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Omvärld och resurser

Statens revisionsverk fokuserar sitt revisions- och tillsynsarbete på det som utgör väsentliga risker
för statsfinanserna.

1.1 Omvärld och omvärldsrisker
Bedömningen av omvärlden och riskerna i den bygger på såväl befintliga kalkyler och verifierad information som på sådana framtidsfenomen som påverkar revisionsmiljön och ordnandet av revisioner.
Trots att ekonomin har utvecklats positivt och utgifterna har minskat nationellt kommer underskottet i Finlands offentliga finanser troligen att bestå decenniet ut. Den åldrande befolkningen och
stora strukturella arbetslösheten medför ett ökat tryck på att skuldsättningen fortsätter på lång sikt.
Andra väsentliga risker för Finlands ekonomi är fortsättningsvis statens borgens- och ansvarsnivå
och en påtaglig ränterisk för statsskulden.
Genomförandet av FN:s hållbarhetsmål på det globala planet syftar till att avskaffa extrem fattigdom och uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. De sjutton hållbarhetsmålen är sammanlänkade, vilket utgör en utmaning för revisionsverket när det gäller revisioner av det nationella
genomförandet av hållbarhetsmålen. Med tanke på ett effektivt genomförande av målen är det viktigt att revisionsorganen världen över bidrar till genomförandet med sin verksamhet.
Strukturförändringarna inom statsförvaltningen, digitaliseringen av förvaltningen, övergången
till en allt mer nätverksbaserad verksamhetskultur i kombination med en förestående generationsväxling inom den offentliga förvaltningen ökar riskerna i revisionsverkets omvärld. Med en utvecklingsinriktad revisionsverksamhet kan vi stödja förnyelsen av förvaltningen och strukturerna samt
innovationer.
Vi har ett fenomenellt och övergripande perspektiv på att utveckla förvaltningen och utföra revisioner. Ett av våra fokusområden är att säkerställa att god förvaltning iakttas vid reformer och förändringar i offentliga verksamheter. Genom att vara aktiva gentemot intressenter och medverka i nätverk kan vi delta i utvecklingsinsatser utan att äventyra revisionsverkets oavhängighet.
Revisionsarbetet svarar på kundernas och intressenternas behov av högkvalitativ och relevant
information. Revisionsverket tar fram aktuell information som presenteras i ändamålsenligt format
och kombinerar olika revisionsslag, vilket maximerar nyttan för dem som använder informationen
och för samhället.
Vi motarbetar identifierade omvärldsrisker genom att systematiskt se till att de anställda kan utveckla sina kompetenser på ett mångsidigt sätt. Genom revisionsarbetet stödjer revisionsverket aktivt medborgarnas förtroende för god förvaltning. Det ekonomiska helhetsperspektivet stärks om
revisionsverkets mandat och granskningsrätt utökas till att omfatta Folkpensionsanstalten och Finansinspektionen. Genom landskapsreformen kommer revisionsverkets verksamhetsfält att utvidgas till en ny nivå.

1.2 Digitaliseringsrisker
I den offentliga förvaltningen förändras omvärlden snabbt, bland annat till följd av informations
och kommunikationsteknikens allt snabbare utveckling samt digitaliseringen som kommer att få
omfattande och ekonomiskt betydande konsekvenser för den offentliga förvaltningen.
Revisionsverket har identifiera och analyserat risker som hänför sig till digitaliseringen. Utifrån
omvärldsbevakning, revisionerna och interna riskworkshopar anser vi att riskexponerade områden är informations- och cybersäkerhet, teknik, ledarskap, lagstiftning, kompetens, finansiering och
kundperspektiv. Av dessa antas de tre först nämnda öka i betydelse medan de övriga kommer sammantaget att hållas på samma nivå.
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Delområden av digitaliseringsrisker

Riktning

Informations- och cybersäkerhet
Teknik
Ledning
Lagstiftning
Kompetens
Finansiering
Kundperspektiv

Figur 1: De största exponeringarna mot digitaliseringsrisker och deras utveckling

Det allt större beroendet av informations- och kommunikationsteknik ökar sannolikheten för att
IKT-riskerna och dataskyddsriskerna realiseras inom den offentliga förvaltningen. Samtidigt får beredskapen för olika slags incidenter en allt viktigare roll i den operativa riskhanteringen.
En väsentlig teknikrisk är enligt revisionsverket att man besitter relevanta kunskaper och färdigheter och kan tillämpa dem när det behövs. Samtidigt som man bör dra nytta av de möjligheter som
nya tekniska lösningar erbjuder är det viktigt att säkerställa hållbar livscykelhantering av de valda
lösningarna.
En betydande ledarskapsrisk är enligt revisionsverket att heltäckande utvecklingsinsatser – den
så kallade övergripande arkitekturen – tillämpas fragmentariskt. Härvid framhävs också förvaltningens förmåga att genomföra betydande reformer som i hög grad vilar på digitalisering.
Revisionsverket ser som en betydande lagstiftningsrisk att lagstiftningen inte gör det möjligt att
utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Å andra sidan har det ofta i lagberedningen
förekommit brister i bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna, vilket kan medföra bland annat oväntade IKT-kostnader.
Revisionsverket har identifierat kompetensrisker som hänför sig till en ojämn kompetensfördelning i fråga om IT-utvecklingen. Det finns risker som anknyter till kompetens inom upphandlingar
och projekthantering. Andra utmaningar uppkommer genom att man samtidigt med ny utveckling
upprätthåller system som bygger på föråldrad teknik.
En finansiell risk består enligt revisionsverket av att finansieringsmekanismerna inte säkerställer utvecklingen av ett högkvalitativt systemkoncept. Ofta anknyter svårigheterna i fråga om finansieringen till det förvaltningsövergripande samarbetet mellan ämbetsverken.
Av revisionsverkets riskanalys framgår också att de gemensamma lösningarna för digitalisering
inte nödvändigtvis lämpar sig för alla de myndigheter som använder tjänsterna. Med tanke på kundservice föreligger det en risk för att de digitaliserade tjänsterna inte svarar mot de behoven hos förvaltningens kunder (till följd av verkliga händelser och livssituationer). Silofiering inom förvaltningen och brist på genuin kundförståelse ökar risken.
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1.3 Risker vid genomförandet av FN:s hållbarhetsmål
Med hållbarhetsmålen avses de 17 globala mål för hållbar utveckling samt 169 delmål som antogs av
FN:s generalförsamling 25 september 2015. De globala målen syftar till att säkerställa mänskliga rättigheter samt uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Målen balanserar de tre
dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Varje stat
ställer upp de nationella målen.
Målen för Finland presenteras i samhällsåtagandet som utarbetats av kommissionen för hållbar
utveckling. Statsrådet har i en redogörelse dragit upp riktlinjerna för åtgärder. I redogörelsen definierar statsrådet två fokusområden som är ”Ett koldioxidneutralt och resurssmart Finland” och ”Ett
Finland där det råder jämlikhet, jämställdhet och kompetens”.

Riskbeskrivning
Statens verksamhet är genomgående kopplad till hållbar utveckling. Hållbar utveckling har också
en stor indirekt betydelse för statsfinanserna. Effektiviteten av hållbar utveckling kan bedömas i förhållande till FN:s mål och de nationella målen samt statsrådets fokusområden. Det finns inga exakta
kriterier för måluppfyllelsen, utan målen har snarare framställts utifrån kvalitativa utgångspunkter.
Den största risken för effektiviteten av hållbar utveckling är att Finland inte når FN:s mål för hållbar utveckling. På det globala planet konsumerar människorna mer än vad som ekologiskt hållbart.
Finland har också överskridit nivån för vad som kan anses vara globalt rättvis konsumtion. Utöver den
alltför stora konsumtionen har Finland problem med bland annat koldioxidutsläpp, minskning av kolsänkor och den biologiska mångfalden, kustvattnens dåliga tillstånd och löneskillnaderna mellan könen. Enligt OECD:s bedömning hade Finland de största bristerna i genomförande av hållbarhet 2017
inom livsmedelsproduktion, jämställdhet, hållbar produktion och konsumtion, ekonomi och energi.
I en bedömning av stiftelsen Bertelsmann Stiftung var Finland 2018 tredje bäst på att främja de
globala målen och fick det relativt sett sämsta betyget för indikatorerna för konsumtion och produktion. I Bertelsmann Stiftungs bedömning 2015 var Finland relativt sett svagast inom energieffektivitet, användning av inhemska naturresurser, den biologiska mångfalden (enligt antal skyddade områden) och jämställdhet (enligt löneskillnaden mellan män och kvinnor).
På basis av internationella jämförelser har Finland betydande riskexponeringar inom energi-,
klimat- och miljöpolitik. Det är svårt att harmonisera jord- och skogsbruket med hållbar utveckling.
Statens nuvarande insatser för att främja hållbar utveckling medför betydande risker som kan
göra det svårt att uppnå målen på ett kostnadseffektivt sätt. Revisionsverket följer upp hur genomförandet av hållbarhetsmålen realiseras inom statsförvaltningen. Ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet kräver långsiktighet och systematisk verksamhet av hela samhället. Därtill behövs fungerande styrmetoder och övergripande hantering av helheter.
Användningen av statens medel enligt regeringens verkställighetsplan faller direkt under revisionsverkets revisionsmandat. Revisionsverket bedömer om regeringens årsberättelse innehåller riktiga och tillräckliga uppgifter om användningen och effekterna av offentliga medel i fråga om hållbarhetsinsatserna och hållbarhetsmålen. Kopplingen till de nationella hållbarhetsmålen beaktas i
samband med planeringen av varje revision. År 2019 kommer revisionsverket att granska organiseringen samt lednings- och styrningsmodellen i fråga om hållbar utveckling.
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Effektivitetsportfölj
Fokus på reformerna och förändringarna i oﬀentliga verksamheter

EFFEKTIVITETSREVISION REDOVISNINGSREVISION LAGLIG

SAMHÄLLSEKONOMISKA RISKER
Sämre förutsättningar för ekonomisk tillväxt
Obalans i den offentliga sektorns inkomstoch utgiftsutveckling - hållbarhetsunderskott

11

Hanteringen av den offentliga sektorn som
helhet har försvårats

23

13

16
5

9

STATSFINANSIELLA RISKER
Upprätthållandet av statens inkomstbas
och förmåga att generera inkomster
misslyckas

10

Anpassningen av överföringsutgifternas nivå
och styrningen av dem till rätta/
ändamålsenliga objekt misslyckas

22

16

Produktivitets- och lönsamhetsmålen uppnås
inte i fråga om förvaltningens strukturer och
reformeringen av dem

11

13

Lagstiftningens effektivitet vad gäller dess
målsättningar försvagas

11

21

20

21

22

3

5

6

8

9

7

21

1

21

RISKER I SKÖTSELN AV
STATSFINANSERNA
Riskerna för förfaranden som strider mot
budgeten samt laglighetsriskerna ökar

5

8

Koncepten för koncerntjänster och beroendet
20
av IKT medför nya risker

1

4

8
2
8

8

Skötseln av ekonomin saknar ett
helhetsperspektiv

12

20

21

22

6

8

Styrnings- och ledningssystemen utvecklas
inte

11

20

21

22

5

21

Figur 2: Effektivitetsportfölj 2019.

GHETSGRANSKNING

GRANSKNING AV
FINANSPOLITIKEN

14

15

14

15

16

14

22

22

21

22

21

22

21

15

16

SÄKERSTÄLLANDE

UTVECKLING

ÖVERVAKNING AV
FINANSPOLITIKEN

REVISIONSTEMAN OCH ÄMNEN

17

18

17

19

1 Expertverksamhet särskilt i beredningen
och tillämpningen av bestämmelser som gäller
koncernens ekonomiförvaltning
2 Budgeteringsförfaranden
3 Revision av EU-medel
4 Ekonomiförvaltningssystem
5 Revision av bokföringsenheter
6 Granskning av koncernkoncept
7 Granskning av överföringsutgifter
8 Intern kontroll, riskhantering och
kontinuitetssäkring
9 Revision av statsbokslutet
10 Skatteinkomster
11 Genomförande av reformer
12 Hantering av livscykelkostnader
13 Hantering av sysselsättningen
14 Medelfristiga prognoser om de offentliga
finanserna
15 Dataunderlag för och rapportering om den
finanspolitiska linjen
16 Kostnader för och finansiering av
försvarsmaktens strategiska förmågeprojekt
17 Övervakning av planen för de offentliga
finanserna
18 Övervakning av stabilitets- och
tillväxtpakten
19 Bedömning av tillförlitligheten av
prognoserna för finanspolitiken
20 Bedömning av social- och
hälsovårdstjänsternas konsekvenser
21 Utveckling av förvaltningen
22 FoU och utbildning
23 Nationellt ansvariga myndighetens
verksamhet som en del av
resolutionsmekanismen

1.4 Effektivitetsportfölj 2019
Effektivitetsportföljen ger en helhetsbild av revisionsslagen och revisionstemana samt de största exponeringarna enligt riskanalysen för statsfinanserna och Finlands ekonomi. Av portföljen framgår
hur revisionerna fokuseras på årsnivå, teman och prioriterade områden 2019 och hur dessa fördelas
på de viktigaste exponeringarna. Portföljen anger även vilken revisions- eller tillsynsfunktion som
utför revisionen och om revisionen är säkerställande eller utvecklande.

1.5 Anslags- och personalplan
Anslagsmedel 2019–2023 (bilaga 1) är en kalkyl över budgetförslagens årliga nivå och anslagens fördelning på löner, lokalhyror och övriga omkostnader. I verksamhets- och ekonomiplanen (bilaga 2)
presenteras dessutom momsutgifterna och ändringarna i utgifterna 2018–2023. Personalresurserna
fördelas på funktionerna enligt ramen för personalresurser 2019–2023 (bilaga 3). Personalramen är
en prognos över löneutgifterna och antalet årsverken under planeringsperioden.

Övriga omkostnader

Lokalhyror

Övriga personalutgifter
Löner och arvoden

Figur 3: Anslagsfördelning.

12

153

137

Fasta
tjänsteförhållanden

16

Tjänsteförhållanden
för viss tid

12

Fasta
tjänsteförhållanden
med tjänstlediga
innehavare

Personal 31.10.2018

Figur 4: Personalstyrka per 31.10.2018.

Tabell 1: Pensionsavgångar vid 68 års ålder.

Pensionsavgångar vid 68 års ålder

2018

Enheten för effektivitetsrevision och
granskning av finanspolitiken

4

Enheten för redovisningsrevision och
laglighetsgranskning

2

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2

3

1

1

3

1

2

2

3

3

Stöd för revisionsverkets ledning
Enheten för administration

2

Totalt
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1
3

2

7

13
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Revisionsplan 2019–2023

I detta kapitel presenteras fokusområdena för revisions- och utvecklingsarbetet samt uppgifterna,
målen och teman för revisionsverksamheten.

2.1 Revisionsfokus är reformer och förändringar i offentliga
verksamheter
Revisionsplanen är planen för genomförandet av Statens revisionsverks strategi. Den aktuella och relevanta information som vi tar fram för riksdagen, beslutsfattarna och den högre tjänstemannaledningen stöder en god förvaltning. Vi riktar in revisionerna enligt hur viktig frågan är för statsfinanserna. Innan ett tema fogas till revisionsplanen gör vi en bedömning av huruvida det kan granskas.
Principerna för inriktning av revisioner har definierats i revisionsverkets strategi.

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

Allmänna principer för
inriktning av revisioner

Bety
princdelse fö
för e iperna r uppfy
och ffektivit för god fllelse av
sköt intresse eten samörvaltn
in
seln
n
av st ternas f t medb g och
aten örtro orgar
s eko end
n
nom e för as
i.

Direkt och indirekt
statsfinansiell betydelse
på kort och lång sikt

Figur 5: Allmänna principer för inriktning av revisioner.

Revisionsplanen utgår från de risker som identifierats i riskanalysen för stats- och nationalekonomin och specificerats genom riskanalyser för varje tema. Planeringen styrs av principerna för inriktning av revisioner (se figur X ovan) i kombination med det fokus som vi valt för planeringsperioden och revisionsrelaterade perspektiv. Revisionsfokus är reformerna och förändringarna i offentliga
verksamheter, och revisionerna utförs utifrån de perspektiv som beskrivs nedan.
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Dataunderlagets
kvalitet

Hållbar offentlig
ekonomi

Kundperspektiv

Reformer och
förändringar
i offentliga
verksamheter
Effekter

Förverkligande av
god förvaltning

Digitalisering

Figur 6: Revisionsfokus under planeringsperioden.

I enlighet med revisionsverkets nya strategi bidrar verket genom sina insatser till en hållbar utveckling inom skötseln av statsfinanserna. Revisionsverkets samhällspåverkan syftar till att höja effektiviteten i skötseln av statsfinanserna och ytterligare stärka förtroendet för både faktaunderlaget
i beslutsfattandet och en öppen, resultatgivande och hållbart statsförvaltning i Finland. De frågeställningar som uppdagas vid beredningen av den nya strategin beaktas under planeringsperioden.

2.2 Berättelser till riksdagen
Statens revisionsverks lagstadgade berättelser till riksdagen består av
1. en årsberättelse om verksamheten 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 partilagen.
Riksdagsrapporteringens mål är att betjäna riksdagen på bästa möjliga sätt i dess författningsenliga åtaganden. Rapporteringen utgör en sådan interaktion mellan den externa revisorn och det
högsta 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 samarbete med beslutsfattarna.
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2.3 Redovisningsrevision och laglighetsgranskning
I detta kapitel följer en genomgång av redovisningsrevisionens och laglighetsgranskningens uppgifter, mål och inriktningen samt fokusering av utvecklingsinsatser.

Uppgifter och mål
Redovisningsrevisionen säkerställer efterlevnaden av statsbudgeten och de centrala bestämmelserna om skötseln av statens ekonomi samt att rapporteringen 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. De stärker förtroendet för att statsförvaltningen agerar öppet, effektivt och hållbart.
Laglighetsgranskningen fokuserar på efterlevnaden av lagstiftningen, övrig reglering och
myndigheternas anvisningar. Man utreder huruvida verksamheten har organiserats enligt budgeten, principerna för god förvaltning, verksamhetspolicyn samt 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.

Redovisningsrevision som utförs av revisionsverket innebär en redovisningsform och frågeställning som motsvarar samtliga effektmål som ställts för revisionsverket. Utöver själva revisionen påverkar verket genom sakkunnigverksamhet både under revisionerna och på alla relevanta forum för
påverkan. Genom de omfattande och regelbundna kontakterna i samband med redovisningsrevisionen bidrar revisionsverket till att främja principerna för god förvaltning och sprida god praxis för
skötseln av statens ekonomi, stärker riksdagens budget- och lagstiftningsmakt samt stödjer den förvaltning som är underställd statsrådet vid skötseln av statens ekonomi.

Statsfinansiellt perspektiv
Det statsfinansiella perspektivet är alltid centralt i upplägget av redovisningsrevisioner och laglighetsgranskningar. Redovisningsrevisionerna fokuserar på de största och för statsbokslutet viktigaste bokföringsenheterna och posterna. Laglighetsgranskningarna fokuserar på de väsentliga posterna
med tanke på budgeten och statsbokslutet. I laglighetsgranskningar som sker i samband med redovisningsrevisioner strävar vi efter ett brett statsfinansiellt perspektiv.
Väsentlighetsbedömningen påverkas av om perspektivet i granskningen är riktiga och tillräckliga
uppgifter, efterlevnad av budgeten eller uppfyllelse av principerna för god förvaltning.

Fokus för redovisningsrevisioner och laglighetsgranskningar
Statens revisionsverk riktar in revisionerna och granskningarna med hänsyn till effektivitet samt dataunderlagets kvalitet, kundperspektiv, digitalisering, god förvaltning och hållbar ekonomi. Fokus
ligger på reformerna och förändringarna i offentliga verksamheter.
Med hjälp av redovisningsrevisioner och laglighetsgranskningar säkerställer revisionsverket att
uppgifterna om statens finanser är tillförlitliga och användbara och att god förvaltning förverkligas.
Tillförlitliga uppgifter om statens finanser och ekonomi bidrar till en hållbar offentlig ekonomi. Kärnan i revisionsverkets expertis och insikter skapas genom och utifrån revisionerna. Verket stöder reformer och ändringar i offentliga verksamheter genom sin sakkunnigverksamhet såväl i anslutning
till revisioner och granskningar som i projekt för utveckling av förvaltningen samt genom inlägg, artiklar och annan interaktion.
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Statens revisionsverk lämnar revisionsberättelser om statsbokslutet samt revisioner av ministerier, andra bokföringsenheter och vissa fonder. Redovisningsrevisionen omfattar ministerier och bokföringsenheter med lagstadgade bokslut, vissa statliga fonder utanför budgeten samt statsbokslutet.
Samtliga bokföringsenheter är föremål för årlig redovisningsrevision. På så sätt kan man säkerställa budgetefterlevnaden i hela statsförvaltningen och granskar även de bokslutskalkyler som gäller budgetutfallet. Genom heltäckande redovisningsrevision kan verket genom direkta kontakter påverka den högsta ledningen och ekonomiledningen på bokföringsenheterna och ministerierna och
dessutom ha insyn i revisionsobjektens organisation.
Revisionerna fokuseras utifrån väsentlighet och risk. Centralt för väsentligheten är informationens förmodade effekt på informationsanvändarens beslutsfattande. Revisionerna av de minst väsentliga och minst riskexponerade bokföringsenheterna görs huvudsakligen med hjälp av centraliserad
dataanalys. För dessa enheter utarbetas standardiserade revisionsplaner, riskanalyser och revisionsrapporter varigenom revisionerna kan genomföras med mindre personresurser.
Redovisningsrevisionen fokuseras på budgeteringsförfaranden, uppställande av resultatmål, bokslutets resultat- och balansräkningar, verksamhetsberättelser, förfaranden för intern kontroll samt
efterlevnad av budgeten och de viktigaste bestämmelserna om budgeten.
Laglighetsgranskningen fokuseras på saker där denna form av revision ger de bästa verktygen för
att ta fram information om lagligheten, ändamålsenligheten och budgetefterlevnaden vid skötseln
av statens ekonomi. Fokuseringen påverkas av sakens betydelse för statsbudgeten och statens finansiella balans samt riksdagens statsfinansiella beslutsfattande och utövande lagstiftningsmakt. Centrala ämnesområden är överföringsutgifter, inkomster, anskaffningar och budgetefterlevnadsfrågor.
En omfattande riskanalys gjordes 2016 som underlag för laglighetsgranskningarna och den uppdaterades 2018. Revisionsteman väljs ut utifrån riskanalysen och i samarbete med enheten för effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken så att revisionerna också innehåller laglighetsgranskningens perspektiv och kriterier.

Utvecklingsområden
Utvecklingen av redovisningsrevisioner och laglighetsgranskningar fokuserar på under
planeringsperioden på utnyttjande av dataanalyser och automatisering vid revisioner. Dessutom
utvecklar vi kompetensen och metoderna för granskning av servicecentrets robotiklösningar för
leverans av tjänster samt utför mer systematiska it-revisioner.
Under planeringsperioden utvecklar vi digitaliseringen och programrobotiken på alla områden
av redovisningsrevision och laglighetsgranskning så att de nya förfarandena kan tas i bruk snabbt och
effektivt. Avsikten är att fortsätta automatiseringen av dataöverföring och utveckla analytiska revisioner som utgår från material av olika slag. Redovisningsrevisionerna ska under revisionsperioden
utvecklas mot större användning av dataanalyser. Målet är att rikta in revisionerna utifrån riskexponeringen med hjälp av analyser och automatisering samt genom centralisering av uppgifter för att
minska mängden manuellt arbete. Målet är att vi genom att automatisera revisioner kan hantera en
betydande del av arbetet för att verifiera bokslutsuppgifterna och noterna.
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
revisionsverket får tillgång till en relationsdatabas som omfattar de viktigaste monetära processerna i budgetekonomin eller information som används på liknande sätt och omfattar de väsentligaste
statsfinansiella datainnehållen samt att informationen underhålls automatiskt.
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Redovisningsrevisioner finansåren 2019–2023
Revisionsberättelser lämnas för ämbetsverk, inrättningar och ministerier som är bokföringsenheter, för de statliga fonder utanför budgeten som enligt lag ska revideras av revisionsverket och för
statsbokslutet.
Eftersom det på grund av budgetens karaktär inte är möjligt att utesluta revision av budgetefterlevnad från de årliga revisionerna eller rapporterna är det i praktiken inte möjligt att lämna någon
av bokföringsenheterna utan för de årliga verifierande revisionerna.
Genom de årliga redovisningsrevisionerna kan revisionsverket upprätthålls god insyn i statsfinanserna och skötseln av dem, vilket gör verket en unik aktör i statens budgetekonomi. Det lägger också
grunden för heltäckande påverkan genom sakkunskap både vid revisionerna och i separata projekt.

Laglighetsgranskningar 2019 och preliminär plan för 2020–2023
Laglighetsgranskningar utförs både i samband med andra revisioner och granskningar och som fristående laglighetsgranskningar där vi lämnar separata granskningsrapporter.
I enlighet med riskanalysen fokuserar granskningen på överföringsutgifter, inkomster, anskaffningar och budgetefterlevnadsfrågor. I samband med redovisningsrevisionerna rapporterar vi om
granskningarna med anledning av beslagtagning och EU-ordförandeskapet samt av upphandlingar
och skatteinkomster. Laglighetsgranskningar ingår också i samgranskningar som bygger på metoder
från effektivitetsrevision, laglighetsgranskning och granskning av finanspolitiken.

2.4 Effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken
I detta kapitel följer en genomgång av uppgifterna, urvalet, målen och utvecklingsområdena inom
effektivitetsrevisionen och granskningen av finanspolitiken.

Uppgifter och mål
Vid effektivitetsrevisioner granskas huruvida statens ekonomi har skötts effektivt och på vilket sätt effektiviteten kan förbättras. Ekonomin har skötts effektivt när den ansvariga myndigheten har arbetat för den önskade ambitionen på maximalt sätt med minsta möjliga statsfinansiella kostnader.
Målet är att skapa mervärde för dem som utnyttjar informationen i revisionsrapporterna genom att lyfta fram såväl god praxis som främjar effektiv verksamhet som väsentliga brister och
problem inklusive orsaker. Vi strävar efter att ge beslutsfattarna information för planering och
styrning 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 huruvida 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 inkomsterna och utgifterna. Granskningen av finanspolitiken stöder också målen för våra finanspolitiska övervaknings- och bedömningsuppgifter.
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Statsfinansiellt perspektiv och revisionsfokus
Revisionerna riktas in med fokus på en hållbar offentlig ekonomi, god förvaltning, digitalisering, effekt och dataunderlagets kvalitet samt användbarheten av revisionsrönen. Fokusområden är reformerna och förändringarna i offentliga verksamheter.
Effektivitetsrevisionerna fokuseras i första hand på verksamheter med statsfinansiell betydelse. Med detta avses att den verksamhet som är föremål för revisionen använder statsmedel i väsentlig omfattning eller att statens inkomster, utgifter, kostnader eller tillgångar påverkas väsentligt. För
granskningseffektens skull måste verksamheten även ha väsentlig statsfinansiell betydelse efteråt,
vilket gör att prognostiserade kostnader och andra ekonomiska effekter beaktas vid sidan av de realiserade kostnaderna.
Relevansen för statsfinanserna innebär för det första att vi vid revisionerna lägger tonvikten på
de granskade frågornas effekter på eller samband med statsfinanserna som helhet eller olika aspekter av dem.
För det andra innebär det att vi vid revisionerna gör ekonomiska analyser av huruvida statens
medel har använts effektivt, med andra ord om man har främjat målen på maximalt sätt och med
minsta möjliga statsfinansiella kostnader. Effektiviteten, verksamheten och måluppfyllelsen bedöms
i förhållande till de statsfinansiella kostnaderna. Kostnaderna och de ekonomiska effekter på andra
ekonomiska enheter beaktas också.

Utvecklingsområden
Utveckling av personalens kompetens och revisionsprocessen
Kritiska kompetensområden som tas upp i planen för kompetensutveckling inom effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken är
–– starkare statsfinansiellt perspektiv och bättre nationalekonomisk kompetens i revisionsarbetet
–– risker för statsfinanserna i anslutning till landskaps- och vårdreformen samt kännedom om förvaltnings- och styrsystem
–– bättre dataanalyskunskaper i revisionsarbetet
–– integrering av ett föregripande perspektiv i uppföljningen och revisionerna av omvärlden
–– bättre kunskaper om ägarstyrning i revisionsarbetet.
År 2019 kommer de anställdas individuella utvecklingsplaner att uppdateras enligt riktlinjerna i
revisionsverkets nya strategi. Utgångpunkten för effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken är en förmåga att granska saker ur ett uttryckligen ekonomiskt perspektiv, vilket förutsätter
goda kunskaper i ekonomi. Satsningarna på detta område kommer att fortsätta 2019.
De anställdas kunskaper inom dataanalys och statistisk metoder kartlades i slutet av 2018 i samband med utvecklingssamtalen. Utifrån kartläggning genomförs kompetensutvecklingsinsatser, inklusive en särskilt anpassad IKT-kurs för de anställda. Utvecklingsbehov som identifierats tidigare
– som utveckling av teamarbete, interaktions- och samarbetsförmåga samt utnyttjande av prognos
och evalueringsdata – har beaktats i utbildningsplanen för 2019.
Förberedelserna för det eventuella genomförandet av landskaps- och vårdreformen fortsätter
med de åtgärder som inleddes 2018. Dessa är
–– omvärldsbevakning
–– revisioner som anknyter till temat
–– intressentsamarbete med relevanta aktörer
–– insyn i hur landskapen förbereder sig för reformen
–– utbildning av personalen (om juridiken kring landskaps- och vårdreformen)
–– revisorernas arbete utanför verket.
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Dataanalys som stöd för planering av revisionerna, datasammanställning och kvalitetssäkring
Målen, uppgifterna och sammansättningen av metodteamet, som fungerat som ett internt serviceteam, sågs över i slutet av 2018. Det omstrukturerade teamet återupptar arbetet i början av 2019. Teamet
främjar systematisk användning av analysmetoder vid effektivitetsrevisioner och erbjuder dem som
utför effektivitetsrevisioner stöd och utbildning i att identifiera kvantitativa data och använda kvantitativa och kvalitativa metoder. Teamet kvalitetssäkrar förstudier och kvalitetsgranskar revisioner.
Metodteamet beställer och sammanställer centraliserat material från statistiska källor och register samt centrala data om statsfinanserna och statsförvaltningen för effektivitetsrevisioner. Teamet gör också avancerade statistikanalyser för effektivitetsrevisionerna. Dessutom hanterar teamet
i samarbete med IKT-funktionen de programlicenser som behövs i revisionsverksamheten, sköter
om uppdateringen av programmen och implementerar nya metoder.
Utveckling av datagenereringen och rapporteringen vid revisioner
Utvecklingen av metoderna och processerna för datagenerering syftar till att befästa den metodologiska tillförlitligheten i datagenerering och förbättra effektiviteten i verksamheten. Man vill också
produktifiera datagenereringen genom att ta fram revisionsgemensamma beskrivningar av till exempel hur det ekonomiska perspektivet ska tillämpas.
Avsikten är också att skapa modeller för de olika inriktningsalternativen för revisioner med standardiserade frågor för revisionsupplägget samt beskrivningar av kvalitativa material och metoder.
Användningen av statistik- och registermaterial och statistiska metoder utökas speciellt i revisioner med resultat- och effektivitetsinriktning, medan modeller för utvecklande bedömning tillämpas
vid systeminriktade revisioner.
Rapporteringen ska utvecklas så att den motsvarar behoven inom elektronisk rapportering och
fokuserar på de observationer som är mest relevanta för den som använder uppgifterna.
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Effektivitetsrevisioner 2019 och 2020–2023
Pågående effektivitetsrevisioner, överförs

Ämne
Hantering av sysselsättningen: Omorganisering av arbets- och näringsbyråerna 2013
Hantering av sysselsättningen: Sysselsättningsfrämjande åtgärder 2015–2019
Hantering av sysselsättningen: Samordning av finanspolitiken och sysselsättningspolitiken
Hantering av sysselsättningen: ESF-programmets inkomst- och sysselsättningseffekter
Genomförande av reformer: Övergripande bedömning av reformer
Systemet för utkomststöd: som objekt och subjekt
Polisens trafikövervakning
Arbetsverkstäder för unga och uppsökande ungdomsarbete
Akutvårdskedjans funktion
Myndighetssamarbete i säkerhetstjänster för glesbefolkade områden
Bioekonomi som regeringens spetsprojekt: finansieringen för spetsprojekten som helhet
Digitalisering av lärmiljöer inom den allmänbildande utbildningen
Förvaltningsmodell för hållbar utveckling
Smidigare etablering av företagsverksamhet
Bioekonomi som regeringens spetsprojekt: Tilläggsfinansiering till Gårdsbrukets utvecklingsfond
Systemet för frivillig återresa
Öppna data och utnyttjandet av myndighetsdata
Centraliserade IKT-tjänster och anskaffningar
Digitaliserade myndighetsprocesser vid företagsetablering
Staten som främjare av cleantech-upphandlingar
Nationellt ansvariga myndighetens verksamhet som en del av resolutionsmekanismen (parallell granskning)

Effektivitetsrevisioner som överförs från revisionsplanen för 2018 till 2019, inleds 2019

Ämne
Hantering av livscykelkostnader i ekonomiplaneringen: Fastigheter
Hantering av livscykelkostnader i ekonomiplaneringen: Maskiner och utrustningar
Hantering av livscykelkostnader i ekonomiplaneringen: Trafikleders renoveringsskuld
Genomförande av reformer: Tillsyn över social- och hälsovårdstjänster
Genomförande av reformer: Reform av yrkesutbildningen på andra stadiet
Statens utvecklingsbolag Vake Oy
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Effektivitetsrevisioner som inleds 2019

Ämne
Kostnader för och finansiering av försvarsmaktens strategiska förmågeprojekt
Revision av regeringens modell med spetsprojekt
Bedömning av social- och hälsovårdstjänsternas kostnadseffekter
Genomförande av reformer: Finansiering för kommersialisering av forskning och incitamentseffekterna av
finansieringen till universiteten
Regeringens årsberättelse

Granskning av finanspolitiken 2019 och 2020–2023
Pågående granskningar av finanspolitiken, överförs

Ämne
Medelfristiga prognoser om de offentliga finanserna
Dataunderlag för och rapportering om den finanspolitiska linjen

2.5 Teman med flera revisionsslag
Under revisionsperioden 2019–2021 genomför revisionsverket revisioner och granskningar som kombinerar metoder och frågeställningar från olika revisionsslag. Utifrån riskanalyser och omvärldsbevakning har verket valt följande gemensamma revisionsteman:
Ämne
Effektivitet och vederlag vid direktupphandling av FoU
Lagstiftning som instrument för att främja automatisering av förvaltningen
Verksamhet och finansiering av yrkeshögskolorna
Differentiering av statens verksamheter enligt nya organisationsformer
Spetsprojekt

Under planeringsperioden kommer revisionsslagen också att samarbeta med revisioner av landskapen, statsskulden och det nationella genomförandet av FN:s hållbarhetsmål.
Enligt utkastet till en regeringsproposition om landskapslagen kan revisionsverket framöver granska lagligheten och ändamålsenligheten i skötseln av landskapens ekonomi samt efterlevnaden av
statsbudgeten. Revisionsverkets mål är framförallt att säkerställa riksdagens tillgång till riktiga och
tillräckliga 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.
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2.6 Övervakning av finanspolitiken
I detta kapitel följer en genomgång av uppgifterna, urvalet, målen och utvecklingsområdena inom
övervakning av finanspolitiken.

Uppgifter och mål
Det yttersta målet med övervakningen av finanspolitiken är att säkerställa att planeringen och
skötseln av de offentliga finanserna står på en hållbar grund. Genom övervakningen säkerställs
uppställningen av finanspolitiska mål samtidigt som regelefterlevnaden och måluppfyllelsen bedöms. Dessutom verifieras tillförlitligheten i de prognoser som utgör underlag för finanspolitiken. Ett mål är också att främja reglernas transparens och begriplighet.
Bestämmelser om oberoende övervakning av finanspolitiken finns i den finanspolitiska lagen (869/2012), statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna (120/2014, med
ändringar enligt 601/2017) 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 förordning (EU) nr 472/2013.

Inriktning av övervakningen
Övervakningen riktas i första hand in på författningsgrundade uppgifter. Till dem hör bedömning av
efterlevnaden av lagen om finanspolitiken, inklusive förordningen om en plan för de offentliga finanserna som utfärdats med stöd av lagen, jämte en bedömning av uppfyllelsen av målen för det strukturella saldot. Till uppgifterna hör även övervakning av den korrigeringsmekanism som fastställs i
nämnda lag. 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 makroprognoserna. Den regelbundna övervakningen omfattar utarbetandet och genomförandet av planen för de offentliga finanserna samt efterlevnaden av de
statsfinansiella ramarna. Inom övervakningen bedöms också efterlevnaden av regelverket för EU:s
stabilitets- och tillväxtpakt.
Övervakningsuppdraget förutsätter offentliga bedömningar och ställningstaganden av revisionsverket i fråga om uppfyllelsen av de finanspolitiska målen, regelefterlevnaden, de korrigerande åtgärdernas tillräcklighet och träffsäkerheten i Finansministeriets prognoser.

Utvecklingsområden
Granskningen av prognosernas tillförlitlighet utvidgas med lämpliga statistiska och ekonometriska metoder för finansprognoser. Nya verktyg utarbetas för konsekvensbedömning av finanspolitiska åtgärder, vid behov med stöd av externa forskningsprojekt. Den för reglerna och dimensioneringen av finanspolitiken relevanta osäkerhet som anknyter till uppskattningarna av produktionsgapet i
ekonomin presenteras och granskas i relation till resultat som tagits fram med alternativa metoder.
Dessutom fokuseras på hållbarhetsbedömningar av de offentliga finanserna.
Insynen i övervakningen av finanspolitiken främjas genom att ta fram beskrivningar av dess uppgifter, metoder och inriktningsgrunder för allmänheten.
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Övervakning av finanspolitiken 2019 och 2020–2023
Rapporten om övervakningen av finanspolitiken lämnas som en särskild berättelse till riksdagen i december 2019. I rapporten fokuseras speciellt på en bedömning av innehållet i den första planen för
de offentliga finanserna för valperioden 2019–2022 och av de i planen ställda målen för det strukturella saldot. I slutet av maj 2019 ger övervakningen av finanspolitiken ut den slutliga bedömningen
av efterlevnaden av stabilitets- och tillväxtpakten och utgiftsramarna under 2018 och en bedömning
av planen för de offentliga finanserna inklusive Finlands stabilitetsprogram.
De huvudsakliga iakttagelserna vid övervakningen av finanspolitiken rapporteras två gånger per
år. Majrapporten fokuserar på en efterhandsbedömning av efterlevnaden av stabilitets- och tillväxtpakten och utgiftsramarna, uppgörande av planen för de offentliga finanserna samt en bedömning av
realismen i prognoserna. I den särskilda berättelse som lämnas till riksdagen i slutet av året bedöms
skötseln av de offentliga finanserna, efterlevnaden av stabilitets- och tillväxtpakten samt uppfyllelsen av de nationella reglerna och målen i ljuset av budgetpropositionen och utkastet till budgetplan.
Regelbundna rapporter lämnas om tillförlitligheten hos de prognoser som används som underlag för
finanspolitiken, och följande särskilda rapport om finansprognoser publiceras 2020.

2.7 Tillsyn över val- och partifinansieringen
I detta kapitel följer en genomgång av uppgifter och mål för laglighetskontrollen av val- och partifinansieringen samt inriktningen av tillsynen och utvecklingsområden. I kapitlet redovisas även planerna för tillsyn av valfinansieringen samt tillsyn och granskning av partifinansieringen 2019–2023.

Uppgifter och mål
Statens revisionsverk är politiskt oavhängigt och därigenom en trovärdig och opartisk tillsynsmyndighet i val- och partifinansieringsärenden. Genom tillsynen kan man förebygga och upptäcka finansiering som strider mot partilagen och valfinansieringslagen och därmed påverka
parti- och valfinansieringens laglighet i realiteten. Tillsynen gör det möjligt att upptäcka otillbörlig finansiering.

I enlighet med lagstiftningen består tillsynsuppgifterna av mottagning och publicering av redovisningar, kommunikation med redovisningsskyldiga, verifiering av dokumentens riktighet och åtgärder som säkerställer att begränsningarna i lagstiftningen efterlevs. Revisionsverket har ett särskilt datasystem för dokumentförvaltningen och publiceringen av redovisningar.
Tillsynen av val- och partifinansieringen är en etablerad del av revisionsverkets verksamhet. För
partilagens del är uppgiften av löpande karaktär och kräver fasta resurser. För valfinansieringslagens
del handlar det om en valspecifik tillsynsuppgift som visserligen är en återkommande process. Förfarandet med efterhandsredovisning kräver resurser även under de år då inga val förrättas.

Inriktning av tillsynen
Enligt partilagen (10/1969, ändrad 683/2010) och lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009)
ska revisionsverket ta emot redovisningar av valfinansiering och kontrollera deras riktighet. Sedan
ingången av 2016 har vi även övervakat användningen av statsunderstöd som beviljas partier. Revisionsverkets enheter samarbetar i tillsynsuppgiften som utförs enligt en separat plan.
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Utvecklingsområden
När landskapsreformen genomförs är det möjligt att landskapsval förrättas 2019 och att revisionsverket
även åläggs tillsynsuppgifter gällande valfinansieringen vid landskapsval. Datasystemet för tillsynen
kommer att anpassas till att redovisningar av valfinansieringen även kan tas emot vid landskapsval.
Granskningen av partiernas distriktsorganisationer utvecklas så att den i största möjliga utsträckning baseras på elektroniskt underlag.

Plan för tillsyn av valfinansieringen 2019 och 2020–2023
De väsentliga bestämmelserna om tillsynsrapporternas innehåll och tidpunkter finns i partilagen och
valfinansieringslagen. Vi ska uppfylla lagstiftningens rapporteringskrav och i rapporterna föra fram
synpunkter på hur väl lagstiftningen fungerar.

Plan för tillsyn och granskning av partifinansieringen 2019 och 2020–2023
Följande rapporter lämnas till riksdagen med stöd av valfinansieringslagen:
Landskapsvalet 2018

2019

Europaparlamentsvalet 2019

12/2019

Riksdagsvalet 2019

11/2019

Följande rapporter lämnas till riksdagen med stöd av partilagen:
Tillsynsverksamheten 2019

3/2020

Tillsynsverksamheten 2020

3/2021

Tillsynsverksamheten 2021

3/2022

Tillsynsverksamheten 2022

3/2023

2.8 Behandling av klagomål och anmälningar om missbruk
Revisionsverket behandlar till verket framställda klagomål som gäller iakttagandet av statsbudgeten, lagligheten vid skötseln av statsfinanserna och samt val- och partifinansieringen. Verket behandlar också sådana anmälningar om missbruk om vilka föreskrivs i 16 § i lagen om statens revisionsverk (676/2000).
Antalet klagomål som inte gäller val- och partifinansiering beräknas uppgå till 30–40 per år, varav ungefär hälften tas upp för behandling som klagomål. Målet är att dessa ärenden i vanliga fall avgörs inom tre månader men om en laglighetsgranskning inleds för att avgöra ärendet är målet ett avgörande inom sex månader.
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2.9 Gemensamma riktlinjer för kvalitetsutveckling
Revisionsverket ska i samband med strategiarbetet se över ramarna för kvalitetshantering. De viktigaste observationerna och utvecklingsbehoven gällande kvalitetshanteringen och kvalitetssäkringen inom de olika revisionsslagen sammanställs för behandling på verkets ledningsforum. Kvalitetshanteringen bygger på revisionsinstruktionerna. Revisionsverket rapporterar om kvalitetsledningen
i samband med bokslutet. Verket väljer ut ett antal revisionsberättelse och ber medlemmar i vetenskapliga rådet bedöma kvaliteten på dem. Bedömningarna delges verkets ledning.
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3

Resultatmål och utvecklingsområden

I detta kapitel anges revisionsverkets externa och interna resultatmål samt indikatorer för bedömning av måluppfyllelsen. I kapitlet behandlas även personalpolicyns utvecklingsområden, strategiska kommunikationsmål, planeringsfunktionens mål, kund- och intressentarbetets och den internationella verksamhetens fokusområden samt de interna tjänsternas resultatmål och serviceåtagande.

3.1 Externa och interna resultatmål
Revisionsverkets resultatmål består av fem externa och åtta interna mål. Vi rapporterar årligen om
måluppfyllelsen i samband med boksluten.

MÅL

1
2
3
4

MÄTARE

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

Intressentenkät, uppföljning av
riksdagens utskottshöranden

Vi bidrar till att statens finanser sköts enligt lagstiftningen,
statsbudgeten och principerna för god förvaltning.

Intressentenkät, revisionerna och
rekommendationerna har haft
effekt

Vi bidrar till en hållbar reformering av den offentliga
ekonomin och förvaltningen.

Intressentenkät, revisionerna och
rekommendationerna har haft
effekt

Interaktionen stöder revisionsverkets påverkan.

Revisionsobjekten ger positiv
respons om interaktionen under
revisionerna

5

Vi bidrar till genomförandet av hållbarhetsmålen

Intressentenkät, revisionerna och
rekommendationerna har haft
effekt

Figur 7: Externa resultatmål
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MÅL

6
7
8
9
10
11
12
13

MÄTARE

Utvalda revisionsämnen behandlas ur ett statsfinansiellt
perspektiv.

Korsutvärdering och vetenskapliga
rådets utvärdering

Slutledningarna och ställningstagandena baserar sig
på systematiskt tillämpade kvalitativa och kvantitativa
metoder för datagenerering.

Korsutvärdering och vetenskapliga
rådets utvärdering

Nyckeltalen enligt personalenkäten är åtminstone på
samma nivå som i referensgruppen: totalresultat, samt
uppdelat på personalens välmående, grundläggande
arbetsbetingelser, arbetsgemenskapens funktion och
utvecklingsförutsättningar för arbetsgemenskapen.

Personalenkät

Volymen för sjukfrånvaro överskrider inte den allmänna
nivån inom statsförvaltningen.

Sjukskrivningarna per årsverke

På kompetensutveckling används i genomsnitt tio
dagsverken per årsverke.

Arbetstidsuppföljning,
antal dagsverken för
kompetensutveckling

Positiv utveckling av kompetensnivåindexet
(kompetensnivån) enligt kompetenskartläggningen.

Enkät för kompetensnivåindex

Revisionerna färdigställs inom utsatt tid och antalet
Planer och uppföljningsdata
använda dagsverken överskridet inte det planerade antalet.

Ändringarna i verksamhetsmodellen har stärkt
personalens känsla av att verksamheten vid Statens
revisionsverk är effektiv.

Figur 8: Interna resultatmål
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Personalenkät

3.2 Personalpolicyns utvecklingsområden
Personalpolicy och personalarbete
Personalpolicyn anger visionen och ambitionen för revisionsverkets personalledning och personalutveckling. Den skapar förutsättningarna för systematisk och långsiktig personalledning. Personalpolicyn utgår från revisionsverkets värderingar, anger principerna för hanteringen av personalfrågor
och fastställer hur verkets personalledning ska verkställas. Policyn utgör ett underlag och ett stöd
för genomförandet av verkets strategi. I revisionsverkets nya strategi har personalpolicyn en större
roll än tidigare som ett instrument för genomförande av strategin.
Personalpolicyn har en nyckelroll i utvecklingen av revisionsverkets verksamhet. Genom den nya
strategin 2019–2023 avspeglas intressenternas och kundernas behov samt revisionsverkets ambition
att få större samhällspåverkan också i verkets personalpolicy. Den tar också fasta på visionen av ett
enhetligt Statens revisionsverk. Dessa strategiska mål kommer att påverka personalledningen och i
synnerhet kompetensutvecklingen på revisionsverket.
Revisionsverkets mål med strategin är att göra arbetssätten och verksamhetskulturen mer flexibla, interaktiva, samarbetsorienterade och förtroendebaserade. Målet är att kombinera olika slags
expertis och samarbeta. Genom strategin får revisionsverket en team- och projektbaserad organisation där personalen inte är inordnad i enheter och grupper utan i projekt som genomförs av team.
Omorganisationen medför avsevärda förändringar i såväl verksamheten och arbetssätten som ledningsarbetet. Önskemålet om en inarbetad och genuin projektbaserad organisationen har framförts
i diskussioner med personalen och i enkäter om utveckling av arbetssätten.
Varje anställd har en roll i hur revisionsverket byggs upp och utvecklas i enlighet med den nya
strategin. De anställda utgör en arbetsgemenskap vars sakkunskap och yrkeskompetens är kärnan i
revisionsverkets förmåga att påverka. Personalpolicyn ska utveckla verkets produktivitet på lång sikt.
Personalpolicyn realiseras genom revisionsverkets samtliga anställda. Speciellt verkets ledning,
HR samt teamens och projektens ledare och chefer både svarar för att HR-principerna iakttas inom
deras ansvarsområden och verkställer principerna för ansvarskännande ledarskap i sitt arbete. I och
med den nya strategin gäller det för alla att ändra på processerna, verksamhets- och arbetssätten
och attityderna så att de allt bättre tar hänsyn till målen för revisionsverkets samhälleliga relevans.

Nytt ledningssystem och chefsarbete
Personalpolicyn lägger grunden för personalledningen som betonar ett gemensamt ledarskap och
en dialog med såväl medarbetarna och nätverken. Ledarskapet ska stöda verkets strategiska påverkans mål genom fokusområden som personledning och förändringsledning, utvecklingsarbete och
strategiska ledarskapsfärdigheter.
På Statens revisionsverk finns olika slags ledaruppgifter: Direktörernas och chefernas roller med
avseende på dem kommer att specificeras med fördelning i operativa och strategiska samt interna
och externa uppgifter.
Ledaransvaret måste fördelas för att vi ska kunna uppnå en smidig och jämlik arbetsgemenskap
där motivation och färdigheter utnyttjas på bästa sätt. Utöver att arbetet organiseras i team överförs
också ansvar för det dagliga ledarskapet och substansfrågor till självstyrande team. Det innebär att
besluten fattas där arbetet utförs och att problemlösning och utveckling av arbetet ankommer på de
personer som påverkas av dem. I revisionsverkets teammodell fattas besluten snabbt och vi litar på
medarbetarnas kunskaper och färdigheter att lösa frågor och problem.
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Teamarbete som stöder och utgår från självstyrning förenklar verkets beslutssystem, delar på ledningsarbetet och underlättar arbetet i projekt då teamen själva får styra och besluta om innehållet.
I självstyrande team får medarbetarna nya möjligheter att leda sitt eget arbete, fatta beslut om det,
utveckla sin kompetens och utvecklas personligen. Genom att teamen är självstyrande får chefsarbetet en mer coachande karaktär.
Kompetensutveckling är en avgörande faktor för att revisionsverkets nya verksamhetsmodell ska
ge resultat. Samtidigt är förmågan att leda och styra diversifierade kompetenser ett viktigt element i ledarrollen. Revisionsverkets strategiska kompetensbehov anger riktningen för kompetenshanteringen.

Kompetens- och utvecklingshantering
Kärnan i revisionsverkets strategiska förändring består av att stärka verkets samhällspåverkan genom
att samordna verksamhetssätten och öka interaktionen inom personalen. Med tanke på kompetens
och utveckling innebär detta att hela revisionsverkets kompetenspotential utnyttjas bättre och på ett
mångsidigare sätt. I projekten tas hela personalens kompetens tillvara genom hela verket. Personalen utvecklar och sprider sina kompetenser och får tillgång till nya och mer omfattande kompetensstigar i teamen och projekten. Det handlar om kompetensutveckling som öppnar upp nya möjligheter. Experterna kan utveckla och utnyttja sina kunskaper och färdigheter på flera nya sätt. Genom
projekt- och teamorganisationen blir också deras arbetsuppgifter och karriärstigar mer varierande.
I centrum av utvecklingen av kompetenser och verksamhetssätt står lärande i arbetet, lärande av
andra och samarbete. I teamorganiserat arbete stöds kompetensutveckling dessutom av kollegialt lärande och spridning av egna yrkeskunskaper. Team som innehåller olika slags kompetensen möjliggör
mångsidig och effektiv hantering av omfattande teman så hela teamet kan dra nytta av den samlade
expertisen. Teamorganisationen erbjuder också fler möjligheter för utveckling av ledarskapsfärdigheter som teamledare. Teamledarna kan utveckla och utnyttja sina färdigheter i ledningsuppgifter
och bygga upp sin ledarerfarenhet.
Kompetensutvecklingsmetoder som tillhandahålls hela personalen bidrar till genomförandet av
strategin och arbetet enligt den nya organisationsmodellen. Projektarbete som utförs av team kräver insatser för att stärka och utveckla nya kompetensområden. Prioriteter för dessa är teamarbete
och teamledning, projektkompetens, coachande ledarskap, dataanalyser och digitalisering. Kompetensutveckling fokuserar på att stöda kunskaper och utveckling som bygger på strategin, medan utvecklingsinvesteringarna riktas in på strategiskt kritiska områden. Kompetensutveckling verkställs
systematiskt och långsiktigt utifrån strategin, med hållbara insatser för att leda och stöda personalens potential och utveckling.
Utöver den interna omorganisationen ställer omvärldsförändringar krav på revisionsverkets utveckling. På grund av förändringarna i omvärlden och kraven på revisionsområdet måste kompetensutveckling riktas in på bredare och mångsidigare kompetensstigar. Dataanalytik, digitalisering
och robotisering har redan gett upphov till nya arbetsmodeller i revisionsarbetet och hela revisionsverkets verksamhet.

Personalplanering och rekrytering
Personalplaneringen och rekryteringarna fokuserar på strategiska kompetensbehov för revisionsverkets förmåga för samhällspåverkan och intressentorienterad informationsframtagning i den föränderliga omvärlden för samhället och ekonomin.
Då arbetet organiseras i projekt bygger personalplaneringen på en kompetensbank och kompetensprofiler, som skapas genom kompetenskartläggningar. De första kartläggningarna genomförs 2019.
Rekryteringarna riktas främst in på kompetensbehov som följer av de snabba förändringarna i
omvärlden och revisionssektorns utveckling, som bland annat dataanalys-, projekt- och kommunikationskompetens. Principen är att de externa rekryteringarna ska fylla kompetensbehov som inte kan
tillgodoses genom personalutbildning, intern arbetsrotation eller omorganisation av arbetsuppgifter.
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När pensionsavgångar, tjänstledigheter och andra personalförändringar möjliggör externa rekryteringar prioriteras ny kompetens som behövs för utförandet av verkets uppgifter. I motsats till revisionsverkets tidigare tillvägagångssätt är det möjligt att vid externa rekryteringar tillämpa prövotid.

Arbetsutvärdering, avlöning och belöning
Avlöningen vid revisionsverket ska vara motiverande och jämlik. Avlöningen och belöningarna är
transparenta och incitamenten är revisionsverkets gemensamma mål. Arbetsprestationerna utvärderas enligt transparenta och objektiva kriterier på lika villkor. Uppdateringen av personalens uppgiftsbeskrivningar 2018–2019 bidrar till att avlöningskriterierna är transparenta och jämlika och att
de uppfylls. Huvuduppgifternas innehåll och övriga uppgifter definieras transparent i personalens
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.
Till följd av den nya strategin och omorganisationen ser revisionsverket också över möjligheterna att utveckla avlöningen och belöningarna. Avlöningen ska stödja strategin, genomslagskraften
och framgångsfaktorerna.

Arbetsklimat och arbetsgemenskap
Övergången till en projekt- och teamorganisation medför stora förändringar i arbetsgemenskapens
funktion och dynamik. I den nya organisationsmodellen har arbetsgemenskapen en ny och mer dynamisk struktur. Den nya organisationsmodellen och det nya arbetssättet medför nya mål, förväntningar och verksamhetssätt för arbetsgemenskapen samt förutsätter att man öppet ser över den nuvarande verksamhetskulturen och de nuvarande processerna och vill förnya sig.
Revisionsverkets strategiska projekt för arbetshälsa, inklusive fortsatta åtgärder, fokuserar på
att förbättra arbetshälsan speciellt genom att ständigt förbättra och följa upp förutsättningarna för
personalens produktivitet. Utifrån analyser fastställdes följande fokusområden för utvecklingen av
förutsättningarna och ledningen av personalens produktivitet: leda människor, stimulerande arbete, kundnytta och förnyelseförmåga. Insatserna för bättre arbetshälsa utgår från dessa utvecklingsområden och framstegen mäts genom uppföljning av måluppfyllelsen. Produktivitetsförutsättningarna mäts dessutom med en pulsenkät som genomförs två gånger om året (februari och maj). Syftet
är att upptäcka utvecklingsområden och planera verksamheten i realtid. Dessutom ordnas arbetshälsoforum där personalen kan diskutera arbetshälsa och arbetsklimatet. Forumet är en plattform
där medarbetarna samlas utan chefer och direktörer för att utifrån på förhand föreslagna teman ta
fram förslag till bättre arbetshälsa på revisionsverket.
Insatserna under planeringsperioden riktas speciellt in på arbetsklimatet och en fungerande arbetsgemenskap genom att hjälpa med arbetarna att implementera de nya arbetssätten och organisationen. Medarbetarna medverkar vid beredningen och genomförandet av förändringarna, och öppen
och aktuell information om förändringarna sprids bland annat på informationsmöten och workshopar och genom strategiskommunikation. Varje medarbetare ansvarar för att främja en god arbetsgemenskap och ett gott arbetsklimat på revisionsverket. Ledningen, cheferna och HR-funktionen
spelar en nyckelroll i att främja ett motiverande arbetsklimat och en fungerande arbetsgemenskap.

Uppföljning av personalpolicyn
Uppfyllelsen av målen för personalpolicyn följs upp regelbundet på ledningens och personalorganisationernas kvartalsmöten. Rutinerna och indikatorerna för uppföljningen utarbetas i samarbete
med personalen. Uppföljningen och utvärderingen ska omfatta samtliga teman för personalpolicyn.
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3.3 Fokus för kommunikationen
Värderingar och strategiska mål i kommunikationen härleds ur strategin för Statens revisionsverk
2020:

Värderingar
––
––
––
––

öppenhet
jämlikhet
interaktion
tydlighet

Strategiska mål
––
––

––
––

Vi verkställer strategin genom att bygga upp idéledarskap. Temat för idéledarskapet yttrycks i
kärnidén som är härledd ur strategin.
Vi arbetar för en positiv intern och extern bild av Statens revisionsverk samt för god arbetshälsa.
Vi stöder personalens tillgång till information om sitt arbete, vi skapar en vi-anda på revisionsverket och bygger upp ett fungerande och energigivande kommunikationsteam.
Vi skapar fungerande och enkla lösningar med fokus på kunderna och resursanvändningen.
Vi har ett ekologiskt arbetssätt.

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

Teman för extern kommunikation 2019–2021
––
––
––

Statens revisionsverk är ledande expert på statsfinanserna och god förvaltning.
Statens revisionsverk är en proaktiv aktör och debattör.
Statens revisionsverk tillhandahåller information om ekonomin och förvaltningen i tillgängligt
format och med moderna medel.

Teman för intern kommunikation 2019–2021
––
––
––

Gemensam syn: Då du är insatt i revisionsverkets strategi och tillämpar den i ditt arbete bidrar
du till att bygga upp ett enhetligt Statens revisionsverk.
God information: Genom att aktivt dela med dig av information bidrar du till ett öppet arbetsklimat och gör arbetet lättare för andra.
Bra stämning: Uppmuntran, hjälp och beröm ger bättre arbetshälsa för dig själv och andra.

3.4 Planeringsfunktionens mål
Planeringsfunktionen bereder förslag till revisionsverkets strategi, granskningsplan och resultatmål samt förslag till verkets övriga gemensamma strategiska riktlinjer och planer. Den bereder också övergripande riskanalyser av samhällsekonomin och statsfinanserna för verkets revisionsplanering samt verksamhets- och ekonomiplanering.
Funktionens viktigaste uppgifter 2019 är att slutföra revisionsverkets strategiprojekt, fortsätta
utvecklingen av processen och verktygen för revisionsplanering samt utveckla planerings- och uppföljningssystemet i enlighet med verkets nya strategi och ledningssystem.
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Utöver de ovan nämnda uppgifterna ska funktionen 2019 också genomföra en riskanalys av statsoch nationalekonomin och en referensutvärdering av tillsynen och granskningen av finanspolitiken.
Planeringsfunktionens mål är att utforma enhetliga kvalitets- och riskhanteringsprocesser för revisionsverket samt grundläggande rapportering som stöd för ledningen vid genomförandet av den
nya strategin.

3.5 Fokusområden i kund- och intressentarbetet samt den
internationella verksamheten
Fokusområden i kund- och intressentarbetet
Aktivt kund- och intressentsamarbete stöder revisionsverkets genomslagskraft. Revisionsverkets
viktigaste kunder och intressenter är riksdagen och statsförvaltningens högsta ledning. Kund- och
intressenthelheten framgår av bilden intill.

Revisionssammanslutningar

Landskap och
kommuner

Intern
revision

Kanslichefer

Internationella
samarbetsparter

(EUROSAI,
INTOSAI, ETT)

Tjänstemän

Högsta
tjänstemannaledningen

Controllerfunktionen

Statsförvaltningen
Ministerier

Universiteten

Ekonomiledning

Statsrådet

Forskare
EUkommissionen

Delegationen

Vetenskapliga
rådet

Skolor och
läroanstalter

Partier

Riksdagsledamöter

Medborgare
Arbetssökande

Riksdagen

Tjänstemän

Övriga
utskott
Revisionsutskottet

Medier

Opinionsbildare
(sociala medier,
bloggare,
andra)

Organisationer
och stiftelser

Figur 9: Kund- och intressenthelheten
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Avsikten med kund- och intressentsamarbete är att utifrån den nya strategin bereda ett kundprogram inklusive mål, verksamhetsplan och uppföljning under planeringsperioden. I kundprogrammet läggs upp riktlinjer för fokuseringen av åtgärderna och aktiveras insatser för genomförande av
den nya visionen och strategin. Avsikten är att kartlägga nuläget i kund- och intressentpraxisen utifrån ledning, revisionsarbete, interaktion och processer. Dessutom avtalas om ansvariga för ledning
och samordning med avseende på kundrelationerna samt planerar utbildning och kompetensutveckling för personalen med tanke på arbetet gentemot intressenter.
Kund- och intressentsamarbetet utvecklas med stöd av revisionsverkets system för kundrespons
och utifrån den mottagna responsen. Kundrespons utgör en viktig del i fortlöpande utveckling av
kompetensen och interaktionen samt ett stödverktyg för ledning av revisionsverket. Målet är att utveckla revisionsprocessen så att den blir öppnare, smidigare och mer interaktiva. Dessutom fortsätter
utvecklingen av kundresponssystemet utifrån erfarenheterna och observationerna från 2018. Verkets
följande intressentutredning inklusive ryktesutredning genomförs 2019 och därefter vart fjärde år.

Fokusområden i internationell verksamhet
Revisionsverkets internationella samarbete har flera dimensioner. Grundlagen förutsätter att Finland, och därmed även revisionsverket, aktivt deltar i internationellt samarbete i syfte att utveckla
samhället. Verkets internationella samarbete syftar också till att Finland ska ha möjlighet att påverka internationella avgöranden. Statens revisionsverk är nationell samarbetsmyndighet för Europeiska revisionsrätten.
Internationellt samarbete spelar en viktig roll i utvecklingen av den externa granskningen och
övervakningen. Härigenom förstärker vi vår institutionella kapacitet, utvecklar kompetens och metoder samt letar efter sätt att skapa förutsättningar för en hållbar förnyelse av den offentliga ekonomin och förvaltningen. Statens revisionsverks revisionsinstruktioner bygger på de internationella ISSAI-standarderna. Standarderna utformas i arbetsgrupper inom de högsta revisionsmyndigheternas
internationella organisation INTOSAI (International Organization for Supreme Audit Institutions),
där revisionsverket medverkar i frågor som gäller utveckling av revisionsverksamheten.
Det internationella revisions- och tillsynssamarbetet fokuserar på
–– revisionsarbetets effektivitet
–– kvalitetssäkring
–– metodologi
–– digitalisering och dataanalytik
–– FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030.
FN:s hållbarhetsmål 16 lyder: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling,
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner
med ansvarsutkrävande på alla nivåer. I enlighet med detta kan revisionsverket i sin revisionsverksamhet bedöma genomförandet av hållbarhetsmålen och den nationella rapporteringens tillförlitlighet. Därtill främjas målen genom att Statens revisionsverk är en transparent och ansvarsfull organisation (se bilaga 7 Hållbarhetspolicy – mål och indikatorer).
Målet för det internationella samarbetet är att revisionsverket fram till 2020 ska påverka som
medlem i styrelsen för den europeiska samarbetsorganisationen för de högre revisionsorganen EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions). Revisionsverket ansvarar för framtidsporföljen (Emerging issues and forward thinking). Målet är att bevaka och aktivt rapportera om
aktuella ämnen som bland annat digitalisering, säkerhetsfrågor, migration och genomförande av
FN:s hållbarhetsmål.
Under planeringsperioden bidrar revisionsverket till att öka det professionella revisionssamarbetet och den institutionella kapaciteten genom att ansöka om ordförandeskap i INTOSAI:s miljörevisionsgrupp (2019–2021), deltaga i INTOSAI-grupperna för Big Data och indikatorer och EUROSAI-grupperna för miljörevision, revision och etik samt revisionens samhällspåverkan (IT, kommunal
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ekonomi och offentlig sektor). Statens revisionsverk är dessutom ordförande i det finanspolitiska revisionsnätverket och deltar aktivt i EU-samarbetets mervärdesskattegrupp, bankunionsgruppen, Europa 2020-strategins revisionsnätverk och gruppen för utveckling av de europeiska redovisningsstandarderna EPSAS (European Public Sector Accounting Standards).
Revisionsverket är extern revisor för Europeiska sydobservatoriet ESO till och med 2021 och för
CERN, det europeiska forskningscentret för partikelfysik, till och med 2020. Dessutom är revisionsverket medlem av OECD:s Audit Committee 2019–2021.

Nordiskt
samarbete

EU-samarbete

Digitalisering
Strategi Data
Kvalitet
SDG

EUROSAI

INTOSAI

Figur 10: Fokusområden i internationell verksamhet

3.6 Funktionella resultatmål och serviceåtagande för interna
tjänster
Enheten för administration och IKT-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 arbetsordningen fastställda uppgifter enligt t idsplanerna
och bestämmelserna.
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Servicenivåmål
Enheten för administration ansvarar för att grundläggande arbetslivsfaktorer – anställningsförhållanden, arbetsmiljö, arbetsverktyg och datasystem – är i gott skick och motsvarar verkets och personalens behov. År 2019 kommer man att särskilt fokusera på att genomföra verkets strategi i den nya
verksamhetsmodellen och det nya ledningssystemet. I strategin fastställs som mål ett enhetligt Statens revisionsverk och större samhällspåverkan. Ändringarna i ledningssystemet och verksamhetsmodellen ska bidra till dessa mål och skapa bättre förutsättningar för kompetensutveckling, kompetensspridning samt externt och interna samarbete. Det nya ledningssystemet ska börja gälla 1 april 2019.

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.

Personalpolicy
Revisionsverkets mål för personalpolicyns 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.

IKT, dataanalys och datasäkerhet
IT- och datasäkerhetslösningarna möjliggör effektiva och relevanta revisioner. År 2019 kommer
IKT-utvecklingsinsatserna att fokusera speciellt på lösningar för den nya verksamhetsmodellen och
det nya ledningssystemet samt implementeringen av ärendehanteringssystem.
Utveckling och implementering av datasystem
Den nya verksamhetsmodellen och det nya ledningssystemet i organisationen ställer nya krav på
dataadministrationen och it-systemen. Det behövs nya lösningar och datasystem för verksamhetsplanering, kund-, partner- och projekthantering, kompetenshantering och resursfördelning samt
verkets administration överlag. Även den grundläggande it-tekniken utvecklas med bland annat lösningar med molntjänster (t.ex. grundläggande MS-program). För projekthantering och resursallokering tas fram verktyg som är lämpliga för Statens revisionsverk, utöver de pågående projekten för
HANDI och ärendehanteringssystemet. Befintliga system, såsom Sharepoint (intranät och arbetsytor) och revisionssystem, utvecklas och underhålls. Lösningarna för kommunikationen utvecklas
gällande både den externa webbplatsen och intranätet samt genom att införa en informationstavla.
De integrationer som behövs kan genomföras tack vare den enhetliga data- och arkitekturmodellen.
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Dataanalytik
Både revisionsenheterna och stödfunktionerna fortsätter att satsa på dataanalytik, som är ett viktigt utvecklingsområde för Statens revisionsverk. Funktionen för dataanalytik inom IKT-gruppen
stöder revisionsarbetet med sakkunniginsatser, befintliga it-lösningar och nya utvecklingsprojekt.
Dessutom samordnar funktionen samarbetet med internationella och finländska samarbetspartner.
En Microsoft PowerBI-miljö kommer att byggas och implementeras för rapportering och visualisering. Den möjliggör mångsidig rapportering av externa och interna data. Till utvecklingsområden
inom dataanalytik hör också HANDI-data, logguppföljning, data från Statistikcentralen samt verktyget SAP-DAB och dataplattformen Macrobond.
Inom ramen för det internationella samarbetet kommer Statens revisionsverk att ordna ett seminarium om dataanalytik i Finland 2019.
Utveckling av tjänster för tillsyn över valfinansieringen
Översynen av e-tjänsten för valfinansieringstillsyn fortsätter. Den nya tjänsten erbjuder ett uppdaterat användargränssnitt för dagens behov och en fortsatt pålitlig miljö för mottagning och behandling av redovisningar och för rapportering.
Datasäkerhet och dataskydd
Datasäkerheten och -skyddet kräver fortlöpande kontroll och utveckling. Kraven i EU:s dataskyddsförordning beaktas och de ansvariga för datalagren utbildas. IKT-riskerna kartläggs och de uppdaterade riskhanteringsåtgärderna integreras i verkets arbete.
Förberedelser pågår för uppdatering av utbildningsmiljön för datasäkerhet, bland annat gällande dataöverföring
Stöd och utbildning
Vi satsar på de anställdas IKT-kompetens genom en högklassig självstudiemiljö och utbildningsmöjligheter. År 2019 kommer självstudierna att koncentreras till lärmiljön eOppiva.
Smidigt arbete säkerställs genom underhåll och administration av utrustning, system och program. God närsupport svarar på IKT-förändringar och -problem.
IKT-funktionen stöder verkets digitalisering med sin expertis, anskaffning av nya lösningar för
verket samt tekniskt stöd i olika skeden.

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 ges bästa möjliga förutsättningar att genomföra granskningsplanen. Vi förbinder oss att leda och utveckla revisions-, tillsyns- och expertverksamheten inom vårt ansvarsområde och att arbeta tillsammans så, att granskningsplanens resultatmål kan uppnås på bästa möjliga sätt.
Vi leder människor och arbete genom att ställa upp mål och skapa förutsättningar att uppnå dem.
Vi stöder varandra och andra chefer så att vi genom att leda tillsammans kan skapa förutsättningar
för effektivt och högklassigt arbete, ett bra arbetsklimat 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 13 december 2018

Tytti Yli-Viikari
generaldirektör
Marjatta Kimmonen
överdirektör
Marko Männikkö
överdirektör
Mikko Koiranen
förvaltningsdirektör

40

Bilagor
BILAGA 1: Anslagsmedel 2019–2023
BILAGA 2: Verksamhets- och ekonomiplan
BILAGA 3: Personalram 2019–2023
BILAGA 4: Strategisk kompetensutvecklingsplan 2019–2023
BILAGA 5: Riksdags- och revisionsberättelser 2019
BILAGA 6: Kommunikationsplan 2019
BILAGA 7: Hållbarhetspolicy – mål och indikatorer

41

Revisionsplan 2019–2023

Bilaga 1: Anslagsmedel 2019–2013

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bokslut

Budget

Budget
förslag

Budget
förslag

Budget
förslag

Budget
förslag

Budget
förslag

Budget/anslagsram*

15 325 000

14 937 000

15 669 416

16 099 929

16 099 929

16 099 929

16 099 929

Överförts från föregående år

1 768 035

2 060 389

1 471 196

1 341 178

1 324 112

1 307 047

1 289 981

Disponibelt anslag

17 093 035

16 997 389

17 140 612

17 441 107

17 424 042

17 406 976

17 389 910

Löner och arvoden

11 231 000

11 539 245

12 121 845

12 257 995

12 257 995

12 257 995

12 257 995

952 181

583 000

583 000

583 000

583 000

583 000

583 000

2 849 464

3 403 948

3 094 589

3 276 000

3 276 000

3 276 000

3 276 000

15 032 645

15 526 193

15 799 434

16 116 995

16 116 995

16 116 995

16 116 995

2 060 389

1 471 196

1 341 178

1 324 112

1 307 047

1 289 981

1 272 916

Lokalhyror
Övriga omkostnader
Utnyttjats totalt
Överförs till följande år
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Bilaga 2: VEP 2019–2022 (2023) Anslagsmedel

Anslagsmedel (VEP-kalkyl)

Justerade uppgifter
Ansvarsområde
Löner och omkostnader
Statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)
Löner
Omkostnader
Omkostnadsmom. 21.40.01 bokslut
Omkostnader/år
Överförd post (budgetprognos 2018)
Disponibelt anslag
Momsutgifter (21.40.29)
Omkostnader och momsutgifter
+/- Förändring 2019–2023 totalt
Reservationsanslag

Statens revisionsverk
VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2019–2022 (2023)

2017

2018

2019

2019

Bokslut

Budget

15 325 000
11 231 000

14 937 000
11 539 245

15 669 000
12 121 845

732 000
582 600

16 099 000
12 257 995

3 801 645

3 986 948

3 677 589

-309 359

3 859 000

15 325 000
15 032 645
1 768 034
17 093 034
648 466
15 681 111

14 937 000
15 526 193
2 060 389
16 997 389
590 000
16 116 193

15 669 000
15 799 434
1 471 196
17 140 196
650 000
16 449 434

Budgetförslag Förändring +/- €

-589 193
60 000

VEP 2020

16 099 000
16 116 995
1 340 762
17 439 762
650 000
16 766 995

476 047

Anslagsmedlen för revisionsverkets omkostnader har budgeterats som ett reservationsanslag (2

eller delvis, enligt vad som beslutas i samband med budgeten, till det finansår eller de två finanså

reservationsanslag som helt eller delvis blivit oanvänt får överföras till följande finansår. Posten ö
det verkliga användningsåret. Därmed kan reservationsanslaget användas för fleråriga projekt.
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12.12.2018

2020

2021

2022

2023

Förändring +/- €

VEP 2021 Förändring +/- €

VEP 2022 Förändring +/- €

VEP 2023 Förändring +/- €

430 000
136 150

16 099 000
12 257 995

0
0

16 099 000
12 257 995

0
0

16 099 000
12 257 995

0
0

181 411

3 859 000

0

3 859 000

0

3 859 000

0

-17 995

16 099 000
16 116 995
1 286 777

-17 995

-130 434
0
617 127

16 099 000
16 116 995
1 322 767
17 421 767
650 000
16 766 995

-17 995
0
-17 995

16 099 000
16 116 995
1 304 772
17 403 772
650 000
16 766 995

0
-17 995

650 000
16 766 995

0
-17 995

2 år) precis som omkostnader för andra statliga ämbetsverk. Enligt lagen om statsbudgeten kan ett reservationsanslag överföras helt

år som följer efter finansåret. På grund av reservationsanslagets karaktär har därför en rad för Omkostnader/år inkluderats i tabellen. Ett

överförs i samband med bokslutet. Den är en budgetutgift för bokslutets räkenskapsperiod men i affärsbokföringen hänförs utgiften till
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Bilaga 3: Personalram 2019–2023

Statens revisionsverk
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 (%, åv)
Effektivitetsrevision
Redovisningsrevision
Laglighetsgranskning
Granskning av finanspolitiken
Övervakning av finanspolitiken
Tillsyn över val- och partifinansieringen
Riksdagsrapportering
Ledning externt
Övriga externa prestationer
Interna prestationer (30 dv/person)
Totalt
Prognos för personalens tjänstestruktur (% av, åv) euro
Högsta ledningen
Personchefer
Råd/ledande
Överrevisorer/ekonomer
Revisorer/assistenter*
Totalt

2018
11 691 231
11 539 245
12 079 343
540 098
141,6
138,0
-3,6
23
27
9
3
2
4
3
20
12
35
138

16 %
19 %
6%
2%
2%
3%
2%
15 %
9%
26 %
100 %
5%

4

11 %
57 %
15 %
12 %
100 %

12
73
24
29
142

2019
12 281 504
12 121 845
12 121 845
0
148,2
138,0
-10,2
23
27
9
3
2
4
3
20
12
35
138

16 %
19 %
6%
2%
2%
3%
2%
15 %
9%
26 %
100 %
5%

4

11 %
55 %
17 %
13 %
100 %

12
72
29
31
148

2020
12 419 447
12 257 995
12 257 995
0
143,6
138,0
-5,6
16 %
19 %
6%
2%
2%
4%
2%
15 %
9%
24 %
100 %

23
27
9
3
2
6
3
21
12
33
138

5%
12 %
57 %
15 %
11 %
100 %

23
27
9
3
2
6
3
21
12
33
138

23
27
9
3
1
6
3
20
12
33
135

23 %
27 %
9%
3%
2%
6%
3%
21 %
12 %
33 %
100 %

12 257 995
0
136,8
138,0
1,3
23
27
9
3
1
6
3
20
12
33
137

5%

4

5%

4

5%

4

12 %
58 %
14 %
11 %
101 %

13
74
23
25

12 %
58 %
14 %
11 %
100 %

13
74
23
25
139

12 %
58 %
14 %
11 %
100 %

12
73
23
25
137

144

Högsta ledningen
Personchefer
Råd/ledande
Överrevisorer/ekonomer
Revisorer/assistenter
Totalt
Pensionsavgångar (åv)

6
15
67
23
27
138

139

Mål enl. strategin
VTV2023

4%
11 %
49 %
17 %
20 %
100 %
2

17 %
20 %
6%
2%
1%
4%
2%
15 %
9%
24 %
100 %

2023
12 288 860
12 257 995

4

Mål enl. strategin
VTV2020

2

16 %
19 %
6%
2%
2%
4%
2%
15 %
9%
24 %
100 %

2022
12 394 379
12 257 995
12 257 995
0
139,0
138,0
-1,0

13
75
26
26

Mål för personalens tjänstestruktur (% av, åv) euro

0

2021
12 262 146
12 257 995
12 257 995
0
139,0
138,0
-1,0

4%
7%
46 %
22 %
22 %
100 %

5
10
63
30
30
138
2

1
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Bilaga 4: Strategisk kompetensutvecklingsplan 2019–
2023

1 Fokusområden och åtgärder för
kompetensutveckling
Vår flexibla arbetskultur bidrar till effektivt arbete och effektiv kompetenshantering. Flexibiliteten
syns även i att vi erbjuder personalen olika verktyg för kompetensutveckling. För kompetenshantering och -utveckling använder sig revisionsverket av kortvariga personalutbildning, längre utbildningsprogram, individuella utvecklingsplaner, rotation av revisionsobjekt och arbetsuppgifter, tjänstemannautbyte och introduktionsprogram för nya anställda.
Kompetensområdet är indelat i sex fokusområden för kompetenshantering och strategisk planering.

2

Individuella utvecklingsplaner

Individuella utvecklingsplaner tas fram vid utvecklingssamtalen med utgångspunkt från revisionsverkets huvudkompetensområden. Syftet med utvecklingsplanerna är att garantera varje medarbetare en möjlighet att utveckla sin kompetens på lång sikt och därmed främja en professionell utveckling under arbetskarriären. Utvecklingssamtalen och de individuella utvecklingsplanerna är en del
av verkets övergripande kompetenshantering.
Genomförandet av de individuella utvecklingsplanerna främjas via fördjupade utbildningsprogram. Revisionsverket använder elektronisk utbildningsportal som främjar och underlättar olika skeden i kompetensutvecklingen.

3

Långa program och auktoriseringar

Revisionsverkets utbildningsprogram fokuserar på de internationella ISSAI-standarderna och revisionsverkets anvisningar, informations- och kommunikationsteknik, digitalisering och dataanalytik
i en föränderlig omvärld samt revisionsmetoder och brett utnyttjande av dessa på revisionsområdet.
De kommande åren fokuserar vi även på att utveckla ledarskapet samt på chefsarbetets betydelse för
revision, arbetshälsa samt hantering av prestationer och resultat.
År 2017 lanserade revisionsverket ett utvecklingsprogram för experter med ledaruppgifter (Askel 1 och 2) där målet är att förbättra personalens möjligheter att utveckla visad ledarförmåga och
ledarerfarenhet som en del av sina arbetsuppgifter på verket.
Internationell interaktion och personalens kompetensutveckling stöds genom deltagande i IDI:s
(INTOSAI Development Initiativ) utbildnings- och utvecklingsprogram. Målet är att 1–3 tjänstemän
från verket ska delta i utbildningsprogrammen under de kommande åren.
Strategiskt ledarskap samt bred kompetens inom ekonomi och ledarskap försöker vi även stärka genom att nyckelpersoner med tanke på ledning av organisationen får möjlighet att delta i EMBA-utbildning under 2019–2023. Utifrån tidigare erfarenheter kommer utbildningen att erbjudas
även i framtiden.
Under 2017 tog vi i bruk en enkät för att få respons från dem vi granskat och främja interaktionen
mellan oss och intressenterna samt utveckla våra granskningsprocesser.
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4 Rotation av revisionsobjekt och arbetsuppgifter
samt tjänstemannautbyte
I enlighet med revisionsstandarderna får en revisor granska samma objekt i högst sju år, varefter hen
ska byta revisionsobjekt.
Behoven av specialkompetens kan mötas och utvecklas via externa rekryteringar, intern arbetsrotation och tjänstemannautbyte med andra organisationer. Vi uppmuntrar till intern och extern arbetsrotation eller tjänstemannautbyte när detta bidrar till behövlig kompetens för tjänsteuppgifterna
samt möter verkets kompetensmål och -behov. Arbetsrotation och tjänstemannautbyte diskuteras i
första hand med närmaste chef i samband med utvecklingssamtalen.

5

Nya inlärningsmetoder

Vi använder moderna metoder för att främja lärande i arbetet och av kolleger, chefer och andra medarbetare på verket. Ambitionen är att sprida god praxis genom att ordna metodkliniker och prova
skuggning där medarbetare följer varandras arbete. Vi uppmuntrar även personalen till e-lärande
och att skapa olika utbildningsvägar, t.ex. via öppet universitet eller WebOpen-tjänster.

6

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 utvecklings- och prestationssamtal och webbaserade enkäter. Statens revisionsverk har ett resultatmål där utvecklingen av
verket och kompetensen på huvudkompetensområdena följs upp genom ett kompetensnivåindex.
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Bilaga 5: Riksdags- och revisionsberättelser 2019

Berättelser till riksdagen
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018 (februari
2019)
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2018 (maj 2018)
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen (september 2019)
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet
2019 (november 2019)
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finans
politiken 2019 (december 2019)

Rapporter om övervakningen av finanspolitiken
Rapport om övervakningen av finanspolitiken våren 2019 (maj 2019)
Bedömning av skötseln av de offentliga finanserna (oktober 2019)

Redovisningsrevisionsberättelser
Revisionsberättelse för statsbokslutet 2018 (maj 2019)
Revisionsberättelser för bokföringsenheter 2018 (april–maj 2019)
Revisionsberättelser för fonder utanför balansräkningen 2018 (april 2019)

Laglighetsgranskningsberättelser
Stöd till icke-vinstdrivande sammanslutningar och vissa särskilda förfaranden (oktober 2019)

Effektivitetsrevisionsberättelser och finanspolitiska granskningsrapporter
1.1–30.6.2019
Bioekonomi som regeringens spetsprojekt – finansieringen för spetsprojekten som helhet
Effektivitetsrevision
Bioekonomi som regeringens spetsprojekt – tilläggsfinansieringen till Gårdsbrukets utvecklingsfond
Effektivitetsrevision
Digitaliserade myndighetsprocesser vid företagsetablering
Effektivitetsrevision
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Akutvårdskedjans funktion
Effektivitetsrevision
Centraliserade IKT-tjänster och anskaffningar
Effektivitetsrevision
Arbetsverkstäder för unga och uppsökande ungdomsarbete
Effektivitetsrevision
Anvisningar för livscykelhantering av tillgångar
Effektivitetsrevision
Digitalisering av undervisnings- och lärmiljöer
Effektivitetsrevision
Polisens trafikövervakning
Effektivitetsrevision
Staten som främjare av cleantech-upphandlingar
Effektivitetsrevision
Systemet för frivillig återresa
Effektivitetsrevision
Myndighetssamarbete i säkerhetstjänster för glesbefolkade områden
Effektivitetsrevision
Smidigare etablering av företagsverksamhet
Effektivitetsrevision

1.7–31.12.2019
Öppna data och brukbarhet av myndighetsdata
Effektivitetsrevision
Dataunderlag för och rapportering om den finanspolitiska linjen
Granskning av finanspolitiken
Medelfristiga prognoser om de offentliga finanserna
Granskning av finanspolitiken
Förvaltningsmodell för hållbar utveckling
Effektivitetsrevision
Systemet för utkomststöd: som objekt och subjekt
Effektivitetsrevision
Övergripande bedömning av reformer
Effektivitetsrevision
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Bilaga 6: Kommunikationsplan 2019

1

Strategiska mål och teman för kommunikation

Värderingar och strategiska mål i kommunikationen härleds ur strategin för Statens revisionsverk
2020:

Värderingar
––
––
––
––

öppenhet
opartiskhet
interaktivitet
tydlighet

Strategiska mål
––
––

––
––

Vi verkställer strategin genom att bygga upp idéledarskap. Temat för idéledarskapet yttrycks i
kärnidén som är härledd ur strategin.
Vi arbetar för en positiv intern och extern bild av Statens revisionsverk samt för god arbetshälsa.
Vi stöder personalens tillgång till information om sitt arbete, vi skapar en vi-anda på revisionsverket och bygger upp ett fungerande och energigivande kommunikationsteam.
Vi skapar fungerande och enkla lösningar med fokus på kunderna och resursanvändningen.
Vi har ett ekologiskt arbetssätt.

Kommunikationens viktigaste målgrupper är riksdagen och dess utskott, ministerierna, stats
förvaltningens ämbetsverk, medierna och den egna personalen.

Teman för extern kommunikation 2019–2021
––
––
––

Statens revisionsverk är ledande expert på statsfinanserna och god förvaltning.
Statens revisionsverk är en proaktiv aktör och debattör.
Statens revisionsverk tillhandahåller information om ekonomin och förvaltningen i tillgängligt
format och med moderna medel.

Teman för intern kommunikation 2019–2021
––
––
––

Gemensam syn: Då du är insatt i revisionsverkets strategi och tillämpar den i ditt arbete bidrar
du till att bygga upp ett enhetligt Statens revisionsverk.
God information: Genom att aktivt dela med dig av information bidrar du till ett öppet arbetsklimat och gör arbetet lättare för andra.
Bra stämning: Uppmuntran, hjälp och beröm ger bättre arbetshälsa för dig själv och andra.
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2

Kommunikationsuppgifter 2019

2.1 Kommunikationsfunktionens ansvar
Kommunikationen ska stödja revisionsverkets påverkan och kärnuppgifter. Kommunikationsfunktionen ger ut enhetlig kommunikation om organisationen samt ansvarar för och utvecklar metoderna, innehållen och kanalerna för kommunikationen.
Funktionen ansvarar för
–– webbtjänsten vtv.fi
–– medie- och intressentkommunikation
–– sociala medier
–– intressentevenemangen VTV Nyt!
–– publikationer och trycksaker
–– intranätet Auditori
–– översättningstjänster.
Den stöder verkets enheter i utvecklingen av den externa kommunikationen och arbetsplatskommunikationen via bland annat introduktion, utbildning och medverkan i arbetsgrupper. Stödet omfattar även ett språkprojekt (Vaikuttava virkakieli) som fortsätter 2019.

Webbtjänsten VTV.fi
Kommunikationsfunktionen ansvarar för tjänsten vtv.fi och producerar dess innehåll tillsammans
med verkets ledning och experter. Webbtjänsten utgör plattformen för extern kommunikation och
revisionsinformation. Övriga kanaler för den externa kommunikationen bygger i praktiken på innehållet på vtv.fi.

Mediekommunikation
Statens revisionsverk informerar medierna om färdiga revisionsberättelser via pressmeddelanden,
webbnyheter och videor som lyfter fram viktig information för målgrupperna, presenterar olika perspektiv på resultaten och anger nyckelpersonernas kontaktuppgifter. Informationen åskådliggörs genom visualisering. Information delas också i sociala medier och ämnen lyfts fram senare vid lämpliga tillfällen utifrån bevakningen av den offentliga debatten.

Intressentkommunikation
Revisionsverket är aktivt via olika nätverk, evenemang och debattarenor. Kommunikationsfunktionen stöder ledningens och personalens intressentarbete genom att erbjuda fungerande och ändamålsenliga kanaler, tillhandahålla nyhetsbrev för intressenter som en del av tjänsten vtv.fi och ta hand
om arrangemangen för intressentevenemang (VTV Nyt!).
Funktionen stöder produktionen av presentationsmaterial för externa evenemang genom att visualisera informationen i samarbete med verkets ledning och experter samt via textredigering.
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Sociala medier
Kommunikationsfunktionen ansvarar för organisationens Twitterkonto och fortsätter att producera
Twitterinnehåll. Aktualiteter och annat innehåll som passar Statens revisionsverks profil publiceras
och delas på Twitter. Innehållet visualiseras med hjälp av bilder, grafik och video.
Kommunikationsfunktionen fortsätter att handleda experter i användning av sociala medier och
uppmuntrar dem att aktivt använda sina Twitterkonton.
Funktionen ansvarar även för revisionsverkets profiler på Youtube och Slideshare samt hjälper
HR med att producera innehåll för verkets Linkedin-konto.

Intressentevenemangen VTV Nyt!
Kommunikationsfunktionen ordnar evenemang för intressenter i samarbete med revisionsenheterna. Temat väljs enligt kunden så att evenemanget blir ett forum som tar fasta på ett aktuellt ämne och
bidrar till att utveckla verksamheten. För varje evenemang organiseras ett separat produktionsteam.

Publikationer och trycksaker
Alla revisionsverkets berättelser och rapporter publiceras på vtv.fi. Berättelserna 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 introduktion i språkriktighet och planera visualiseringen tillsammans med dem. Funktionen ansvarar för utgivningsverksamheten och dess processer. Funktionen producerar versioner för publicering inklusive illustrationer och tar hand om innehållets språkriktighet, nätpublikationer och eventuell tryckning.
Kommunikationsfunktionen upprätthåller processbeskrivningarna för kommunikationen i samarbete med ledningen och experterna. Verkets elektroniska publikationsplattform finns på vtv.fi.
Statens revisionsverks allmänna broschyrer uppdateras och publiceras på nätet och ges ut i tryck
på finska, svenska och engelska.

Intranätet Auditori
Alla medarbetare har ett eget ansvar för god arbetsplatskommunikation. Kommunikationsfunktionen är redaktör för intranätet Auditori samt stöder ledningen och personalen i kommunikationen på
arbetsplatsen. Funktionen ansvarar även för arrangemangen vid informationsmöten för personalen.
År 2019 kommer kommunikationsfunktionen att fortsätta se över kanalerna och systemet för intern kommunikation i samarbete med ledningen, cheferna och personalen. Rutinerna för möten och
kommunikationen mellan chefer och medarbetare ses över för att möjliggöra god arbetsplatskommunikation. Utvecklingsbehoven kartläggs för intranätets del och innehållet förnyas. Ett annat mål
är maximalt öppen användning av arbetsutrymmen på intranätet.

Översättningstjänster
Kommunikationsfunktionen anskaffar översättningstjänster för verkets alla enheter. För närvarande
levereras tjänsterna av en underleverantör.
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2.2 Viktigaste kommunikationsuppgifter 2019
Kommunikationsfunktionens viktigaste uppgifter 2019 härleds ur de strategiska målen:
––

Arbeta för en positiv intern och extern bild av Statens revisionsverk samt för god arbetshälsa:
Vi stöder personalens tillgång till information om sitt arbete, vi skapar en vi-anda på revisionsverket och bygger upp ett fungerande och energigivande kommunikationsteam.
–– Stöda genomförandet av strategin.
–– Stöda HR med att bygga upp verkets arbetsgivarprofil.
–– Utarbeta en ny visuell profil utifrån utseendet av vtv.fi.
–– Förnya och utöka kommunikationen på arbetsplatsen, inklusive att förnya Auditori och
ta i bruk podcast.
–– Ordna twittermöten i realtid.
–– Utveckla samarbetet inom kommunikationsteamet.
–– Bygga kommunikationsnätverk mellan Statens revisionsverk och andra aktörer.

––

Verkställa strategin genom att bygga upp idéledarskap. Idéledarskapet yttrycks i kärnidén som
är härledd ur strategin.
–– Ständigt utveckla vtv.fi.
–– Skapa en ny visuell stil för verket.
–– Ordna briefing för riksdagsledamöter.
–– Införa redaktionsbesök och ett årligt evenemang för journalister.
–– Identifiera profilerade och kommunicera aktivt utåt tillsammans med dem.
–– Aktivera ledningen och experterna i sociala medier, samordna kollegialt stöd och ordna
twittermöten i realtid.
–– Systematiskt utnyttja äldre revisionsinformation i kommunikationen.
–– Fortsätta ordna kommunikations- och skrivcoachning för ledningen och experterna.
–– Erbjuda olika slags innehåll för olika besökargrupper: bloggar, video, podcast, visualiseringar mm.

––

Skapa fungerande och enkla lösningar med fokus på kunderna och resursanvändningen.
–– Ständigt utveckla vtv.fi.
–– Förnya och utöka kommunikationen på arbetsplatsen, inklusive att förnya Auditori.
–– Utveckla bild- och visualiseringsbanken.
–– Utarbeta revisionsverkets språkriktlinjer för ett bättre myndighetsspråk.

––

Arbeta med hänsyn till miljön.
–– Välja miljövänliga alternativ för trycksaker.
–– Minska utgivningen av fysiska publikationer och övergå till e-publikationer före 2020 (med
undantag för de publikationer som måste tryckas pga. externa orsaker).
–– Iaktta så miljövänliga verksamhetssätt som möjligt i all verksamhet.
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3

Kommunikationens resultatmål

3.1 Webbtjänsten VTV.fi
––
––
––

Strategiskt innehåll på vtv.fi finns bland de fem första träffarna vid Google-sökningar med valda söktermer som bestäms enligt den nya strategin.
Tiden som besökarna använder på webbplatsen ökar jämfört med året innan.
Infografik används mer i tjänsten.

3.2 Mediekommunikation
––
––

Statens revisionsverks genomsnittliga visibilitet ökar jämfört med året innan.
Varje utvalt strategiskt tema uppmärksammas av medierna minst en gång.

3.3 Sociala medier
––
––

Våra valda strategiska teman får synlighet på Twitter.
Användningen av infografik ökar.

3.4 Intranätet
––

Personalresponsen ger Auditori minst 3 som allmänt vitsord på skalan 1–5.
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Bilaga 7: Hållbarhetspolicy – mål och indikatorer

Huvudmål för revisionsverkets hållbarhetspolicy
Huvudmålen för revisionsverkets hållbarhetspolicy är följande:
1. Verkets revisions- och expertarbete främjar hållbar utveckling i statsförvaltningen.
2. Vi upprätthåller och utvecklar personalens miljömedvetenhet och engagemang för att uppfylla målen genom utbildning och information.
3. Vi minskar direkt miljöpåverkan av revisionsverkets verksamhet genom att
–– påverka elförbrukningen och annan energianvändning
–– minska användningen av kopieringspapper
–– 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 revisionsberättelserna år 2020
–– förbrukning av kopieringspapper (kg), minskar med 2 % per år
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