9 % 8 993 86,9 % 1 555 48,1 % 347 10,2 % 20 666 71,0 %
Tillsyn över val- och partifinansieringen 0 0,0 % 339 2,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 339 1,2 %
Kärnverksamhet totalt 329 100,0 %   780 82,7 % 8 993 86,9 % 1 555 48,1 % 347 10,2 % 21 004 72,1 %

Externa prestationer av den effektiva arbetstiden 329 1,1 %   780 33,6 % 8 993 30,9 % 1 555 5,3 % 347 1,2 % 21 004 72,1 % 116,69

Stödfunktioner VTV gemensamt % RL % EF % SL % EA % ALLA %
Allmän förvaltning och ledning 0 0,0 % 1 077 9,1 % 924 8,9 % 614 19,0 % 526 15,5 % 3 141 10,8 %
Stöd för planering, ledning och uppföljning 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 9 0,3 % 71 2,1 % 79 0,3 %
Personaladministration 0 0,0 % 180 1,5 % 87 0,8 % 16 0,5 % 570 16,8 % 852 2,9 %
Utbildning 0 0,0 % 745 6,3 % 325 3,1 % 85 2,6 % 78 2,3 % 1 233 4,2 %
Ekonomiförvaltning 0 0,0 % 0 0,0 % 10 0,1 % 0 0,0 % 113 3,4 % 123 0,4 %
Resor 0 0,0 % 0 0,0 % 3 0,0 % 0 0,0 % 28 0,8 % 30 0,1 %
Intern kontroll, riskhantering och säkerhet 0 0,0 % 10 0,1 % 2 0,0 % 0 0,0 % 583 17,2 % 596 2,0 %
Dataadministration 0 0,0 % 0 0,0 % 7 0,1 % 0 0,0 % 823 24,3 % 830 2,9 %
Informationshantering 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 0,1 % 202 6,0 % 204 0,7 %
Kommunikation 0 0,0 % 27 0,2 % 3 0,0 % 935 28,9 % 9 0,3 % 975 3,3 %
Fastighet 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 %
Kontorstjänster 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 16 0,5 % 16 0,1 %
Andra stödfunktioner 0 0,0 % 2 0,0 % 0 0,0 % 17 0,5 % 19 0,6 % 39 0,1 %
Stödfunktioner totalt 0 0,0 % 2 042 17,3 % 1 361 13,1 % 1 678 51,9 % 3 038 89,8 % 8 119 27,9 %

Interna prestationer av den effektiva arbetstiden 0 0,0 % 2 042 7,0 % 1 361 4,7 % 1 678 5,8 % 3 038 10,4 % 8 119 27,9 %

Effektiv arbetstid totalt 329 1,1 % 11 822 40,6 % 10 355 35,6 % 3 233 11,1 % 3 385 11,6 % 29 123 100,0 % 161,8

Frånvaro VTV gemensamt % RL % EF % SL % EA % ALLA %
Avlönad semester 36 100,0 % 2 094 73,9 % 2 083 68,2 % 398 65,5 % 593 62,5 %   204 69,6 %
Sjukfrånvaro 0 0,0 % 436 15,4 % 452 14,8 % 115 19,0 % 320 33,7 % 1 322 17,7 %
Annan avlönad frånvaro 0 0,0 % 159 5,6 % 379 12,4 % 94 15,5 % 7 0,8 % 640 8,6 %
Utbytesledighet för semesterpenning 0 0,0 % 143 5,0 % 141 4,6 % 0 0,0 % 29 3,1 % 313 4,2 %
Semesterpenning, semesterersättning 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Frånvaro totalt 36 100,0 % 2 832 100,0 % 3 053 100,0 % 608 100,0 % 949 100,0 % 7 478 100,0 %

Arbetstid totalt 365 1,0 % 14 654 40,0 % 13 408 36,6 % 3 841 10,5 % 4 334 11,8 % 36 601 100,0 % 203,3
Divisor 180

         THTV

Divisor 180

         THTV

Divisor 180

         THTV



Kärnverksamhet enligt revisionsslag och verksamhet VTV gemensamt % RL % EF % SL % EA % ALLA %
Redovisningsrevision 0 0,0 %   734 48,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %   734 19,7 %
Laglighetsgranskning 0 0,0 % 792 6,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 792 2,7 %
Effektivitetsrevision 0 0,0 % 0 0,0 % 4 292 41,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4 292 14,7 %
Granskning av finanspolitiken 0 0,0 % 1 0,0 % 269 2,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 269 0,9 %
Övervakning av finanspolitiken 0 0,0 % 0 0,0 % 624 6,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 624 2,1 %
Riksdagsrapportering 0 0,0 % 14 0,1 % 29 0,3 % 89 2,8 % 0 0,0 % 133 0,5 %
Ledning av kärnverksamheten 329 100,0 % 1 351 11,4 % 1 038 10,0 % 547 16,9 % 333 9,8 % 3 599 12,4 %
Annan kärnverksamhet 0 0,0 % 1 060 9,0 % 2 396 23,1 % 901 27,9 % 2 0,1 % 4 358 15,0 %
Utveckling av kärnverksamheten 0 0,0 % 489 4,1 % 346 3,3 % 19 0,6 % 11 0,3 % 865 3,0 %
Revisioner och annan kärnverksamhet totalt 329 100,0 % 9 441 79,9 % 8 993 86,9 % 1 555 48,1 % 347 10,2 % 20 666 71,0 %
Tillsyn över val- och partifinansieringen 0 0,0 % 339 2,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 339 1,2 %
Kärnverksamhet totalt 329 100,0 %   780 82,7 % 8 993 86,9 % 1 555 48,1 % 347 10,2 % 21 004 72,1 %

Externa prestationer av den effektiva arbetstiden 329 1,1 %   780 33,6 % 8 993 30,9 % 1 555 5,3 % 347 1,2 % 21 004 72,1 % 116,69

Stödfunktioner VTV gemensamt % RL % EF % SL % EA % ALLA %
Allmän förvaltning och ledning 0 0,0 % 1 077 9,1 % 924 8,9 % 614 19,0 % 526 15,5 % 3 141 10,8 %
Stöd för planering, ledning och uppföljning 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 9 0,3 % 71 2,1 % 79 0,3 %
Personaladministration 0 0,0 % 180 1,5 % 87 0,8 % 16 0,5 % 570 16,8 % 852 2,9 %
Utbildning 0 0,0 % 745 6,3 % 325 3,1 % 85 2,6 % 78 2,3 % 1 233 4,2 %
Ekonomiförvaltning 0 0,0 % 0 0,0 % 10 0,1 % 0 0,0 % 113 3,4 % 123 0,4 %
Resor 0 0,0 % 0 0,0 % 3 0,0 % 0 0,0 % 28 0,8 % 30 0,1 %
Intern kontroll, riskhantering och säkerhet 0 0,0 % 10 0,1 % 2 0,0 % 0 0,0 % 583 17,2 % 596 2,0 %
Dataadministration 0 0,0 % 0 0,0 % 7 0,1 % 0 0,0 % 823 24,3 % 830 2,9 %
Informationshantering 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 0,1 % 202 6,0 % 204 0,7 %
Kommunikation 0 0,0 % 27 0,2 % 3 0,0 % 935 28,9 % 9 0,3 % 975 3,3 %
Fastighet 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 %
Kontorstjänster 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 16 0,5 % 16 0,1 %
Andra stödfunktioner 0 0,0 % 2 0,0 % 0 0,0 % 17 0,5 % 19 0,6 % 39 0,1 %
Stödfunktioner totalt 0 0,0 % 2 042 17,3 % 1 361 13,1 % 1 678 51,9 % 3 038 89,8 % 8 119 27,9 %

Interna prestationer av den effektiva arbetstiden 0 0,0 % 2 042 7,0 % 1 361 4,7 % 1 678 5,8 % 3 038 10,4 % 8 119 27,9 %

Effektiv arbetstid totalt 329 1,1 % 11 822 40,6 % 10 355 35,6 % 3 233 11,1 % 3 385 11,6 % 29 123 100,0 % 161,8

Frånvaro VTV gemensamt % RL % EF % SL % EA % ALLA %
Avlönad semester 36 100,0 % 2 094 73,9 % 2 083 68,2 % 398 65,5 % 593 62,5 %   204 69,6 %
Sjukfrånvaro 0 0,0 % 436 15,4 % 452 14,8 % 115 19,0 % 320 33,7 % 1 322 17,7 %
Annan avlönad frånvaro 0 0,0 % 159 5,6 % 379 12,4 % 94 15,5 % 7 0,8 % 640 8,6 %
Utbytesledighet för semesterpenning 0 0,0 % 143 5,0 % 141 4,6 % 0 0,0 % 29 3,1 % 313 4,2 %
Semesterpenning, semesterersättning 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Frånvaro totalt 36 100,0 % 2 832 100,0 % 3 053 100,0 % 608 100,0 % 949 100,0 % 7 478 100,0 %

Arbetstid totalt 365 1,0 % 14 654 40,0 % 13 408 36,6 % 3 841 10,5 % 4 334 11,8 % 36 601 100,0 % 203,3
Divisor 180

         THTV

Divisor 180

         THTV

Divisor 180

         THTV
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Bilaga 2: Slutprestationer 2018

Statens revisionsverks berättelser till riksdagen

B 1/2018 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2017 

B 17/2018 rd  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbok-
slutet och regeringens årsberättelse för år 2017 

B 19/2018 rd Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2018 

B 20/2018 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid 
presidentvalet 2018

B 21/2018 rd Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om gransk-
ningen och övervakningen av finanspolitiken 2015–2018

Revisionsberättelser

Redovisningsrevision

Republikens presidents kansli

Republikens presidents kansli     45/53/2017

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli      46/53/2017

Utrikesministeriets förvaltningsområde

Utrikesministeriet      47/53/2017

Justitieministeriets förvaltningsområde

Justitieministeriet      48/53/2017
Rättsregistercentralen      49/53/2017
Brottspåföljdsmyndigheten     50/53/2017
Åklagarväsendet       51/53/2017
Utsökningsväsendet      52/53/2017

Inrikesministeriets förvaltningsområde

Inrikesministeriet      53/53/2017
Nödcentralverket      54/53/2017
Migrationsverket      55/53/2017
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Räddningsinstitutet      56/53/2017
Polisstyrelsen       57/53/2017
Gränsbevakningsväsendet     58/53/2017
Skyddspolisen       59/53/2017

Försvarsministeriets förvaltningsområde

Försvarsministeriet      60/53/2017
Försvarsförvaltningens byggverk     61/53/2017
Försvarsmakten       62/53/2017

Finansministeriets förvaltningsområde

Finansministeriet      63/53/2017
Statens ämbetsverk på Åland     64/53/2017
Regionförvaltningsverket i Södra Finland    65/53/2017
Verket för finansiell stabilitet     66/53/2017
Statistikcentralen      67/53/2017
Tullen        68/53/2017
Statskontoret       69/53/2017
Statens ekonomiska forskningscentral    70/53/2017
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning 71/53/2017
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori 72/53/2017
Skatteförvaltningen      73/53/2017
Befolkningsregistercentralen     74/53/2017

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Undervisnings- och kulturministeriet    75/53/2017
Riksarkivet       76/53/2017
Museiverket       77/53/2017
Utbildningsstyrelsen      78/53/2017
Finlands Akademi      79/53/2017
Förvaltningsnämnden för Sveaborg    80/53/2017

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriet     81/53/2017
Livsmedelssäkerhetsverket     82/53/2017
Naturresursinstitutet      83/53/2017
Lantmäteriverket      84/53/2017
Landsbygdsverket      85/53/2017

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Kommunikationsministeriet     86/53/2017
Meteorologiska institutet      87/53/2017
Trafikverket       88/53/2017
Trafiksäkerhetsverket      89/53/2017
Kommunikationsverket      90/53/2017
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Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Arbets- och näringsministeriet     91/53/2017
Utvecklings- och förvaltningscentret för Närings-, trafik-  
och miljöcentralerna      92/53/2017
Energimyndigheten      93/53/2017
Geologiska forskningscentralen     94/53/2017
Innovationsfinansieringsverket Tekes    95/53/2017
Konkurrens- och konsumentverket    96/53/2017
Patent- och registerstyrelsen     97/53/2017
Säkerhets- och kemikalieverket     98/53/2017

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Social- och hälsovårdsministeriet     99/53/2017
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet  100/53/2017
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården  101/53/2017
Strålsäkerhetscentralen      102/53/2017
Institutet för hälsa och välfärd     103/53/2017

Miljöministeriets förvaltningsområde

Miljöministeriet       104/53/2017
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet  105/53/2017
Finlands miljöcentral      106/53/2017

Statsbokslutet

Statsbokslutet       107/53/2017

Statliga fonder utanför statsbudgeten

Brandskyddsfonden      108/53/2017
Statens televisions- och radiofond     109/53/2017
Oljeskyddsfonden      110/53/2017

Laglighetsgranskning

3/2018   Statens ansvarsförbindelser i internationella organisationer
10/2018   Universitetens statsfinansiering
18/2018   Skattelagstiftningens tydlighet

Övervakning av finanspolitiken

7/2018  Tillsyn av finanspolitikens bedömning av tillförlitligheten i Finansministeriets makro-
prognoser – Granskning av konjunkturprognoserna av BNP-tillväxten, arbetslös-
hetsgraden och inflationen åren 1976–2016

12/2018  Rapport om övervakningen av finanspolitiken våren 2018
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Granskning av finanspolitiken

4/2018 Den offentliga sektorns ansvarsförbindelser
6/2018 Styrning av den kommunala ekonomin
19/2018 Konsekvensanalys av skatteförändringar och skattestöd

Effektivitetsrevision

1/2018 Forststyrelsens hushållning med statens mark- och vattenegendom
2/2018 Integration av personer som beviljats internationellt skydd
5/2018 Genomförandet av statsrådets cleantech-strategi
8/2018 Företagarutbildning som en del av yrkesinriktad arbetskraftsutbildning
9/2018 Beaktande av klientens barn inom mentalvårdstjänster för vuxna
13/2018 Utvecklingsprojekt inom yrkesinriktad utbildning – programmet för effektivise-

ring av genomströmningen inom yrkesutbildningen 2011–2014 som ett exempel
14/2018 Organisering av statens affärsverksamhet
15/2018 Integrationsutbildning
16/2018 Förvaltning av statens fondkapital
17/2018 Beredningen av statsrådets bioekonomistrategi
20/2018 Riskhantering inom statsförvaltningen och verksamhetens kontinuitet

Utredningar

1/2018 Industriell symbios – ett exempel på genomförande av det nationella materialef-
fektivitetsprogrammet

2/2018 Organisering av verksamheten för att stöda beslutsfattandet vid totalreformen av 
statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering 

3/2018 Myndighetssamarbete – framförallt på Inrikesministeriets förvaltningsområde 

Uppföljningsrapporter

Energiunderstöd, Innovationsfinansieringsverket Business Finland (10/2014)
Energiunderstöd, Skatteförvaltningen (10/2014)
Regeringens lagstiftningsplan (18/2012)
Offentliga förvaltningens kundrådgivning och telefontjänster (5/2016)
Integration inom social- och hälsovården (3/2014)
Styrningssystemet på Kommunikationsministeriets förvaltningsområde (14/2014)
Minskning av näringsutsläppen från jordbruket (175/2008)
Tillförlitlighet i makroprognoser (11/2016)
Praxis i anslutning till likvidation av egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab (4/2015)
Solidium Oy (6/2015)
Uppskattningar av utvecklingen av sociala utgifter (1/2017)
Styrning av strategiskt viktiga bolag (16/2015)
Elektroniska arbetskraftstjänster (8/2015)
Minskning av återfallsbrottsligheten under och efter strafftiden (18/2016)
Statens avgiftspolitik (11/2015)
Interoperabilitet i statens IKT-avtal (7/2015)
Samarbete inom studiehandledning och karriärvägledning (5/2015)
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