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Statens revisionsverk har i dag på grundval av 3 § i lagen om statens revisionsverk (676/2000) fastställt en granskningsplan för åren 2020–2024. Planen ligger till grund för revisionsverkets revisions- och tillsynsverksamhet och innehåller
resultatmålen för 2020 samt resurskalkyler och -fördelning för verksamhets- och ekonomiplaneringsperioden 2020–
2024. Granskningsplanen utgör även den verksamhets- och ekonomiplan som avses i budgetlagstiftningen.
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Omvärld och resurser

Statens revisionsverk fokuserar sitt revisions- och tillsynsarbete statsfinansiellt på samhälleligt betydelsefulla ämnen
och teman samt på väsentliga risker för statsfinanserna.

1.1

Omvärld och omvärldsrisker

Bedömningen av omvärlden och riskerna i den bygger på såväl befintliga kalkyler och verifierad information om de
offentliga finanserna som på sådana scenarier och framtidsfenomen som påverkar revisionsmiljön och ordnandet av
revisioner.
Underskottet i Finlands offentliga finanser består troligen decenniet ut. Åldrande befolkning, fallande födelsetal och
stor strukturell arbetslöshet medför ett ökat tryck på att skuldsättningen fortsätter på lång sikt. Andra väsentliga risker
för Finlands ekonomi är fortfarande statens borgens- och ansvarsnivå och en påtaglig ränterisk för statsskulden. Riskhanteringen påverkas av hur viktiga strukturreformer inledda under regeringsperioden lyckas.
Med tanke på ett effektivt genomförande av FN:s mål för hållbar utveckling är det viktigt att revisionsorganen bidrar till
det nationella genomförandet med sin revisionsverksamhet. Vi fokuserar revisionerna på identifierade risker i genomförandet och försöker beakta utmaningar som framförallt politisk koherens medför.
Revisionsverket har bedömt statsminister Marins regeringsprogram (statsminister Rinnes regeringsprogram t.o.m.
10.12.2019) utifrån hur verket stöder riksdagens beslutsfattande och den offentliga förvaltningens framgång med målen. Vi producerar revisionsinformation för åtgärder som bereds under regeringsperioden och utkräver ansvar för riksdagens beslutsfattande om genomförandet av regeringsprogrammet. Därtill granskar vi hur förvaltningen genomfört
regeringsprogrammets åtgärder sett till programmets mål.
Med en utvecklingsinriktad revisionsverksamhet kan vi stödja förnyelsen av förvaltningen och strukturerna samt innovationer. Revisionsverket anser att försökskulturen och nätverkandet skapar viktiga möjligheter, och vi vill stödja förnyelsen genom vår revisionsverksamhet och föregå med gott exempel.
En växande andel av de offentliga tjänsterna och processerna är digitaliserade och automatiserade. Att viktiga ekonomiförvaltningskontroller och andra processkontroller fungerar är kritiskt i omvärldsförändringen. Utvecklingen av revisionsverksamheten och centraliseringen av verksamheter erbjuder intressenterna mer heltäckande information.
Vi utvecklar personalens kompetens mångsidigt för att kunna svara på identifierade risker i omvärlden. Den egna verksamheten utvecklas aktivt för att vi ska kunna erbjuda intressenterna ännu aktuellare information. Samtidigt bidrar vi
till medborgarnas förtroende för god förvaltning.

1.2

Effektivitetsportfölj

Effektivitetsportföljen ger en helhetsbild av revisionsslagen och revisionsämnena samt de största exponeringarna enligt
riskanalysen för statsfinanserna och Finlands ekonomi. Effektivitetsportföljen visar på årsbasis hur revisionens ämnesområden fördelas på huvudriskområdena. Portföljen visar även vilken revisions- eller tillsynsfunktion som utför revisionen och om den är säkerställande eller utvecklande..
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Verksamhets- och ekonomiplanens anslagskalkyl, VEP-kalkyl och personalram

Anslagskalkylen 2020–2024 (bilaga 1) är en kalkyl över budgetförslagens årliga nivå. Kalkylen visar budgetanslagens
fördelning på löner, lokalhyror och övriga omkostnader. I verksamhets- och ekonomiplanen (bilaga 2) presenteras dessutom momsutgifterna och ändringarna i utgifterna 2020–2024. Personalresurserna fördelas på funktionerna enligt personalramen 2020–2024 (bilaga 3). Personalramen är en prognos över löneutgifterna och antalet årsverken under planeringsperioden.

Figur 1: Planerad anslagsfördelning 2020

Figur 2: Personalstyrka 30.11.2019
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Granskningsplan 2020−2024

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

2.1

Revisionsverksamheten fokuserar på reformer och förändringar av offentlig verksamhet

Granskningsplanen är en plan för genomförande av Statens revisionsverks strategi. Revisionsverkets verksamhetsmål
är att
1. statsfinanserna sköts effektivare
2. tilliten till beslutsunderlaget förbättras
3. förtroendet för att den finländska statsförvaltningen agerar öppet, effektivt och hållbart stärks.
Med hjälp av vårt revisions- och tillsynsarbete produceras betydelsefull, relevant och läglig information för riksdagen,
beslutsfattarna och den högsta tjänstemannaledningen. Vi riktar in revisionerna enligt hur viktig frågan är för statsfinanserna.
Granskningsplanen utgår från de väsentliga risker som identifierats i riskanalysen för statsfinanserna och samhällsekonomin. Utöver inriktningsprinciperna styrs vår planering av revisionsslagsspecifika väsentlighetskriterier och planeringsperiodens fokusområden. Innan ett ämne inkluderas i granskningsplanen bedöms dess granskningsbarhet.
Planeringsperiodens revisionsverksamhet fokuserar på reformer och förändringar av offentlig verksamhet. Vårt mål är
att med hjälp av revisionsverksamheten stödja förnyelsen av statsförvaltningen och viktiga utvecklingsåtgärder. Med
revisionsverksamheten försöker vi prediktivt verka för hållbar förnyelse av offentlig verksamhet.
Statsfinanserna och skötseln av ekonomin står i centrum för revisionerna. Revisionsverkets helhetssyn skapas när vi
årligen granskar uppgifterna i statsbokslutet och i regeringens årsberättelse samt övervakar finanspolitiken. Helhetssynen kompletteras löpande med iakttagelser och slutsatser från andra granskningar och utredningar. Vi bevakar och
analyserar aktivt vår omvärld och förändringarna i den samt identifierar och bedömer riskerna i statsfinanserna eller i
skötseln av ekonomin.

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 uppgifter. 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.

2.3

Revisionsverksamhet

Statens revisionsverks revisionsverksamhet kan sammanfattas i fyra ämnesområden. Dessa och deras centrala innehåll
visas i nedanstående bild. En del revisionsteman eller perspektiv spänner över flera ämnesområden.
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Figur 3: Revisionsverksamhetens delområden

Med hjälp av omvärldsbevakningen identifierar vi väsentliga risker för den offentliga ekonomin och statsfinanserna samt
möjliga revisionsämnen och utarbetar expertutlåtanden och andra texter som stöd för riksdagens och statsförvaltningens beslutsfattande.

Hållbar offentlig ekonomi
En viktig uppgift för revisionsverket är att producera information för planering och hantering av den offentliga ekonomin
och statsfinanserna. Granskade teman är finanspolitiken och beredningen av den samt hanteringen av statens egendom, förpliktelser, investeringar och finansiella risker. Ägarstyrningens funktionalitet granskas framförallt utifrån egendomsförvaltningen och verksamhetens organisering. Vi granskar även övervakningen och regleringen av finanssektorn,
vilka är starkt kopplade till utvecklingen av EU:s bankunion och viktiga med tanke på de indirekta riskerna för statsfinanserna. Granskningen av detta ämnesområde begränsas av revisionsverkets granskningsrättigheter. Att främja ändamålsenlig rätt till granskning ingår i vårt uppdrag.
Statens revisionsverks oberoende finanspolitiska övervakning säkerställer en fungerande regelbaserad finanspolitik och
bidrar till regelverkets ändamålsenlighet. Vår övervakning av finanspolitiken bedömer den bedrivna finanspolitiken och
gör ställningstaganden om den för statsrådet. Verksamheten och målen i övervakningen av finanspolitiken beskrivs i
kapitel 2.4.
Revisions- och tillsynsinformationen bidrar till att den offentliga ekonomin och statsfinanserna sköts på ett hållbart,
ansvarsfullt och transparent sätt. Granskningen gäller aktiviteter och projekt som är centrala för beredningen av finanspolitiken och skötseln av statsfinanserna och den offentliga ekonomin. Därmed integreras det statsfinansiella perspektivet i alla granskningar. Revisionsverksamheten inriktas riskbaserat på statsfinansiellt viktiga ämnen med beaktande av
läglig information för riksdagens och förvaltningens beslutsfattande. Granskningarna sker i huvudsak med den finanspolitiska granskningens och effektivitetsrevisionens metoder men vid behov utnyttjas alla revisionsslag.
Under planeringsperioden fokuserar revisionsverksamheten på att säkerställa tillförlitligheten i faktaunderlaget för finanspolitiken, bedöma de finanspolitiska styrmedlens funktionalitet och effektivitet samt på förvaltningen av statens
materiella tillgångar framförallt i planeringen av livscykelkostnader samt på riskhanteringens organisation i statens
skuldhantering. Ägarstyrningens funktionalitet bedöms i ljuset av principerna för ägarstyrningen av statsbolag.

12.6.2020

Dnr 269/02/2019

9 (29)

Finanspolitik
I faktaunderlaget för beredningen av finanspolitiken och beslutsfattandet granskar vi tillförlitligheten och omfattningen
av prognoser, statistik, konsekvensanalyser. I fråga om finansministeriets prognoser för makroekonomin och de offentliga finanserna betonas de kommande åren bedömning av hur rekommendationer i tidigare revisioner har genomförts.
Revisionsverksamheten fokuserar på kvalitetsledningsförfarandena för Statistikcentralens nationalräkenskapsenliga
statistik över makroekonomin och de offentliga finanserna. Samtidigt bedömer vi riskbaserat tillförlitligheten hos central källstatistik, bl.a. data om den kommunala ekonomin.
Vi stärker effekten av granskningen om hållbarhetsbedömningar av de offentliga finanserna (16/2019) genom att ta upp
dess centrala observationer i samband med vår regelbundna rapportering om övervakningen av finanspolitiken och föra
en aktiv dialog om resultaten med riksdagsutskotten, finansministeriet och andra ministerier.
I fråga om finanspolitiska styrmedel fokuserar revisionsverksamheten på ramförfarandets funktionalitet. Förfarandets
regel för utgiftsramen är det viktigaste nationella, finanspolitiska styrmedlet för att begränsa ökningen av statens budgetutgifter och långsiktig utgiftspolitik som främjar ekonomisk stabilitet. Vi bedömer den medelfristiga bugetplaneringen i ramförfarandet och regelns kopplingar till andra finanspolitiska mål samt målen för den. Ramförfarandets funktionalitet bedöms bl.a. utifrån transparens och ändamålsenlig användning av utgifterna. Vi deltar samtidigt i en parallell
revision med EU-länder, vilket ger oss jämförelsedata om andra länders förfaranden som stöd för utveckling av ramsystemet.
Utifrån en tidigare revision om den kommunalekonomiska styrningens funktionalitet vill vi påverka åtgärderna för bättre
samordning av makro- och mikrostyrningen och samtidigt följa upp kommunbedömningsförfarandets funktionalitet,
vars betydelse ökar när den kommunala ekonomin blir mer ansträngd.

Egendomsförvaltning och investeringar
Statens egendomsförvaltning granskas inom ett pågående tema med fokus på livscykelkostnader och där tre revisioner
gäller olika typer av materiella tillgångar: lednätverket, byggnadstillgångarna samt maskiner och utrustning. Perspektiven är bedömning av hur tillgångarna förvaltas och används sett till verksamhetens ändamål och om förvaltningen skett
ekonomiskt hållbart. Under planeringsperioden följer vi särskilt upp förvaltningen av de i statsfinanserna betydande
ledtillgångarna samt genomförandet av ledinvesteringar, däribland etablering av projektbolag och flerkanaliga finansieringsmodeller. Olika revisionsslags perspektiv beaktas i uppföljningen och revisionerna inriktas riskbaserat och med beaktande av riksdagens aktuella informationsbehov.
Försvarsmaktens projekt för utvecklande av den strategiska kapaciteten (HX-jaktplan och Flottilj 2020) granskas och då
beaktar vi särskilt livscykelkostnadernas betydelse i beslutsmodellen och vid jämförelser av alternativ. Finansieringen
bedöms utifrån riskhanteringen och de finanspolitiska reglerna. Granskningen ger stödinformation för beredare av projekten för utvecklande av den strategiska kapaciteten samt statsrådets och riksdagens beslutsfattande. Granskningstidpunkten är kopplad till HX-upphandlingsbeslutet, som fattas 2021.

Finansiella risker
Granskningen i fråga om finansiella risker fokuserar på statens operativa skuldhantering och dess styrning. Vi bedömer
bl.a. om statens skuldhantering har ändamålsenlig beredskap för en situation med stigande räntor. Jämte riskpositionskriterierna och övrig styrning av skuldhanteringen beaktas förfarandena för användning av derivatinstrument i operativ
riskhantering.
Hanteringen av eventualförpliktelser följs upp utifrån tidigare revisioners observationer och rekommendationer. Vi tittar särskilt på garantiförpliktelsernas riskbaserade begränsningar samt tillhörande riskhantering och övervakningspraxis.

Ägarstyrning av statsbolagen och organisering av verksamheter
Staten har fortsatt bolagisera verksamheter de senaste åren. Med revisionsinformationen vill vi stödja val av ändamålsenliga organisationsformer för effektivt genomförande av statsförvaltningens verksamheter och uppgifter. I revisionen
utreds om bolagiseringarna har planerats och genomförts på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt. Vi följer kommande
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bolagiseringsfall utifrån revisionernas slutsatser och ger på så sätt underlag för riksdagens beslutsfattande gällande
detta.
Statsbolagens och deras organs bolagsstyrning och ägarstyrning utgör kombinerat modellen för god förvaltning. Den är
en förutsättning för långsiktig, effektiv och verkningsfull verksamhet. Trots att uppgiftsfördelningen mellan bolagen och
ägarstyrningen är ganska tydlig kan det uppstå problem i samarbetet mellan olika aktörer. Vi följer upp ägarstyrningens
funktionalitet i fråga om statsbolag och gör vid behov revisioner ur ett problemorienterat perspektiv med betoning på
centrala frågor i statens egendomsförvaltning. Då bedömer vi vad i bolagens och de styrande aktörernas verksamhet
som lett till problemen. Vi följer också upp hur modellen för god förvaltning fungerar, den som består av bolagens
styrning och ägarstyrningen.

Övervakning och reglering av finanssektorn
Vi rapporterar om resultaten från granskningen av Verket för finansiell stabilitet, som är nationell resolutionsmyndighet.
Granskningen gäller beredskapen för resolution av s.k. mindre betydande banker. Vi granskar detta inom en parallell
revision med andra EU-länder för utredning av nationellt ansvariga myndigheters medverkan i den gemensamma resolutionsmekanismen. Jämförelsedata från den parallella revisionen utnyttjas vid rapportering av resultaten. Revisionen
gäller utarbetandet av resolutionsplaner samt förfaranden för resolutionsberedskap, genomförande av resolution och
beslutsfattande.
Revisionsverket har inte rätt att granska Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhet. De spelar en central roll i
organiseringen av gemensam banktillsyn och resolution i EU:s bankunion. Vi strävar efter en utökning av vår granskningsrätt.

Hållbar utveckling av förvaltningen
Statens revisionsverks strategi har som ett innehållsmässigt fokusområde att producera information som stöd för utveckling av förvaltningen, stärkande av sambandet mellan hållbar utveckling och skötseln av statsfinanserna samt säkerställande av lagstiftningens kvalitet. Pågående förvaltningsreformer, strävan efter en enhetligare och effektivare offentlig förvaltning samt expanderande försökskultur och strukturreformer behöver alla information som stöd.
Dessa ämnesområden är till sin natur horisontella, sektorsövergripande och kopplade till många förvaltningsområden
och verksamheter. Tillhörande teman och deras roll i revisionsverkets verksamhet är under utformning. Särskilt viktigt
är det att identifiera revisionsverkets specialroll i relation till andra organisationer och aktörer som arbetar med samma
teman. Förtydligande av arbetsfördelningen och lägesbilden förutsätter aktiv interaktion och samverkan med intressenter nationellt och internationellt.
Centrala innehållsmässiga fokusområden är statsrådets enhetlighet, genomförandet av målen för hållbar utveckling,
statens arbetsgivarpolitik och lagstiftningens kvalitet. Perspektiven inkluderar bl.a. styrningssystem, genomförandet av
regeringsprogrammet, centralförvaltningsreformer, förvaltningens strukturreformer och försök samt omorganisering
av verksamheter. Intressant inom hållbar utveckling är framförallt uppfyllelsen av FN:s Agenda 2030-mål och nationella
hållbarhetsmål samt deras olika hållbarhetsdimensioner.
Vi följer regeringsperiodens lagstiftningsprojekt och lagstiftningsprocessens förnyelse och utveckling ur lagstiftningskvalitetsperspektiv. I lagstiftningen tittar vi även på faktaunderlagets kvalitet, funktionalitet i genomförandet av politikområdenas mål och lagberedningens transparens.
Teman i hållbar utveckling av förvaltningen är mycket aktuella och har stark koppling till bl.a. mål och åtgärder som lyfts
fram i Marins och Rinnes regeringsprogram. År 2020 är det centralt för oss att visualisera de kommande årens innehållsmässiga fokusområden och alternativ inom hållbar utveckling av förvaltningen samt utifrån detta ta fram en konkret
preliminär plan för verksamheten 2020–2022 med revisionsämnen och andra åtgärder. Parallellt är det centralt att producera kunskap om aktuella frågor på området genom analys och sammankoppling av redan producerad revisions- och
annan information.
Vi tittar på frågorna med hjälp av politikkoherens- och fenomenbaserad granskning av budgeten.
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Genomförande av hållbar utveckling
Hållbarhetsperspektiven, särskilt FN:s Agenda 2030 och nationella mål, kopplas till revisionsverkets arbete. Finlands
hållbarhetsmål presenteras i det samhällsåtagande som utarbetats av kommissionen för hållbar utveckling. Statsrådet
slår fast sina åtgärder i en redogörelse första halvåret 2020. Den förra redogörelsen hade två fokusområden: koldioxidneutralt och resurssmart Finland samt ett Finland med jämlikhet, jämställdhet och kompetens.
Hållbar utveckling har också en stor indirekt betydelse för statsfinanserna. 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 hållbarhetsmålen bedöms i samband med planeringen av varje revision.
Revisionen "Statens klimatfinansiering till utvecklingsländer" granskar finska statens finansieringsrapporter till klimatavtalspartkonferenserna. Revisionens mål är att stödja bättre effektivitet i Finlands klimatfinansiering till utvecklingsländer (att främja målen så mycket som möjligt med minsta möjliga statsfinansiella kostnader) och styrningssystemets
utveckling. Arbetet har nära koppling till arbetsprogrammet för miljöarbetsgruppen (WGEA) inom INTOSAI som Finland
koordinerar 2019–2021.
Granskningen "Framtidens arbetskraft 2030" analyserar hur de framtida kompetensbehoven och förväntningarna på
arbetskraften beaktas vid beredning, genomförande och underhåll av läroplanerna för grundskolans 1–6-klasser. Detta
är en internationell parallell revision som försöker identifiera olika länders förfaranden i grundläggande utbildning, yrkesutbildning och kontinuerligt lärande.
I övrigt specificeras revisionsämnena genom pågående eller förestående utredningar och granskningar. Förutom hållbarhetsramen utgår granskningen bl.a. från målen för utveckling och effektivisering av den finländska förvaltningen
samt pågående projekt om informationsledning, informationspolitik, harmonisering av statsrådets styrpolitik samt förvaltningsreformer. Nyckelfaktorer för informationens verkningsfullhet är framförallt prediktion, långsiktig granskning
och konsekvens i politiken.

Välmående och tryggt samhälle
En helhet som Statens revisionsverk granskar är effektområdet Välmående och tryggt samhälle, som består av sex delområden:

Figur 4: Välmående och tryggt samhälle – delområden

I dessa ämnesområden är det vanligt med flerkanalig finansiering där staten är en av finansiärerna. Omvärlden kännetecknas av riksomfattande styrning; resultaten och effekterna skapas regionalt och lokalt. Social- och hälsovårds-, utbildnings- och sysselsättningspolitiken regleras nationellt medan säkerhets-, tillväxt, forsknings-, utvecklings- och innovationspolitiken har stora inslag av EU-samarbete och -finansiering.
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Med hjälp av revisionerna producerar vi tillförlitlig information om komplicerade sakområden genom att fokusera resurserna på samhälleligt relevanta och aktuella ämnen samt mångsidigt utnyttja olika revisionsslags egenskaper, personalens kompetens och experttjänster utanför verket.
Revisionerna inriktas på att utvärdera funktionen, effektiviteten och effekterna i välfärdssamhällets olika delar och deras kontaktytor. Perspektivet i revisionerna utgår ofta från de indirekta ekonomiska effekterna. Revisionerna fokuserar
på betydande sociala förmåner med tanke på den offentliga ekonomin och statsfinanserna samt tillhörande tjänster –
såsom social- och hälso-, arbetskrafts- och utbildningstjänster – samt innovation och hur de organiseras, hur ekonomiska de är och vilka effekter de har. Vi producerar översikter och artiklar från tidigare publicerade granskningar om
den övergripande säkerheten som stöd för beslutsfattandet.

Socialskyddets förmånssystem
Vi granskar faktaunderlaget för statsfinanserna och skötseln av statens ekonomi som ligger till grund för beslutsfattandet om socialskyddsreformen genom att
−
bedöma förmånernas och tjänsternas samband, effektivitet och effekter i förhållande till varandra och de uppställda målen
−
identifiera risker för statsfinanserna och skötseln av ekonomin
−
tillhandahålla beredare av socialskyddsreformen information om sakområdenas systematiska och inbördes samband
−
så långt möjligt bedöma socialskyddsutgifternas inverkan på de offentliga finansernas utveckling.
−
Vi producerar översikter, andra artiklar och expertinlägg om resultaten från en granskning av systemet för utkomststöd som blir färdig i början av 2020. Därtill inleds en granskning om samordningen mellan olika förvärvsformer och den sociala tryggheten.

Social- och hälsovårdens servicesystem
Utifrån resultaten från våra tidigare revisioner och expertutlåtanden publicerar vi en aktuell översikt servicesystemets
funktionalitet och effektivitet i social- och hälsovården. Den kan användas som stöd för beredning av strukturreformer.
År 2020 genomför vi tre granskningar av social- och hälsovårdssystemet. En granskning tittar på om social- och hälsovårdens tjänsteinformationsproduktion, indikatorer och analysmodell kan ge en korrekt lägesbild om finansieringsbehoven i landskapens social- och hälsotjänster samt deras tillräcklighet och verksamhetens effektivitet. En av två granskningar av tillsynen över social- och hälsotjänsterna utreder om social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
varit konsekvent i sina åtgärder för planering, styrning och uppföljning av social- och hälsovårdens kvalitetsledning och
egenkontroll. Den andra granskningen går djupare in i detaljerna kring upphandling och tillsyn av privata social- och
hälsotjänster.

Sysselsättning och företagande
Revisionstemat Skötsel av sysselsättningen färdigställs våren 2020. Revisionerna behandlar mångsidigt sysselsättningspolitiken, TE-byråernas verksamhet och sysselsättningsåtgärdernas effekter. Revisionernas resultat rapporteras till riksdagen i verkets årsberättelse 2020 samt via andra översikter, artiklar och expertinlägg. Vi inleder även en granskning av
åtgärderna för främjande av regional näringslivstillväxt och konkurrenskraft.

Kontinuerligt lärande
År 2020 granskar vi uppfyllelsen av yrkesutbildningsreformens mål och samordningen av genomförandet och besparingarna.
I början av 2020 färdigställs en granskning av effekterna av arbetsverkstäder för unga och uppsökande ungdomsarbete.

Forskning, utveckling och innovation (FUI-verksamhet)
Under de två senaste regeringsperioderna har FUI-finansieringen förvandlats till kortvarig projektfinansiering. Innevarande regeringsperiod omfattar FUI-finansiering med engångskaraktär 80 procent av tilläggsfinansieringen för statens
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FUI-verksamhetsstöd. Vi bedömer i vilken mån statens forskningsfinansiering stöder och främjar företagens innovations- och affärsverksamhet.

Övergripande säkerhet
Vi publicerar en översikt om resultaten från granskningstemat Medborgarsäkerhet i en föränderlig omvärld. Föremål
för revisionerna var myndighetssamarbete framförallt inom säkerhetssektorn och på glesbygden, polisens trafikövervakning samt akutvårdsstyrningens funktionalitet.

Fungerande informationshantering
Ämnesområdet Fungerande informationshantering omfattar ämnen som gemensamma dataflöden i statens ekonomiförvaltning, statsnivåuppgifternas tillförlitlighet, produktionsverksamhetens effektivitetsutveckling, utveckling av koncerninformationen, statens riskhantering och interna kontroll samt budgetefterlevnad.
Revisionsverkets granskning säkerställer i väsentliga delar att statsbudgeten efterlevs och att statens ekonomiförvaltning har en fungerande intern kontroll. Under planeringsperioden sker en genomgripande förnyelse av framförallt redovisningsrevisionen i vår granskning av ekonomiförvaltningens laglighet och budgetefterlevnaden.
Med hjälp av redovisningsrevisioner säkerställer revisionsverket att uppgifterna om statsfinanserna är tillförlitliga och
användbara och att god förvaltning förverkligas. Tillförlitliga uppgifter om statsfinanserna och statens ekonomiska ställning bidrar till hållbara offentliga finanser. Kärnan i revisionsverkets expertis och insikter skapas genom och utifrån
revisionerna. Vi stöder reformer och förändringar i offentliga verksamheter genom sakkunnigverksamhet såväl i anslutning till revisioner och granskningar som i projekt för utveckling av förvaltningen samt genom inlägg, artiklar och annan
interaktion. 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 i skötseln av statens
ekonomi.

Utveckling av redovisningsrevisionen
Under planeringsperioden centraliseras granskningen av budgetefterlevnaden i fråga om gemensamma revisionsfrågor.
Kriterier för en centraliserad budgetefterlevnadsgranskning fastställs för alla bokföringsenheter. I genomförandet av
granskningen utnyttjar vi dataanalyser och gör inga bokföringsenhetsvisa begränsningar. Förutom den centraliserade
budgetefterlevnadsgranskningen beaktas verksspecifika särdrag i genomförandet och efterlevnaden av budgeten.

Figur 5: Granskning av budgetefterlevnad och ekonomiförvaltningens laglighet

12.6.2020

Dnr 269/02/2019

14 (29)

Genomförande av granskningen av gemensamma dataflöden i statens ekonomiförvaltning centraliseras i väsentliga delar. Utvecklingsmålet är att granskningen av ekonomiförvaltningens gemensamma dataflöden i väsentliga delar kan ske
centralt fram till den transaktionsgranskning som behövs. Kontrollerna för gemensamma processer testas både vid servicecentergranskningen och på ämbetsverken. Vi gör inte bokföringsenhetsvisa begränsningar av granskningen.
Den verksspecifika granskningen organiseras enligt teamprincipen så att teamen får granskningsansvar för flera ämbetsverk. Målet är att verksspecifika särdrag beaktas även då granskningen organiseras. Beaktande av verksspecifika särdrag
när en teambaserad granskning organiseras underlättar inriktning av planeringsperiodens granskningar på väsentliga
transaktioner och verksamhetsprocesser ur ämbetsverkens synvinkel.
Under planeringsperioden lämnar vi revisionsberättelser om statsbokslutet samt revisioner av ministerier, andra bokföringsenheter och vissa fonder. Revisionsverkets granskning omfattar alltjämt ministerier och bokföringsenheter med
lagstadgade bokslut, vissa statliga fonder utanför budgeten samt statsbokslutet.
Under planeringsperioden utvecklar vi digitaliseringen och programrobotiken på granskningens samtliga delområden
så att nya förfaranden kan tas i bruk snabbt och effektivt. Avsikten är att fortsätta automatiseringen av dataöverföring
och utveckla analytisk granskning som utnyttjar material av olika slag. När dataanalys utnyttjas och granskningen inriktas
riskbaserat med hjälp av analytisk bedömning och automatisering kan det manuella arbetet minskas och centraliseras i
ännu högre grad. Målet är att genom automatiserad och centraliserad granskning hantera en betydande del av arbetet
för att verifiera bokslutskalkylerna och noterna.
Utvecklingen av dataanalyser för granskningsbehov sker i nära samarbete med utvecklingen av granskningsmetoder och
granskningens organisering.

Gemensamma dataflöden i statens ekonomiförvaltning
Gemensamma dataflöden i statens ekonomiförvaltning omfattar specifika gemensamma processer i ekonomiförvaltningen. Bland processerna finns anskaffning–betalning, beställning–indrivning, bokföring–bokslut samt löneadministration och resor. Processerna är i huvudsak enhetliga för alla statliga ämbetsverk och sköts med enhetliga datasystem.
En central aktör i dessa gemensamma processer är Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning. Härvid
centraliseras granskningen i väsentliga delar fram till den transaktionsgranskning som behövs.

Statsnivåuppgifternas tillförlitlighet och utveckling av koncerninformationen
Bokslutskalkylerna för respektive bokföringsenhet har granskats årligen med redovisningsrevisionens metoder. Under
planeringsperioden sker granskningen fortfarande utan bokföringsenhetsvisa begränsningar men dess organisering och
genomförandesätt utvecklas. Granskningen sker i högre grad än tidigare med utgångspunkt från statsbokslutet.
Statens bokslutskalkyler har granskats årligen och detta försätter. Informationsinnehållet i statens bokslutskalkyler bildas även i fortsättningen av bokföringsenheternas bokslutskalkyler, varvid deras tillförlitlighet också avgör om statens
bokslutskalkyler ger en tillräcklig och rättvisande bild. Det saknas fortfarande väsentliga balansposter i bokföringsenheternas och statens balansräkning. Den mest betydande posten är försvarsmateriel. Därtill saknar balansräkningen en
del av nationalegendomen. Härvid kommer statsnivåuppgifternas tillförlighet och informationsinnehåll utvecklas vidare.
Koncernbokslut upprättas inte för statskoncernen. Det väsentliga här är interna transaktioner mellan statens olika aktörer, bl.a. mellan ämbetsverk samt mellan staten och sammanslutningar i vilka den har bestämmande inflytande. Under planeringsperioden stöder vi på ett för revisionsverkets roll lämpligt sätt projekt kring utveckling av koncerninformationen och gör oss redo att även granska koncerninformation. Enhetlig ekonomisk information om statskoncernen
skulle bidra till bättre kontroll över helheten även på verksamhetsnivå.
Konkurrenslagändringens (721/2019) effekter på myndigheternas verksamhet granskas under 2020–2021. Vi tittar särskilt på konkurrenslagens särredovisningskrav för enheter som bedriver ekonomisk verksamhet i ett konkurrensläge på
marknaden.

Budgetefterlevnad
Statsbudgetefterlevnad handlar om att budgeten upprättats enligt gällande regler och bestämmelser och att förvaltningen använder anslag, inkomstkalkyler samt budgetutgifter och -inkomster enligt gällande regler och bestämmelser.
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När statsbudgeten tillämpas ska man vara medveten om vid var tid gällande budget och de centrala budgetbestämmelserna. Under året ska man följa ändringar i budgeten, såsom riksdagens tilläggsbudgetar, tillstånd att överskrida förslagsanslag, kontoindelningsändringar och eventuella beviljanden av ofördelade anslag med användningsändamål samt
eventuella ändringar i centrala bestämmelser om statsbudgeten. Granskningen främjar kännedom om budgeten som
ett centralt styrdokument i statsförvaltningen.
Granskningen av budgetefterlevnaden uppmärksammar särskilt
−
efterlevnad av centrala budgetprinciper
−
efterlevnad av bestämmelserna om brutto- och nettobudgetering
−
momentens användningsändamål
−
anslagstyper, anslagsöverskridande och -överföring
−
utgiftsgruppering
−
budgetmotiveringar och deras formuleringar
−
budgetering av fullmakter
−
allokering av utgifter, inkomster och fullmakter till finansåret.
År 2020 genomförs en separat granskning om budgetförfarandena. Målet med granskningen är att säkerställa att statsfinanserna sköts på ett ekonomiskt, effektivt och verkningsfullt sätt.

Statens riskhantering och interna kontroll
Införandet och utnyttjandet av ny digital teknik samt de snabba omvärldsförändringarna inom informations- och kommunikationsteknik förutsätter snabba lösningar, tydliga verksamhetsmodeller, ansvarsfördelning och förutseende av
kommande situationer. Förvaltningens utmaning är att tillräckligt snabbt och lägligt kunna svara på uppkommande möjligheter och risker, vars sannolikhet och relevans ökar i och med de nya metoder och tekniker som kommer. Dessa
medför också betydande risker och hot av olika slag, bl.a. i fråga om informations- och cybersäkerhet samt dataskydd.
Hanteringen av dessa risker blir allt viktigare.
Dessutom ger statsförvaltningens knappare resurser upphov till många slags risker med avseende på den digitala kapaciteten. Med tanke på utnyttjandet av informations- och kommunikationsteknik lider förvaltningen av att kompetensen
är ojämnt fördelad. Förvaltningen har begränsade möjligheter att förnya sin kompetens. Om man försöker avhjälpa
resursproblem eller eventuella brister i nuvarande kompetens genom utkontraktering finns risken att fel saker utkontrakteras eller att det sker på fel sätt.
Statsförvaltningen är i ökande grad beroende av informations- och kommunikationstekniken, och digitala förfaranden
och tekniker används i nästan alla verksamheter inom statsförvaltningen. Vid granskningen upptäcktes att halvfärdiga
system överförs i produktion, vilket bl.a. framgår av att kontroller är halvfärdiga. Likaså finns det en risk i statsförvaltningens kompetens och förmåga att beställa stora IT-systemprojekt och övervaka deras implementering, vilket bl.a. kan
framgå av att systemets införande försenas väsentligt, att kostnadsprognosen överskrids betydligt och att systemet
delvis är föråldrat redan vid införandetidpunkten.
Vår verksspecifika granskning går alltid igenom de viktigaste datasystemen för statens ekonomiförvaltning och granskningarna inriktas årligen på de mest relevanta datasystemen.
Verksamhetens statsfinansiella betydelse påverkas alltjämt av att statsförvaltningens produktivitetsförbättringar i stor
utsträckning bygger på användningen av nya datasystem och de nya arbetssätt dessa möjliggör. Härvid har datasystemen fått en central betydelse när det gäller att uppnå hållbarhet i de offentliga finanserna.
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Revisions- och tillsynsverksamhetens ämnen
Ämnen
Teamet för granskning av gemensamma processer
Statsunderstödsteam (fr.o.m. 1.6.2020)
Balansräkningsteam (fr.o.m. 1.6.2020)
Säkerhetsteam (fr.o.m. 1.6.2020)
Basteam (fr.o.m. 1.6.2020)
Finanspolitikens statistiska underlag
Medelfristiga budgetramar
Hantering av sysselsättningen: Samordning av finanspolitiken och sysselsättningspolitiken
Centraliserad granskning av budgetefterlevnaden
Budgetens enhetlighet
Granskning av EU-medel
Verkställande av konkurrenslagen
Statens klimatfinansiering till utvecklingsländer
Beredning och genomförande av avlägsnande av flitfällor (i granskningsplanen 2020: Förmånssystemets incitament
för acceptans av atypiska anställningar)
Åtgärder för främjande av regional näringslivstillväxt och konkurrenskraft
Inkomstregistret
Kostnader för och finansiering av försvarsmaktens projekt för utvecklande av den strategiska kapaciteten
Livscykelhantering av statens egendom: Livscykelhantering av statens byggnadsegendom
(i granskningsplanen 2019: Hantering av livscykelkostnader i ekonomiplaneringen: Fastigheter)
Livscykelhantering av statens egendom: hantering av renoveringsskulden för trafikleder
(i granskningsplanen 2019: Hantering av livscykelkostnader i ekonomiplaneringen: Trafikleders renoveringsskuld)
Framtagning av ekonomidata om social- och hälsovårdstjänsterna och utnyttjande av evalueringsdata i styrningen
av tjänsternas finansiering (i granskningsplanen 2020: Bedömning av social- och hälsovårdstjänsternas kostnadseffekt)
Styrning och uppföljning av patient- och klientsäkerheten (i granskningsplanen 2019: Genomförande av reformer:
Tillsyn över social- och hälsovårdstjänster)
Yrkesutbildningsreformen (i granskningsplanen 2019: Genomförande av reformer: Reform av yrkesutbildningen på
andra stadiet)
Utnyttjande av forskningsinformation i affärsverksamheten: finansiering och incitament (i granskningsplanen 2019:
Genomförande av reformer: Finansiering för kommersialisering av forskning och incitamentseffekterna av finansieringen till universiteten)
Framtidens arbetskraft 2030
Hantering av sysselsättningen: Sysselsättningsfrämjande åtgärder 2015–2019
Regelbunden rapportering om övervakningen av finanspolitiken
Statens skuldhantering
Genomförande av samordnade upphandlingar
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Flerstyrda statliga organisationer
Samfinansierad verksamhet inom budgetekonomin
Organisationsfusioner och organisationsförändringar
Försörjningsberedskap
Företagsstöd under coronaepidemin
Renovering av Olympiastadion
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Tillsynsverksamhet

Övervakning av finanspolitiken
Det yttersta målet med övervakningen av finanspolitiken är att säkerställa att finanspolitiken och beredningen av den
främjar de offentliga finansernas hållbarhet. 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) 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.

Regelbundna tillsynsuppgifter
Övervakningsarbetet 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 bedöma tillförlitligheten i de prognoser om makroekonomin och de offentliga finanserna som utgör
underlag för finanspolitiken. 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.
Övervakningen gör offentliga bedömningar och ställningstaganden om uppfyllelsen av de finanspolitiska målen, regelefterlevnaden, åtgärdernas effekter och tillförlitligheten i finansministeriets prognoser.

Verksamhetens fokusområden och rapportering under planeringsperioden
Under planeringsperioden betonar vi utvecklingen av metoder och verktyg för bedömning av de finanspolitiska åtgärdernas effekter med målet att öka beredskapen för självständig analys. Med tanke på målen för valperioden 2019–2022
är det centralt att bedöma regeringens sysselsättningsåtgärder. Utvecklingsprojekten granskar användbarheten av makromodellering samt mikrosimulering av den offentliga ekonomin. I arbetet utnyttjas vid behov externa forskningsuppdrag. Den osäkerhet som anknyter till uppskattningarna av det för reglerna och dimensioneringen av finanspolitiken
relevanta produktionsgapet i ekonomin presenteras och granskas i relation till resultat som tagits fram med alternativa
metoder. Ett ytterligare fokusområde är granskning av den offentliga ekonomins hållbarhet.
År 2020 sker en extern utvärdering av revisionsverkets finanspolitiska övervakningsuppgift och den kommer att vid utveckling av verksamheten.
I maj 2020 ger övervakningen av finanspolitiken ut den slutliga bedömningen av efterlevnaden av stabilitets- och tillväxtpakten och utgiftsramarna under 2019 och en bedömning av innehållet i planen för de offentliga finanserna. I december 2020 ger vi en särskild berättelse till riksdagen om övervakningen av finanspolitiken där vi bl.a. fokuserar på att
bedöma effekterna av framförallt regeringens sysselsättnings- och andra åtgärder utifrån uppfyllelsen av målen för valperioden.
De huvudsakliga iakttagelserna vid övervakningen av finanspolitiken rapporteras två gånger per år. Vårrapporten 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 en särskild berättelse till riksdagen mot slutet av året bedöms skötseln av de offentliga finanserna, efterlevnaden av stabilitets- och tillväxtpakten
prediktivt och uppfyllelsen av de nationella reglerna och målen i ljuset av budgetpropositionen. I en särskild berättelse
i slutet av 2022 samlar vi den finanspolitiska övervakningens och granskningens observationer avseende valperioden.
Vi rapporterar regelbundet, med cirka två års intervall, om tillförlitligheten i finansministeriets prognoser. Följande särskilda rapport om prognoser över de offentliga finanserna publiceras 2020.
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Laglighetskontroll av val- och partifinansieringen
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. Kontrollen 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.
Kontrollen av val- och partifinansieringen är en etablerad del av vår verksamhet. För partilagens del är uppgiften av
löpande karaktär och kräver fasta resurser. För valfinansieringslagens del handlar det om en valspecifik tillsynsuppgift
som 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.

Utvecklingsområden
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för utveckling av parti- och valfinansieringslagstiftningen. Dess arbete börjar 2019 och pågår till slutet av 2020. Revisionsverket har en plats som permanent sakkunnig i arbetsgruppen. Utvecklingsarbetet beaktar alla möjliga lagstiftningsändringar. 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.

Tillsynsplan för parti- och valfinansieringen 2020–2024
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.
Rapporter till riksdagen med stöd av valfinansieringslagen:
Kommunalvalet 2021

12/2021

Riksdagsvalet 2023

12/2023

Eduskunnalle raportoidaan puoluelain nojalla seuraavasti:
Tillsynsverksamheten 2020

3/2021

Tillsynsverksamheten 2021

3/2022

Tillsynsverksamheten 2022

3/2023

Tillsynsverksamheten 2023

3/2024
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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 cirka 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.

2.6

Gemensamma riktlinjer för utveckling av kvalitetsledning

Förnyelsen av revisionsverkets kvalitetsledningsmodell fortsätter som en del av strategiarbetets genomförande. De viktigaste observationerna och utvecklingsbehoven gällande kvalitetsledningen inom de olika revisionsslagen sammanställs för behandling på verkets ledningsforum. Kvalitetsledningen bygger på revisionsinstruktionerna. Revisionsverket
rapporterar om kvalitetsledningen i samband med bokslutet. Inom ramen för revisionsverkets kvalitetsledning ombeds
externa sakkunniga, t.ex. medlemmar i vetenskapliga rådet, bedöma kvaliteten på utvalda revisionsberättelser. Bedömningarna delges verkets ledning.

2.7

Internationell verksamhet

Internationellt samarbete spelar en viktig roll i utvecklingen av den externa granskningen och övervakningen. Från internationell verksamhet söker vi framförallt input och verktyg genom vilka vår verksamhet kan skapa förutsättningar
för en hållbar förnyelse av den offentliga ekonomin och förvaltningen.
Det internationella revisions- och tillsynssamarbetet fokuserar på
−
revisionsarbetets effektivitet
−
kvalitetsledning
−
metodologi
−
digitalisering och dataanalys
−
FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030.
Standarderna utvecklas i samarbete med de högsta revisionsmyndigheterna i arbetsgrupper inom den internationella
organisationen INTOSAI (International Organization for Supreme Audit Institutions), där revisionsverket medverkar i
frågor som gäller utveckling av revisionsverksamheten. Till revisionsverkets grundläggande uppgifter hör lagstadgat internationellt revisions- och tillsynssamarbete inom ramen för extern granskning av Europeiska unionens ekonomiförvaltning samt oberoende övervakning av finanspolitiken. Statens revisionsverk är nationell samarbetsmyndighet för
Europeiska revisionsrätten.
Revisionsverket mål är att fram till 2020 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). Uppgiften är att bevaka och aktivt rapportera om aktuella ämnen som bland annat digitalisering, säkerhetsfrågor, migration och genomförande av FN:s hållbarhetsmål.
Under planeringsperioden är revisionsverket ordförande i INTOSAIs miljörevisionsgrupp samt deltar i INTOSAI-grupperna för revision av offentlig skuld, Big Data, IT-revision, finansmarknad och lagstiftningsreform, myndighetsbedömning och nationella indikatorer och i EUROSAI-grupperna för miljörevision, revision och etik samt revisionens samhällspåverkan (IT, kommunal ekonomi och offentlig sektor). Revisionsverket är också ordförande i det finanspolitiska revisionsnätverket, och inom ramen för EU-samarbetet är vi aktiva i mervärdesskattegruppen, bankunionsgruppen och
Europa 2020-strategins revisionsnätverk. Dessutom deltar revisionsverket aktivt i det nordiska samarbetet samt verkar
i framsyns- och dataanalysnätverk.
Revisionsverket är extern revisor för Östersjökommissionen HELCOM, för Europeiska sydobservatoriet ESO till och med
2022 och för CERN, det europeiska forskningscentret för partikelfysik, till och med 2021. Dessutom är revisionsverket
medlem av OECD:s Audit Committee 2019–2021.
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3

Resultatmål samt personalpolicyns och kompetensutvecklingens fokusområden

3.1

Resultatmål

Statens revisionsverks mål är att vara samhälleligt verkningsfullt. Utifrån vår verksamhet och uppgift innebär verkningsfullhet följande:
Statsfinanserna sköts effektivare
Vi påverkar hur effektivt statsfinanserna sköts genom att föra en dialog baserad på granskningsinformation med statsrådet, övriga styrande parter och förvaltningen, som verkställer fattade beslut.
Tilliten till beslutsunderlaget förbättras
Vaikutamme tarkastustoiminnallemme siihen, että päätöksenteon pohjana oleva valtiontalouden ja valtion taloudenhoidon tietoperusta on luotettava ja hyvälaatuinen.
Förtroendet för att statsförvaltningen agerar öppet, effektivt och hållbart stärks
Vi bidrar till att skattebetalarna och de internationella aktörer som samverkar med det finländska samhället litar på den finska statsförvaltningens förmåga att agera öppet, effektivt och ekonomiskt hållbart.
Den offentliga ekonomin sköts hållbart
Vi medverkar till att den offentliga ekonomin sköts ansvarsfullt med beaktande av långsiktig hållbarhet.
Finanspolitiken är regelenlig och åtgärdernas dimensionering är konjunkturutjämnande.
För att uppnå dessa effektmål har vi identifierat följande resultatmål. Framgång med resultatmålen skapar förutsättningarna och grunden för verksamhetens effekt.
1.

Vi tar fram aktuell och relevant information åt beslutsfattarna för utveckling av verksamheten
Vi producerar aktuell och relevant information på olika områden i enlighet med våra effektmål. Vårt
mål är att påverka under hela granskningsprocessen. Vi vet vad Statens revisionsverk bör ta tag i och
granska samt när det bör ske. Informationen vi producerar och våra rekommendationer beaktas vid
verksamhetsutveckling och vår expertis och våra synpunkter efterfrågas mångsidigt.

2.

Våra ställningstaganden beaktas i beredningen av finanspolitiken och beslutsfattandet
Analysdata och ställningstaganden som vi tar fram vid övervakningen av finanspolitiken beaktas i statsrådets finanspolitiska beslutsfattande samt i beredningen av finanspolitiken, och vår expertis gällande
skötseln av de offentliga finanserna efterfrågas mångsidigt.

3.

Kunderna uppskattar vår interaktion och dialog
Vi förstå våra intressenters verksamhet så att vi kan leverera granskningsresultaten på ett sätt som de
behöver. De som är föremål för granskning upplever att kommunikationen fungerar under granskningen.

4.

Mångsidigare informationsgenereringsmetoder
För att uppnå bättre effekt tar vi i bruk ny teknik och utnyttjar mångsidiga informationsgenereringssätt.
Vi utför granskningar som omfattar flera revisionsslag för att kunna producera ännu mångsidigare information för beslutsfattarna.
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Kompetensen förutser och möter verksamhetens behov
Vi genomför effektivt vår strategiska kompetensutvecklingsplan. Vi genomför med verkets mål samordnade utvecklingsplaner som stöder personalens individuella mål och utvecklar på så sätt de färdigheter
och kompetenser vi behöver i framtiden.

6.

Revisionsverket är en funktionell och välmående arbetsgemenskap
Personalen upplever att arbetsplatsen är välmående och samverkande. Detta bedöms framförallt utifrån personalens samarbete, motivation, arbets- och förnyelseförmåga samt chefsarbete och ledning.

Vi rapporterar regelbundet om framstegen och uppfyllelsen av resultatmålen i samband med bokslutet.

3.2

Personalpolicyns fokusområden

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.
Med 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 "ett, enhetligt Statens revisionsverk".
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 allt arbete utförs i projekt och team. Projektarbetet i
team förändrar verksamheten, arbetssätten och ledningsarbetet på verket. Önskemålet om en inarbetad och genuin
projektbaserad organisation 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-funktionen samt teamens och projektens ledare och expertansvariga följer personalpolicyns principer inom sitt ansvarsområde.

Nytt ledningssystem och chefsarbete
Att leda tillsammans och dialog betonas i ledningsarbetet. Viktiga kompetensområden inom ledarskap är ledning av
människor och förändringar, coachande ledarskap och strategiska ledarskapsfärdigheter samt kompetensutveckling.
Ledaruppgifterna är fördelade på operativa och strategiska samt interna och externa uppgifter.
Målet är en smidig och jämlik arbetsgemenskap där motivation och färdigheter utnyttjas på bästa sätt, vilket innebär
delat ansvar för styrningen. 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.
Teamarbete som stöder självstyrning och gemensam styrbarhet förenklar verkets beslutssystem, delar på ledningsarbetet och ansvaret samt underlättar projektens framskridande. När styrning och beslut flyttas till team får medarbetarna nya möjligheter att leda sitt eget arbete, fatta beslut om det, utveckla sin kompetens och utvecklas personligen.
Med självstyrning och gemensam styrbarhet i team får ledningsarbetet en mer coachande karaktär.

Kompetensledning
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.
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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. För personalen skapar vi utvecklingsvägar i team och projekt.
I centrum av utvecklingen av kompetenser och verksamhetssätt står lärande i arbetet, lärande av andra och samarbete.
Kompetensutvecklingen stöds av kollegialt lärande och spridning av egna yrkeskunskaper. Team som innehåller olika
slags kompetenser möjliggör mångsidig hantering av mer omfattande teman när hela teamet kan dra nytta av den samlade expertisen. Projektorganisationen ger också möjligheter till utveckling av ledarskapsfärdigheter som projektledare.
Projektarbete som utförs av team kräver insatser för att stärka nya kompetensområden. Huvudteman är ledning av en
projektorganisation, färdigheter för teamarbete och teamledning, projektkompetens, coachande ledarskap, dataanalyser och digitalisering. Kompetensen utvecklas systematiskt och långsiktigt utifrån strategin.
Omvärldsförändringarna och de förändrade kraven på revisionsområdet syns i att dataanalys, digitalisering och robotisering har skapat nya typer av verksamhetsmodeller för revisionsarbetet.

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.
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. När pensionsavgångar, tjänstledigheter och andra personalförändringar möjliggör externa rekryteringar prioriteras ny kompetens som behövs för utförandet av verkets uppgifter. Vi satsar på personalens rörlighet genom att fortsätta tjänstemannautbytet, personalrotationen och erbjuda möjligheter till deltagande
i internationell revisionsverksamhet.

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 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 motsvarar personens faktiska arbetsuppgifter.
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
Revisionsverkets strategiska projekt för arbetshälsa (Tyhy 3.0), inklusive fortsatta åtgärder, fokuserar på att förbättra
arbetshälsan speciellt genom att ständigt förbättra och följa upp förutsättningarna för personalens produktivitet. Utifrån gjorda 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 fyra utvecklingsområden. Framstegen följs upp genom mätning av måluppfyllelsen inom
dessa delområden. Vi mäter regelbundet förutsättningarna för personalproduktivitet med en mer omfattande enkät
samt en enklare och återkommande enkät. Personalen har möjlighet att samlas till ett arbetshälsoforum för att diskutera arbetshälsan 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 medarbetarna att implementera de nya arbetssätten och organisationen. Personalen medverkar vid
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beredningen och genomförandet av förändringarna, och öppen och aktuell information om förändringarna sprids via
informationsmöten, workshoppar och kanaler för strategisk kommunikation. Varje medarbetare har som en av sina
uppgifter att främja en god arbetsgemenskap och ett gott arbetsklimat på revisionsverket. Ledningen, cheferna och HRfunktionen 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.

3.3

Kompetensutvecklingens fokusområden

Statens revisionsverk har tagit fram en ny strategi och förnyat sitt ledningssystem. Förändringen syftar till att skapa en
bredare samhällseffekt. För att målet ska kunna uppnås behövs det en mångsidig kompetensutveckling. Kompetensutveckling har lyfts fram som ett fokusområde under strategiperioden. Vår kompetensutveckling siktar på beredskap att
kunna göra saker på ett nytt sätt och därigenom skapa en ny slags organisationskultur i enlighet med vår strategi.
I vår nya organisation har personalen inplacerats på fyra kompetenscenter. Kompetenscentren – Framtidens ekonomi,
digitalisering, metoder och verkningsfullt kundarbete – ansvarar för framtagande av en helhetssyn och lägesbild över
utvecklingsmål och -behov på kompetensområden inom kompetenscentrets ansvar samt för planering av kompetensutvecklingen.
Kompetenscentrens ledare ansvarar för utvecklingen av personalens kompetens för att främja uppfyllelsen av de fastställda effektmålen i strategin och stärka personalens kapacitet och förnyelseförmåga samt yrkeskarriärer. Kompetenscentren erbjuder kompetensutvecklingstjänster såsom utbildningar och mångsidiga läroevenemang för hela personalen. Potentialen hos personalen hanteras på ett hållbart sätt i kompetenscentren.
Personalen är vår viktigaste resurs. Vi satsar på ständigt lärande och erbjuder mångsidiga läromöjligheter. Vi genomför
utvecklingsplaner som stöder medarbetarnas och verkets mål och utvecklar därigenom de kunskaper och färdigheter
som behövs i framtiden, såsom kundinsikt, arbete i team, projekthantering och sparrande. Kompetensutvecklingen fokuserar alltjämt på att underhålla verkets granskningskompetens och se till att våra revisorer kan kvalificera sig och
upprätthålla yrkesexamina för revisionsbranschen.

Nya färdigheter stöder projektarbetet
VTV övergår till en projektorganisation där allt arbete utförs i projekt. Mer arbete tillsammans ökar vikten av att vi följer
gemensamma spelregler och utnyttjar varandras styrkor. Vid kompetensutveckling satsar vi därför på färdigheter i teamarbete och projekthantering.
I centrum av utvecklingssätten står lärande i arbetet, återkoppling, lärande av andra och samarbete. I teamorganiserat
arbete stöds kompetensutveckling dessutom av kollegialt lärande och spridning av egna yrkeskunskaper. Team som
innehåller olika slags kompetenser möjliggör effektivt arbete med mer omfattande teman när hela teamet kan dra nytta
av den samlade expertisen. Teamorganisationen erbjuder också fler möjligheter att utveckla ledarskapsfärdigheter och
skaffa ledarskapserfarenhet.
Övergång från en hierarkisk modell till en ansvarsgivande projektorganisation förutsätter att man tillägnar sig nya arbetssätt. När hierarkier tas bort ökar friheten i arbetet och experimenten, vilket ger organisationen nya möjligheter. Vår
kompetensutveckling kommer att fokusera på kunskaper och färdigheter som stöder och främjar arbete inom ramen
för den nya organisationsmodellen. Med starkare självstyrning individuellt och i team kan vi främja övergången till en
genuint lärande, ansvarstagande och kreativ organisation. Projektorganisationen och teamarbetet möjliggör effektivt
utnyttjande av verkets potential samt skapandet av en kultur där hela organisationen verkar i enlighet med de gemensamma målen och kan hantera kontinuerlig förnyelse.
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Ny modell för strategisk kompetensutveckling
Utvecklingsmodellen för strategiska kompetenser förnyas så att den motsvarar verkets nya struktur och strategi. I kompetensutvecklingen satsar vi på att stödja kunskaper och utveckling som bygger på strategin, och utvecklingsinvesteringarna riktas in på strategiskt kritiska områden. Kompetensen utvecklas systematiskt och långsiktigt utifrån strategin,
och vi vill leda och stödja personalens potential och utveckling på ett hållbart sätt.
Omvärldsförändringarna ställer krav på revisionsverkets utveckling. På grund av förändringarna i omvärlden och kraven
på revisionsområdet måste kompetensutveckling riktas in på bredare och mångsidigare kompetensstigar. Utifrån modellen för strategisk kompetensutveckling kartläggs kritiska kompetenser, färdigheter och förmågor så att detta stöder
bredare och mångsidigare kompetensvägar. På basis av kartläggningen skapas individuella utvecklingsplaner, som bidrar
till personalens motivation och arbetshälsa.
Vi satsar fortsatt på att ha en bra kundinsikt som bygger på interaktion. Vi utvecklar samarbetet och interaktionen med
aktörer och samarbetsparter som är centrala för vår verksamhet. Detta innebär att vi stärker vår kompetens via expertnätverk och expertsammanslutningar. Detta förutsätter förmåga att föra dialog, lyssna och höra.
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Ledningens åtagande
Vi förbinder oss att agera på ett konsekvent, förutsebart och motiverande sätt i enlighet med värderingarna i Statens
revisionsverks strategi. 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 i ledningsuppgifter så att vi genom att leda tillsammans skapar förutsättningar för effektivt, verkningsfullt
och högklassigt arbete, ett bra arbetsklimat och en fungerande arbetsgemenskap.
Vi tar vårt ansvar för gemensam ledning och aktiv utveckling av revisionsverket i olika ledningsforum samt inom våra
särskilda ansvarsområden enligt arbetsordningen.
Helsingfors den 12 december 2019
Tytti Yli-Viikari
generaldirektör

Mikko Koiranen
direktör

Matti Okko
direktör

Jaakko Eskola
direktör

Heli Mikkelä
direktör

Pirkko Lahdelma
direktör

Anna-Liisa Pasanen
direktör

Heli Nikander
direktör

Leena Juvonen
direktör

Pia Palviainen
HR-direktör

Riitta-Liisa Heikkilä
direktör

Jaana Beversdorf
kommunikationschef

Juhani Heimsch
ICT-chef

Jenni Leppälahti
planeringschef
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Bilagor

NOT 1
Anslagsmedel 2020−2024

Budget/anslagsram*
Överförts från föregående år
Disponibelt anslag
Löner och arvoden
Lokalhyror
Övriga omkostnader
Utnyttjats totalt
Överförs till följande år

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Bokslut

Budget

14 937 000
2 060 389
16 997 389
11 419 448
629 001
2 697 404
14 745 853

15 669 000
2 251 536
17 920 536
12 121 845
583 000
3 150 339
15 855 184

Budgetförslag

Budgetförslag

Budgetförslag

Budgetförslag

Budgetförslag

2 251 536

2 065 352

15 804 000 16 307 745 16 307 745
2 065 352 1 561 608 1 561 608
17 869 352 17 869 353 17 869 353
12 392 995 12 392 995 12 392 995
583 000
583 000
583 000
3 331 750 3 331 750 3 331 750
16 307 745 16 307 745 16 307 745
1 561 608

1 561 608

1 561 609

16 307 745
1 561 609
17 869 354
12 392 995
583 000
3 331 750
16 307 745

16 307 745
1 561 609
17 869 354
12 392 995
583 000
3 331 750
16 307 745

1 561 609

1 561 609
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NOT 2
Statens revisionsverk
Anslagsmedel (VEP-kalkyl)

Uppdaterad 19.9.2019
Statens revisionsverk
VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2019−2023

Justerade uppgifter
Ansvarsområde

2018

2019

2020

2020

Bokslut

Budget

Förändring
+/- €

VEP 2021

Förändring
+/- €

VEP 2022

Förändring
+/- €

VEP 2023

Förändring
+/- €

VEP 2024

Statens revisionsverk
(reservationsanslag 2 år)

Budgetförslag

Förändring
+/- €

14 937 000

15 669 000

15 804 000

135 000

16 307 745

503 745

16 307 745

0

16 307 745

0

16 307 745

0

Löner

11 419 448

12 121 845

12 392 995

271 150

12 392 995

0

12 392 995

0

12 392 995

0

12 392 995

0

3 327 013

3 733 339

3 914 750

181 411

3 914 750

0

3 914 750

0

3 914 750

0

3 914 750

0

Omkostnadsmom. 21.40.01
bokslut

14 937 000

15 669 000

15 669 000

15 669 000

15 669 000

15 669 000

15 669 000

Omkostnader/år

14 746 461

15 855 184

16 307 745

16 307 745

16 307 745

16 307 745

16 307 745

2 060 389

2 251 536

2 065 352

16 997 389

17 920 536

17 869 352

Löner och omkostnader

Omkostnader

Överförd post
Disponibelt anslag
Momsutgifter (21.40.29)
Omkostnader och momsutgifter
+/- Förändring 2020–2024 totalt

Reservationsanslag

511 000

590 000

650 000

15 257 461

16 445 184

16 957 745

-186 184

2021

1 561 607

-503 745

17 869 352
60 000

650 000

1 561 607

0

17 869 352
0

16 957 745
326 377

2022

650 000

1 561 607

0

17 869 352
0

16 957 745
0

2023

650 000

1 561 607

0

17 869 352
0

16 957 745
0

2024

650 000

0

16 957 745
0

0

Anslagsmedlen för revisionsverkets omkostnader har budgeterats som ett reservationsanslag (2 år) precis som omkostnader för andra statliga ämbetsverk. Enligt
lagen om statsbudgeten kan ett reservationsanslag överföras helt eller delvis, enligt vad som beslutas i samband med budgeten, till det finansår eller de två
finansår som följer efter finansåret. På grund av reservationsanslagets karaktär har därför en rad för Omkostnader/år inkluderats i tabellen. Ett reservationsanslag som helt eller delvis blivit oanvänt får överföras till följande finansår. Posten överförs i samband med bokslutet. Den är en budgetutgift för bokslutets
räkenskapsperiod men i affärsbokföringen hänförs utgiften till det verkliga användningsåret. Därmed kan reservationsanslaget användas för fleråriga projekt.
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NOT 3
Personalram 2020−2024
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Personalkostnadsprognos (€)

11 892 789

12 291 475

12 180 257

12 007 314

11 889 668

11 683 995

Personalkostnadsprognos exkl. utbyte av semesterpenning (€)

11 738 182

12 131 685

12 021 913

11 851 219

11 735 102

11 532 103

Personalkostnadsmål (€)

12 121 845

12 392 995

12 392 995

12 392 995

12 392 995

12 392 995

383 663

261 310

371 082

541 776

657 893

860 892

Åv-prognos (åv =180 dv)

139,8

142,0

137,1

134,4

132,2

128,7

Åv-mål (åv = 180 dv)

138,0

144,0

144,0

144,0

144,0

144,0

-1,8

2,0

6,9

9,6

11,8

15,3

Mål - Prognos exkl. utbyte av semesterpenning

Åv: mål-prognos
Arbetstidsfördelning per huvudfunktion, mål (%, åv)
Revisions- och tillsynsverksamhet

48 %

67

50 %

72

50 %

72

50 %

72

50 %

72

50 %

72

Annan kärnverksamhet

26 %

36

25 %

36

25 %

36

25 %

36

25 %

36

25 %

36

Stödfunktioner
Totalt

26 %

35

25 %

36

25 %

36

25 %

36

25 %

36

25 %

36

100 %

138

100 %

144

100 %

144

100 %

144

100 %

144

100 %

144

Prognos för personalens tjänstestruktur (% av, åv) euro
Högsta ledningen

1%

1

1%

1

1%

1

1%

1

1%

1

2%

1

Ledning

12 %

16

18 %

19

19 %

19

17 %

16

14 %

13

13 %

12

Serviceteam

25 %

35

19 %

39

17 %

33

17 %

33

17 %

32

18 %

33

Revisions- och tillsynsexperter

63 %

87

62 %

83

63 %

84

65 %

84

68 %

86

67 %

82

100 %

139,8

100 %

142,0

100 %

137,1

100 %

134,4

100 %

132,2

100 %

128,7

Hela personalen
Pensionsavgångar (åv)
Utfall/prognos (personer)

5

2

0

0

1

5
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