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1 Generaldirektörens översikt: 
Revisionsarbetet är effektivt även i 
undantagssituationen 

Under de senaste åren har revisionsverkets redovisningsrevision förnyats märkbart. Re-
formen svarar på de förändringar som sker i skötseln av statsfinanserna och målet är bland 
annat att i allt högre grad utnyttja den nya digitala tekniken. Bakgrunden till reformen är 
de möjligheter som dataanalysen erbjuder, de kvalitets- och effektivitetsfördelar som ett 
centraliserat genomförande medför samt målet att bättre än tidigare tillgodose kundernas 
behov av information.

Verkställandet av revisionsverkets strategi framskrider väl. Strategins två viktiga 
komponenter, dvs. att öka revisionsarbetets verkningar och utveckla personalens kom-
petens, syns i våra nya verksamhetsmodeller. I och med reformen av organisations- och 
ledningsmodellen har vi vid ämbetsverket börjat tillämpa en projektmodell, en intern ar-
betsmarknad och en enhetlig planeringsprocess för revisionstemana. Vi har också förnyat 
den interna verksamheten samt helheten som består av anvisningar för revisions- och 
tillsynsarbetet och ärendehanteringen. 

Genom att rikta revisionsverksamheten strävar vi efter att tillgodose de nya informa-
tionsbehoven som coronapandemin har väckt. Vi vill aktivt utnyttja och dela med oss 
av erfarenheter och information samt även stödja skötseln av coronasituationen, som 
överskrider statsgränserna och som berör alla. Som en del av den europeiska riskrevi-
sionsorganisationen EUROSAI:s förvaltningskommittéansvar inledde vi i samarbete med 
revisionsverket i Storbritannien ett gemensamt covid-19-projekt för de europeiska revi-
sionsverken. I projektet och dess undergrupper delas revisionsdata ut och information 
om verksamhetsmiljön produceras. Tillsammans med Europeiska revisionsrätten leder 
vi ett samarbetsprojekt som granskar huruvida stimulansfinansieringen riktas särskilt på 
klimatåtgärder. 

På grund av undantagstillståndet som orsakats av coronapandemin började vår perso-
nal distansarbeta i mars 2020. Vi var från första början beredda på att situationen kan dra 
ut på tiden och med hjälp av våra stödtjänster lyckades vi garantera kontinuiteten i vår 
kärnverksamhet även på hemmakontoren. I vår arbetsgemenskap har vi lyckats väl med 
att öka personalens samhörighet och arbetsmotivation med olika nya, virtuella metoder. 
Kontoret i Åbo lade vi ner sommaren 2020.

Som ordförande för WGEA, arbetsgruppen för miljörevision vid den internationella 
organisationen för överordnade revisionsorganisationer INTOSAI, ordnade vi WGEA:s 
styrgrupps möte virtuellt första gången i arbetsgruppens historia. Det internationella 
samarbetet har burit frukt även under en tid då fysiska möten inte kan hållas.
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Med våra intressentgrupper har vi fortsättningsvis nära samarbete och växelverkan 
även om vi håller kontakt på distans. I projektet för fenomenbaserad budgetering ordna-
de vi ett flertal så kallade rundabordssamtal som experter i branschen och aktörer från 
olika organisationer deltog i. I anslutning till utvecklingen av förvaltningen ordnade vi 
workshoppar där olika aktörers informationsbehov och förväntningar diskuterades. Un-
der evenemangen kunde en yrkesmässig dialog föras om möjligheterna att utveckla för-
valtningen och på så sätt lades grunden för samarbetet. Vi har intensifierat dialogen med 
riksdagens olika utskott för att kommunicera den revisions- och tillsynsinformation som 
vi producerar. Regelbundna möten med ministerierna och centrala aktörer inom stats-
förvaltningen har ordnats fortsättningsvis. Under revisionerna har vi strävat efter ännu 
aktivare växelverkan med intressenterna.

Jag vill tacka vår kunniga personal som på ett fantastiskt sätt har förverkligat vår 
granskningsplan och våra mål i undantagssituationen. Jag vill också tacka våra intressen-
ter som vi samarbetat och varit i kontakt med virtuellt och fortfarande aktivt – på detta 
sätt stärker vi tillsammans förutsättningarna för förvaltningens verksamhet.
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2 Resultat och verkningar

Statens revisionsverk är en oavhängig revisions- och tillsynsmyndighet vars ställning och 
uppgifter fastställs i grundlagen. Revisionsverket granskar skötseln av statsfinanserna och 
iakttagandet av statsbudgeten samt övervakar reglerna för finanspolitiken. Revisionsver-
ket ansvarar dessutom för tillsynen över parti- och valfinansieringen. Revisionsverket 
fullgör sin uppgift genom att utföra effektivitetsrevision, redovisningsrevision, laglighets-
granskning samt granskning av finanspolitiken. 

Statens revisionsverk är ett nationellt revisionsorgan enligt fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och samverkar med Europeiska revisionsrätten i den externa till-
synen över unionens medel. 

I lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) föreskrivs revisionsverket uppgiften 
att övervaka iakttagandet av skyldigheten att redovisa valfinansieringen, publicera redo-
visningarna av valfinansieringen och att kontrollera redovisningarna av valfinansieringen. 
Enligt partilagen (10/1969, ändrad genom lag 683/2010) är det revisionsverkets uppgift att 
övervaka användningen av understöden till partierna samt att partier, partinära samman-
slutningar och i understödsbeslutet avsedda föreningar (tillsynsobjekt) i sin verksamhet 
iakttar partilagens bestämmelser om bidrag, redovisning av kostnaderna för och finansie-
ringen av valkampanjen samt utarbetande och inlämnande av anknytande handlingar och 
uppgifter. 

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

2.1 Åtgärder som främjar effekten 

I Statens revisionsverks strategi 2019–2023 betonas revisionsverkets samhälleliga effekt. 
Revisionsverket stöder riksdagen i utövandet av lagstiftnings- och kontrollmakt samt 
statsfinansiell makt. Verket ska rikta in revisionerna på aktuella frågeställningar för stats-
finanserna. Målet är att säkerställa att kostnadseffektiviteten i skötseln av statsfinanserna 
och förtroendet för kunskapsunderlaget i beslutsfattandet förbättras och att förtroendet 
för öppenheten, kostnadseffektiviteten och hållbarheten i den finländska statsförvalt-
ningen stärks. Revisions- och effektarbetet utförs på fyra effektområden. 
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Inom effektområdet Hållbar offentlig ekonomi riktas revisionerna på att säkerställa 
tillförlitligheten i faktaunderlaget för finanspolitiken, bedöma de finanspolitiska styr-
medlens funktionalitet och effektivitet, samt på ordnandet av riskhanteringen inom sta-
tens skuldhantering och på förvaltningen av statens materiella tillgångar i synnerhet i pla-
neringen av livscykelkostnader. Ägarstyrningens funktionalitet granskas särskilt utifrån 
egendomsförvaltningen och organiseringen av verksamheten. Effektområdet omfattar 
även tillsynen och regleringen av finanssektorn, som är viktig med tanke på de statsfinan-
siella riskerna. Genom övervakning av finanspolitiken främjar revisionsverket ansvarsfull 
skötsel av de offentliga finanserna, säkerställer en fungerande regelbaserad finanspolitik 
och bidrar till regelverkets ändamålsenlighet. 

Effektområdet Hållbar utveckling av förvaltningen fokuserar på statsrådets enhetlig-
het, genomförandet av målen för hållbar utveckling, statens arbetsgivarpolitik och lag-
stiftningens kvalitet. Infallsvinklar i arbetet är bland annat styrningssystem, genomföran-
det av regeringsprogrammet, centralförvaltningsreformer, strukturreformer och försök 
inom förvaltningen samt omorganisering av verksamheter och uppfyllelsen av FN:s Agen-
da 2030 och nationella hållbarhetsmål. 

Inom effektområdet Välmående och tryggt samhälle utgörs kärnan i revisionsverksam-
heten av välfärdsstatens grundpelare, det vill säga sociala trygghetssystem, social- och 
hälsovårdens servicesystem, sysselsättning och företagande, kontinuerligt lärande, forsk-
nings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt övergripande säkerhet. Tyngdpunk-
ten för revisionerna ligger på sociala trygghetsförmåner som är viktiga för de offentliga 
finanserna och statsfinanserna och på att samordna dithörande tjänster samt på åtgärder 
som stöder den ekonomiska tillväxten.

Revisionerna inom effektområdet Fungerande informationshantering säkerställer att 
statsbudgeten efterlevs och att statens ekonomiförvaltning har en fungerande intern kon-
troll. Granskningarna riktas på gemensamma dataflöden i statens ekonomiförvaltning, 
statsnivåuppgifternas tillförlitlighet, produktionsverksamhetens effektivitetsutveckling, 
utveckling av koncerninformationen, statens riskhantering och interna kontroll samt bud-
getefterlevnad. Med redovisningsrevisionen som genomförs på effektområdet säkerställs 
att statsbudgeten efterlevs och att skötseln av statsfinanserna följer reglerna. Genomför-
andet av redovisningsrevisionen har förnyats betydligt under rapporteringsperioden.

Observationerna och innehållet i revisions- och tillsynsverksamheten rapporteras för-
utom i separata berättelser och revisionsberättelser även i revisionsverkets årsberättelse 
som publiceras årligen i september. Närmare information om revisionsverkets berättelser 
till riksdagen och antalet revisionsberättelser finns i avsnitt 4.1. 

För att identifiera riskerna som är förknippade med de offentliga finanserna samt rele-
vanta och tidsmässigt rätt utförda revisionsteman följer ämbetsverket verksamhetsmiljön 
aktivt och är i ständig växelverkan med riksdagens utskott och andra intressentgrupper. 
Revisionsverket har traditionellt haft starka band med riksdagens revisionsutskott och 
har ökat växelverkan även med andra utskott. Bland annat av denna orsak begärdes be-
tydligt mer expertutlåtanden av revisionsverkets experter 2020 än under tidigare år och 
de hördes också oftare än förut i riksdagens utskott.

Under 2020 har coronapandemin inverkat förutom på revisions- och tillsynsverksam-
heten samt omvärldsbevakningen även i hög grad på revisionsverkets intressentarbete 
både nationellt och internationellt. Under året har revisioner som anknyter till corona-



9

pandemin inletts bland annat om företagsstöden och försörjningsberedskapen. Revi-
sionsverkets experter har dessutom skrivit aktuella blogginlägg och producerat analyser 
av pandemins konsekvenser och av de finansieringslösningar som gjorts. 

Revisionsverken i Europa har kommit överens om ett omfattande samarbete för att ta 
fram information om coronapandemins effekter och återhämningen från pandemin. Sta-
tens revisionsverk har varit initiativkraftigt när det gäller att starta europeiska covid-19-
projekt. Två projekt har påbörjats. Revisionsverket samordnar det ena projektet tillsam-
mans med revisionsverket i Storbritannien och det andra tillsammans med Europeiska 
revisionsrätten. I dessa projekt förmedlar revisionsverken i olika länder information om 
sina revisioner som anknyter till coronapandemin och sin övriga verksamhet. Synvinklar 
är att säkerställa den övriga ekonomins hållbarhet samt trygga klimatpåverkan av EU:s 
stimulansfinansiering. Genom det europeiska samarbetet vill revisionsverket stärka revi-
sionsverkens framtidsarbete och revisionsarbetets aktualitet. 

Under 2020 publicerade revisionsverket tre översikter som behandlade verkningarna 
av säkerhetsmyndigheternas samarbete, lokala och regionala metoder att främja syssel-
sättningen samt revisionsverkets syn på reformen av social- och hälsovården samt rädd-
ningsväsendet och inrättandet av välfärdsområden. Översikterna är koncisa artiklar som 
består av revisionsverkets och andra aktörers information om aktuella teman. Deras hu-
vudsakliga målgrupp är riksdagsledamöterna, deras assistenter och riksdagens tjänste-
män. Till ämbetsverkets effektarbete hör också att delta i olika expertarbetsgrupper och 
nätverk, utarbeta expertutlåtanden samt bloggar och God förvaltning-artiklar som stöder 
riksdagens och statsförvaltningens beslutsfattande.

Under året har revisionsverket intensifierat sitt samarbete med intressenterna även i 
andra aktuella frågor. På hösten 2020 publicerade revisionsverket en rapport om feno-
menbaserad budgetering. Rapporten bemöttes med intresse både bland experter och 
bland annat i riksdagens framtidsutskott i samband med behandlingen av budgetproposi-
tionen. Samarbetet intensifierades också med experter och aktörer som utvecklar förvalt-
ningen: revisionsverket ordnade workshopar där framtida informationsbehov och utma-
ningar diskuterades samt deltog i utvecklingsprojekt som leddes av finansministeriet och 
statsrådets kansli (bl.a. projektet Ohjaus2020, projektet Statens föregripande styrning 
och stödjandet av systemisk förändring i samhället samt projekten Utveckling av resultat-
styrningen och Utveckling av ansvarsrapporteringen). 

Revisionsverket inledde proaktivt diskussioner med riksdagens och statsförvaltning-
ens representanter om det nationella verkställandet av EU:s så kallade whistleblower-di-
rektiv. Målet med direktivet är att säkerställa de mekanismer med vilka man säkerställer 
skydd för personer som meddelar sig ha upptäckt eventuella brott mot unionsrätten i sitt 
arbete. Syftet med de gemensamma diskussionerna var att stödja ett enhetligt, helhets-
ekonomiskt ändamålsenligt verkställande av direktivet i praktiken i statsförvaltningen 
(till exempel beträffande systemupphandlingar).

Som en av de första organisationerna i statsförvaltningen utarbetade revisionsverket 
sin första ansvarsrapport för 2020 utifrån Statskontorets anvisningar. Rapporten public-
eras i början av 2021.
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2.2 Strategiska effekt- och resultatmål samt utvärdering av dem

Revisionsverket har följande strategiska effektmål:
 – Statsfinanserna sköts effektivare. 
 – Tilliten till beslutsunderlaget förbättras. 
 – Förtroendet för att den finländska statsförvaltningen fungerar öppet, resultatrikt och 

hållbart stärks ytterligare.
 – Finanspolitiken är hållbar.

Revisionsverket granskar sin samhällspåverkan genom att följa hur revisionsrekom-
mendationerna och riksdagens revisionsutskotts ställningstaganden förverkligas, regel-
bundet begära synpunkter på sin verksamhet av intressenterna samt genom att följa hur 
resultatmålen nås. 

Revisionsverket följer systematiskt utfallet för sina ställningstaganden i revisions-
berättelserna till statsförvaltningen samt vilka åtgärder förvaltningen har vidtagit med 
anledning av rekommendationerna och ställningstagandena i berättelserna. Enskilda re-
visioners inverkan på revisionsobjekten utvärderas via uppföljningar som i regel görs un-
gefär tre år efter att berättelsen har lämnats. 

Hur väl revisionsverkets rekommendationer genomförs beror bland annat på hur kon-
kreta och användbara de är, om de genomförs i rätt tid, vilka resurser som behövs för 
genomförandet, omständigheterna inom förvaltningen och pågående utvecklingsarbete. 
I uppföljningarna har det observerats att det krävs ett nära samarbete av förvaltningen 
samt en starkare och mer omfattande förnyelse och förändring för att genomföra rekom-
mendationerna särskilt om de är riktade till flera förvaltningsområden eller aktörer. Ge-
nomförda uppföljningar beskrivs närmare i avsnitt 4.1.

Revisionsverket samlar sina intressenters syn på verkets samhällspåverkan med en om-
fattande intressentenkät som genomförs vartannat år. Resultaten från den senaste enkä-
ten är från december 2019 och resultaten från föregående enkät från 2015. Följande enkät 
genomförs 2021. Av dem som svarade på intressentenkäten ansåg sammanlagt 

 – 67 procent att revisionsverkets verksamhet kan anses vara mycket eller ganska verk-
ningsfull

 – 84 procent att revisionsverket mycket väl eller ganska väl främjar den lagstadgade sköt-
seln av statsfinanserna och budgetefterlevnaden (65 procent 2015)

 – 79 procent att revisionsverkets verksamhet mycket väl eller ganska väl ökar förtroendet 
för skötseln av statsfinanserna (72 procent 2015) 

 – 80 procent att den information som revisionsverket producerar förbättrar förutsätt-
ningarna för ett tillförlitligt beslutsfattande i samhället mycket eller ganska väl (75 pro-
cent 2015) 

 – 74 procent att revisionsverket genom sitt arbete har ökat förtroendet för öppenheten i 
det finländska beslutsfattandet ganska väl eller mycket väl.

I de öppna svaren önskade intressenterna att revisionsverket i fortsättningen modigare 
än förut skulle lyfta fram missförhållanden och delta i samhällsdebatten samt ta ett kon-
sultativt grepp och vara en vägvisare i kärnområdena i sin verksamhet. Intressenterna an-
ser att revisionsverket har förnyat sin verksamhet samt breddat och diversifierat sin roll 
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i revisionsverksamheten utan att ge avkall på oberoende och opartiskhet. Intressenterna 
önskar att verket ska engagera sig mer som en samarbetspartner och ha mer aktiv kom-
munikation. På så sätt skulle revisionsverket kunna hjälpa statsförvaltningen att förnyas. 

Under 2020 har revisionsverkets experter hörts i revisionsutskottet till exempel be-
träffande revisionsverkets årsberättelser från 2019 och 2020 samt deras teman. Revisions-
utskottet har dessutom hört revisionsverkets experter i anslutning till partifinansiering, 
valfinansiering och övervakning av finanspolitiken samt flera olika revisioner. Dessa revi-
sioner är bland annat överföring av det grundläggande utkomststödet till FPA, effekter-
na av workshopsverksamhet för unga och resurserna och effektiviteten i det uppsökande 
ungdomsarbetet samt en särskild berättelse till riksdagen om statens bokslut 2019 och 
regeringens årsberättelse.

Revisionsverket följer även på längre sikt utfallet för riksdagens ställningstaganden, 
som bygger på riksdagens revisionsutskotts betänkanden, om ställningstagandena kräver 
att regeringen rapporterar om ärendet eller om revisionsverkets revisionsverksamhet har 
gällt ärenden som ställningstagandet omfattar. Det som lyfts fram i revisionsutskottets 
betänkanden baserar sig i regel på centrala observationer och ställningstaganden i revi-
sionsverkets redovisningar. Revisionsverket redovisar årligen för observationerna gällan-
de utfallet för riksdagens ställningstaganden i sin årsberättelse till riksdagen.

För att nå effektmålen har konkreta resultatmål fastställts för revisionsverket och in-
förts i granskningsplanen 2020–2024. Eftersom de förnyade resultatmålen nu rapporte-
ras första gången finns det inte till alla delar jämförelseuppgifter i förhållande till tidigare 
år. Följande sex resultatmål har fastställts:

1. Vi producerar aktuell och relevant information för beslutsfattarna för att 
utveckla verksamheten.

Vi producerar aktuell och relevant information på olika områden i enlighet med våra effektmål. 
Vårt mål är att påverka under hela revisionsprocessen. Vi vet när och vad revisionsverket gör 
klokt i att ta tag i och inrikta revisionen på. Vårt mål är att förvaltningen beaktar den information 
och de rekommendationer vi producerar i utvecklingen av sin verksamhet och att expertinfor-
mation och synpunkter begärs av oss på ett mångsidigt sätt.

Mätare: Genomförande av granskningsplanen, enkäter till intressenter 2015 och 2019, re-
sponsenkät 2020, rekommendationernas genomförandeprocent, antalet utlåtanden och 
höranden, antalet besökare på externa webbplatser, antalet läsare i bloggar och översikter, 
engagemangsgraden för målgrupperna på Twitter.

Bedömning: Målet har uppfyllts väl.

År 2020 slutfördes sammanlagt 65 revisioner, 9 effektivitetsrevisioner, 3 granskningar som 
omfattar flera revisionsslag, 1 granskning av finanspolitiken och 1 laglighetsgranskning. I 
granskningar som omfattar flera revisionsslag kan olika revisionsslag kombineras, dvs. 
metoder för redovisningsrevision samt laglighetsgranskning, effektivitetsgranskning och 
granskning av finanspolitiken. Revisionerna har i huvudsak genomförts i enlighet med 
granskningsplanen, och antalet prestationer och tidtabellerna för färdigställande motsvarar 
i huvudsak de mål som ställts upp i planen.
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Figur 1: Revisioner utförda inom den planerade arbetstiden 2020 (revisionen anses ha slutförts inom 
den planerade arbetstiden när planen överskrids eller underskrids med högst 10 dagsverken)

I nästan hälften (35 revisioner) av alla revisioner användes den arbetstid som planerats 
för dem. En fjärdedel (20 revisioner) av revisionerna slutfördes med mindre arbetsmängd 
än planerat, medan en tredjedel (24 revisioner) överskred den på förhand uppskattade 
arbetsmängden. En revision anses ha slutförts inom den planerade arbetstiden när planen 
överskrids eller underskrids med högst tio dagsverken. Fem revisionsberättelser public-
erades senare än vad som ursprungligen planerades. Utmaningarna beträffande tidtabel-
len för revisionerna har i viss mån påverkats av orsaker förknippade med den externa 
verksamhetsmiljön, till exempel förseningar på grund av undantagssituationen som orsa-
kats av coronaviruset, förseningar beträffande tillgången på revisionsmaterial samt bris-
ter i materialets innehåll. 

Procenten genomförda revisionsrekommendationer har utifrån uppföljningen förbätt-
rats jämfört med året innan. På basis av uppföljningarna som genomfördes 2020 och ob-
servationerna från revisionerna har det konstaterats att 84 procent av rekommendatio-
nerna har verkställts helt eller delvis. Sammanlagt 138 rekommendationer bedömdes. År 
2019 hade 78 procent av rekommendationerna genomförts helt eller delvis. Då bedömdes 
sammanlagt 99 rekommendationer. I uppföljningen har alla revisionsslag beaktats.

74 procent av de tillfrågade i intressentenkäten 2019 ansåg att revisionsverket antingen 
mycket väl eller ganska väl har lyckats producera information som gäller frågor väsentliga 
för beslutsfattandet (62 procent 2015). 63 procent av de tillfrågade ansåg att den informa-
tion som revisionsverket producerar är aktuell och producerad i rätt tid ( jämförelsetalet 
för 2015 är inte tillgängligt).



När revisionerna är klara begärs systematiskt feedback av revisionsobjekten på hur re-
visionerna har lyckats och på kommunikationen. I responsenkäten 2020 upplevde sam-
manlagt 84 procent av de tillfrågade att de fått aktuell och väsentlig revisionsinformation 
för att utveckla sin verksamhet (63 procent 2019). Responsenkäterna besvarades av 30 
procent 2020 (29 procent 2019).

Positiva svar (4, 5) Varken av samma eller annan åsikt (3) Negativa svar (1, 2)

63%
84%

32% 10%
5% 6%

2019 2020

Figur 2: Fördelningen av responsenkätens svar (procent av alla svar) åren 2019–2020 i påståendet  
"Vi fick aktuell och relevant revisionsinformation som kan utnyttjas för att utveckla vår verksamhet".

Antalet expertutlåtanden och höranden ökade 2020. På begäran lämnades 25 utlåtan-
den till riksdagens utskott (15 utlåtanden 2019 och 7 utlåtanden 2018). Revisionsverkets 
experter har hörts i åtta olika utskott sammanlagt 19 gånger (18 gånger 2019 och 7 gånger 
2018). Revisionsverket gav dessutom sammanlagt 17 utlåtanden till ministerier som bere-
der regeringspropositioner eller till den övriga förvaltningen (7 utlåtanden 2019 och 21 
utlåtanden 2018).

Antalet besökare på revisionsverkets externa webbplats har ökat till 55 104 besökare 
från 43 306 besökare föregående år. 

På sociala medier reagerade Twitters målgrupper mer än tidigare på revisionsverkets 
meddelanden: engagemangsgraden som beskriver olika reaktioner har ökat från 1,2 pro-
cent till 1,7 procent. Antalet läsare av bloggar och översikter har också ökat:

 – Avsnittet Bloggar: 9 912 enskilda besök (7 814 år 2019)
 – Översikter: 3 428 enskilda besök (904 år 2019).



2. Våra ställningstaganden har beaktats i den finanspolitiska beredningen och i 
beslutsfattandet.

Vårt mål är att analysdata och ställningstaganden som vi tar fram vid övervakningen av finans-
politiken beaktas i statsrådets finanspolitiska beslutsfattande samt i beredningen av finans-
politiken, och vår expertis gällande skötseln av de offentliga finanserna efterfrågas mångsidigt.

Mätare: Självutvärdering

Bedömning: Målet har uppfyllts väl.

Finanspolitiken som genomfördes under 2020 motsvarar i stora drag de ställningstagan-
den som övervakningen av finanspolitiken framförde; genom en aktiv finanspolitik och 
genom att samtidigt tillåta en ökning av skuldkvoten har man inom förvaltningen strävat 
efter att lindra effekterna av coronakrisen. Även de långsiktiga målen – stabilisering av 
skuldkvoten samt strävan efter detta i det första skedet genom strukturella åtgärder – 
motsvarar de ställningstaganden som övervakningen av finanspolitiken lade fram för vå-
ren och hösten 2020. Hur revisionsverkets ställningstaganden egentligen har inverkat på 
det finanspolitiska innehållet kan emellertid inte bedömas. 

3. Kunderna uppskattar vår interaktion och gemensamma dialog.

Målet är att förstå våra intressenters verksamhet så att vi kan leverera revisionsresultaten på 
det sätt de behöver. Vi strävar efter att kommunikationen under revisionen upplevs fungera 
vid revisionsobjekten.

Mätare: Intressentenkät 2019, responsenkät 2020, antalet deltagare i arbetsgrupperna

Bedömning: Målet har uppfyllts mycket väl.

75 procent av dem som besvarade intressentenkäten ansåg att informationen som revisions-
verket producerar är mycket eller ganska förståelig. 74 procent av de tillfrågade upplever att 
samarbetet med revisionsverkets experter är mycket eller ganska smidigt. Enligt enkäten 
upplever 39 procent av de tillfrågade att det är mycket viktigt med tanke på det egna arbetet 
att de kan vara i direkt kontakt med revisionsverkets experter och 33 procent upplever att 
detta är ganska viktigt. Dessutom anser 74 procent av de tillfrågade att revisionsverkets pu-
blikationer är mycket eller ganska nyttiga.

Kommunikationen och växelverkan under revisionerna har fungerat mycket väl och 
resultaten är bättre än föregående år. 93 procent av dem som besvarade responsenkäten 
2020 var nöjda med samarbetet med revisorn under revisionen (84 procent 2019).



Figur 3: Fördelningen av responsenkätens svar (procent av alla svar) åren 2019–2020 i påståendet  
"Vi var nöjda med samarbetet under revisionen"

Enligt responsenkäten upplevde 59 procent av de tillfrågade att de fått tillräckligt med 
information om åtgärderna som ska vidtas efter revisionen, till exempel tidsschemat för 
uppföljningen (51 procent 2019). 

88 procent av dem som besvarat responsenkäten var nöjda med informationen om 
innehållet, processen och tidsschemat för revisionen (86 procent 2019).
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Figur 4: Fördelningen av responsenkätens svar (procent av alla svar) i påståendet "Vi var nöjda med 
informationen om innehållet, processen och tidsschemat för granskningen.



Revisionsverket har som mål att påverka i rätt tid och vara närvarande när situationer 
kan påverkas. Revisionsverket har experter i flera arbetsgrupper i statsförvaltningen eller 
riksdagen. 

Under rapporteringsperioden har vi stött utvecklingen av förvaltningen till exempel 
 – i arbetsgruppen som granskar behoven att utveckla val-, parti- och valfinansieringslagen
 – i delegationen för intern kontroll och riskhantering
 – i arbetsgruppen för utveckling av förfarandena och innehållet i statens ram- och budget-

planering
 – i arbetsgruppen för nationell beredning av EU:s gemensamma redovisningsstandarder 

för offentliga sektorn (EPSAS)
 – i projekt som utreder den offentliga förvaltningens resultatstyrning och styrhelhet
 – i ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen (VAHTI).

Största delen av arbetsgrupperna har tillsatts av finansministeriet, Statskontoret eller 
riksdagens kanslikommission. Revisionsverkets experter har under året utnämnts till 
sammanlagt tio nya arbetsgrupper. År 2019 deltog experter i sammanlagt åtta arbetsgrup-
per som fortsätter med sitt arbete även under 2020.

4. Vi gör metoderna för kunskapsbildning mångsidigare.

För att uppnå bättre effekt tar vi i bruk ny teknik och utnyttjar mångsidiga kunskapsbildnings-
sätt. Vi utför granskningar som omfattar flera revisionsslag för att kunna producera ännu mång-
sidigare information för beslutsfattarna.

Mätare: Antalet nya metoder som tagits i bruk, antalet granskningar som omfattar flera revisions-
slag, procenten verkställda rekommendationer i granskningar som omfattar flera revisionsslag

Bedömning: Målet har uppfyllts rätt så bra.

Vid revisionsverket börjar nya metoder tillämpas i syfte att effektivera verksamheten och 
hitta nya kunskapsbildningssätt. Metoderna har börjat användas eller har testats under 
året både i revisionsarbetet och i utvecklingen av den interna verksamheten. Vid analys av 
verksamhetsmiljön testades maskininlärning samt hur textanalys skulle kunna utnyttjas 
när data från sociala medier och annat textmaterial analyseras. 

Ibruktagandet av verktyget ACL Connector möjliggjorde integration i statens  Kieku-system 
så att man effektivt kan ladda ner rådata från Kieku-systemet och ur det skapa automatiska 
analyser för redovisningsrevisionen. Nya integrationer och anslutningar har införts bland 
annat för överföring av upphandlingsdata och kontoutdragsmaterial. Utöver de anslut-
ningar som tjänar revisionsarbetet har man skapat en anslutning till Kieku-arbetstidsupp-
följningen som tjänar den interna rapporteringen.

Under året har metoden utvärderingsmodeller med flera kriterier tillämpats i revisionsverk-
samheten (Multiple-Criteria Decision Analysis). Metoden grundar sig på faciliterat, interak-
tivt workshoparbete där aktörer som är viktiga för revisionen deltar. I kunskapsbildningen i 
revisions- och tillsynsverksamheten har man dessutom använt mikro simuleringsmodellen 



SISU som används för att göra åskådningsmässiga exempelberäkningar. I övervakningen 
av finanspolitiken publicerades ett färgdiagram som beskriver det ekonomiska konjunk-
turläget och som utnyttjar Macrobond-datalagret.

Under året har en intern datahanterings- och rapporteringsmiljö börjat användas vid 
revisionsverket. Rapporteringsmiljön utvecklas ytterligare under 2021.

År 2020 slutfördes de tre första granskningarna som omfattar flera revisionsslag. 
Verkställighetsprocenten för rekommendationer enligt granskningar som omfattar flera 
revisionsslag har ännu inte bedömts. Granskningarna som omfattar flera revisionsslag 
inkluderades första gången i granskningsplanen för 2019-2023, och fyra av dem pågår 
fortfarande. Vid granskningar som omfattar flera revisionsslag kan ämnet som undersöks 
granskas på ett mångsidigt sätt genom att olika synvinklar och dimensioner kombineras 
och på så sätt kan man också analysera ämnet på ett mer övergripande sätt.

5. Kompetensen möter verksamhetens behov.

Vi genomför effektivt vår strategiska kompetensutvecklingsplan. Vi har utarbetat individuella 
utvecklingsplaner som stöder ämbetsverkets mål för personalen. Genom att genomföra pla-
nerna utvecklar vi de färdigheter och den kompetens vi behöver i framtiden.

Mätare: Personalenkät och kompetensdiskussion inom kritiska kompetensområden.

Bedömning: Målet har uppfyllts rätt så bra.

Under året omdefinierades revisionsverkets kritiska kompetensområden som även förutser 
de framtida behoven inom kompetensutvecklingen. Kompetensnivån bedömdes med hjälp 
av kompetenssamtal som fördes personligen med alla och med en enkät som besvarades 
före samtalen. Enligt utvärderingen motsvarar revisionsverkets kompetens verksamhetens 
behov på flera kritiska kompetensområden bra eller ganska bra. På några kritiska kompe-
tensområden finns det mer att utveckla. Dessa områden är bland annat kompetensområden 
som förändras och utvecklas snabbt, till exempel digitalisering, förmågan att systemtänka 
samt påverkans- och nätverkskompetens. Utifrån enkäten och samtalet definierades insats-
områdena för kompetensutvecklingen för 2021. Under kompetenssamtalen utarbetades 
dessutom personliga utvecklingsplaner som stöder revisionsverkets strategiska mål. 



6. Vår arbetsgemenskap mår bra.

Vårt mål är att vår personal upplever att vår arbetsgemenskap mår bra och arbetar för gemen-
samma mål. Frågan bedöms framförallt utifrån personalens samarbete, motivation, arbets- och 
förnyelseförmåga samt chefsarbetet och ledningen.

Mätare: Personalenkät och mängden sjukfrånvaro

Bedömning: Målet har uppfyllts rätt så bra.

I slutet av 2020 genomfördes en arbetshälsoenkät vid revisionsverket. För att genomföra 
enkäten användes första gången VMBaro-systemet som används i stor omfattning i stats-
förvaltningen. 105 anställda vid ämbetsverket besvarade enkäten. VMBaro-enkäten kom-
pletterades med workshopar riktade till personalen där resultaten diskuterades gemen-
samt. Enkäten och workshopen gav en enhetlig bild av vad som stöder arbetshälsan. Enligt 
resultaten från VMBaro-enkäten och exempel från workshoparna upplever personalen sig 
vara nöjd särskilt med möjligheterna att lära sig och förnyas, arbetets grundläggande för-
utsättningar, flexibelt arbete samt arbetets innehåll och betydelse. Gemenskapen och sam-
manhållningen upplevs också särskilt goda. I workshopsdiskussionerna kom det fram att de 
anställda är mycket nöjda med det kollegiala stödet. Som utvecklingsåtgärd i enkäten och 
workshoparna identifierades att åtminstone rollerna och ansvaren borde förtydligas. Dess-
utom borde organiseringen av arbetsuppgifterna utvecklas ytterligare och mer tid reserve-
ras för det grundläggande arbetet. Observationerna och upplevelserna av osakligt beteende 
och trakasserier lyftes fram både i VMBaro-resultaten och i workshopsdiskussionerna. De 
identifierades också som något som kräver omedelbara utvecklingsåtgärder. De anställda 
var mycket eniga även om vad som kräver utvecklingsåtgärder. Utifrån resultaten från enkä-
ten justeras och fastställs de arbetshälsorelaterade målen och åtgärderna för följande år och 
de antecknas i arbetshälsoplanen.

De anställdas sjukfrånvaro minskade betydligt under coronaepidemin. År 2020 utgjor-
de sjukfrånvaron 3,4 arbetsdagar på ett årsverke, vilket är 54,7 procent mindre än föregå-
ende år. Orsaken till detta kan vara att lindrigare symtom inte alltid leder till frånvaro vid 
distansarbete.
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2.3 Internationellt samarbete stöder revisionsarbete av hög 
kvalitet

Revisionsverkets internationella samarbete stärker förutsättningarna för slagkraftigt re-
visionsarbete av hög kvalitet och förutsättningarna att arbetet utvecklas. Via samarbe-
tet förmedlas kompetens, uppgifter och erfarenheter. Betydelsen av informationsutbyte 
framhävs särskilt i gemensamma frågor som överskrider riksgränserna. Exempel på detta 
är bland annat frågor som gäller Europeiska unionens gemensamma ekonomi och finan-
siering samt frågor som gäller situationer som till exempel coronapandemin. En viktig del 
av det internationella samarbetet är också att utveckla metoder och gemensamma stan-
darder i olika arbetsgrupper. Med detta arbete säkerställer man tillförlitligheten, kvalite-
ten och jämförbarheten i revisionsdata i olika länder.

Fram till sommaren 2021 är revisionsverket medlem i förvaltningsrådet för den eu-
ropeiska riksrevisionsorganisationen EUROSAI. Sedan 2020 är revisionsverket också 
ordförande för INTOSAIs arbetsgrupp för miljörevision. År 2020 deltog experter från 
revisionsverket i INTOSAIs arbetsgrupper för revision av offentlig skuld, Big Data, IT-re-
vision, kontroll och reglering av finansmarknaden, myndighetsbedömning och nationella 
indikatorer. Revisionsverket deltog också i EUROSAIs arbetsgrupper för miljörevision, 
revision och etik, IT-revision samt samhällspåverkan för revision av den kommunala eko-
nomin och offentliga sektorn. Revisionsverket var också ordförande i det finanspolitiska 
revisionsnätverket inom EU, och deltog aktivt i EU-samarbete i mervärdesskattegrup-
pen, bankunionsgruppen och Europa 2020-strategins revisionsnätverk. Revisionsverket 
deltog i tre parallella revisioner under året. Dessutom deltog revisionsverket aktivt i det 
nordiska samarbetet samt verkade i framsyns- och dataanalysnätverk.

Till revisionsverkets grundläggande uppgifter hör lagstadgat internationellt revisions- 
och tillsynssamarbete inom ramen för extern granskning av Europeiska unionens eko-
nomiförvaltning samt övervakning av den oavhängiga finanspolitiken. Statens revisions-
verk är nationell samarbetsmyndighet för Europeiska revisionsrätten. Revisionsverket 
är extern revisor för Östersjökommissionen HELCOM. Verket är även extern revisor för 
Europeiska sydobservatoriet ESO till och med 2022 och för CERN, det europeiska forsk-
ningscentret för partikelfysik, fram till 2022. Dessutom är revisionsverkets generaldirek-
tör medlem av OECD:s Audit Committee 2019–2021.

Coronapandemin har påverkat den internationella verksamheten. Efter mars 2020 
har alla internationella kontakter och möten genomförts på distans. Flera internationella 
möten och evenemang har ställts in, men största delen av arbetsgrupperna har kunnat 
fortsätta sitt arbete. I anslutning till coronapandemin har man också tillsatt nya arbets-
grupper som fördjupar sig i revisionsrelaterade synvinklar. 

Finland och Storbritannien leder tillsammans ett europeiskt covid-19-projekt som 
grundats underställt EUROSAI. Målet med projektet är att utbyta information och god 
praxis om hur man granskar och utvärderar de statliga åtgärder som syftar till att stabili-
sera ekonomin, särskilt genom att trygga företagens verksamhetsförutsättningar. Direkta 
stöd och likviditetsstöd till företag är av särskilt intresse. Dessutom granskar projektet 
frågor som gäller förfaranden vid skötseln av statsfinanserna, till exempel skuldförvalt-
ning, i den förändrade verksamhetsmiljön. Totalt deltar 15 olika länder i arbetet.
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År 2020 inleddes ett EUROSAI-projekt där man särskilt granskar om coronastimulans-
paketen stämmer överens med klimatmålen. Revisionsverket är vice ordförande för pro-
jektgruppen och bistår Europeiska revisionsrätten, som leder gruppen, i samordningen 
av projektet.

2.4 Digitaliseringen stöder en ny verksamhetsmodell för 
revisionen 

Under 2020 har digitaliseringen och analysen utvecklats ytterligare vid revisionsverket 
inom flera olika projekt. I projekten har rapporteringstjänsterna utvecklats genom olika 
försök. Beredningen och genomförandet av den digitala utvecklingen enligt strategin har 
också inletts. 

Utvecklingen av redovisningsrevisionen har gett upphov till lösningar och anslutning-
ar som gör det möjligt att smidigt utnyttja statens ekonomiska data som en del av den nya 
verksamhetsmodellen för redovisningsrevision. I redovisningsrevisionen undersöks ock-
så möjligheterna att automatisera jämförelsen av budgetutfallet med hjälp av programro-
botik och på så sätt effektivera revisionsarbetet. 

Revisionsverket har också gjort försök med textanalys inom olika områden. År 2020 
analyserades material från riksdagens öppna data som en del av analysen av verksam-
hetsmiljön. Tack vare försöken har revisionsverket beredskap att pröva textanalys även i 
egentliga revisionsprojekt där det övriga relaterade utvecklingsarbetet pågår. 

Mot slutet av 2020 började man vid revisionsverket skapa grunden för en omfattande 
digital reform av revisionsverksamheten. I början av arbetet identifierade man tillsam-
mans de centrala delområdena i utvecklingen av digitaliseringen. Dessutom utarbetades 
en färdplan över stegen som ska tas när digitala lösningar och dataanalys introduceras 
som verktyg för revisorerna. 

I slutet av 2020 och under 2021 stärks grunden för den digitala verksamheten genom 
följande åtgärder: 

 – En planerad smidig verksamhetsmodell och verktyg för digital utveckling tas i bruk.
 – Dataarkitekturen och datahanteringen stärks utifrån den informationshanteringsmo-

dell som utarbetades 2020.
 – Teknologiutvecklingen inom informationshantering och dataanalys inleds i enlighet 

med den utarbetade, eftersträvade arkitekturen.
 – Datasäkerhets- och dataskyddstjänster som stöder kompetensen och utvecklingen ut-

vecklas. 

Målet är en kontrollerad digitaliseringsutveckling som gör att data kan utnyttjas och 
analyseras effektivt och på ett informationssäkert sätt, revisionsarbetet kan utföras effek-
tivt och resultaten av arbetet och observationerna kan tas i bruk på ett mångsidigt sätt.
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3 Funktionell effektivitet 

Revisionsverket utvecklade sin verksamhet kraftigt trots coronapandemin. Under 2020 för-
nyades verksamhets- och arbetssätten i stor utsträckning och nya system infördes. Med an-
ledning av reformerna och å andra sidan av coronasituationen ordnades flera gemensamma 
informations- och diskussionsmöten för personalen. Personalens arbetshälsa och kompe-
tensutveckling stöddes genom olika evenemang och utbildningar som ordnades på distans. 
I utbildningarna behandlades bland annat coachande ledarskap och organisationskultur. 
Dessa evenemang återspeglar också inriktningen av arbetstiden vid revisionsverket så att 
stödfunktionens andel av hela verksamheten ökade under 2020.

Andelen arbetstid som användes för revisions- och tillsynsverksamhet minskade med 
två årsverken 2020 och den arbetstid som användes för annan kärnverksamhet var på 
samma nivå som föregående år. Övrig kärnverksamhet omfattar planering, utveckling och 
ledning av revisionsverksamheten och den övriga kärnverksamheten. Dit hör också revi-
sionsverkets påverkans- och intressentarbete, internationell revisionsverksamhet, övrig 
internationell verksamhet, klagomål, kvalitetssäkring av revisions- och tillsynsverksam-
heten samt extern utvärdering av verksamheten. Arbetstiden som användes för stödverk-
samhet ökade kraftigt (med sju årsverken). Mängden frånvaro minskade däremot med 
tre årsverken, då mängden sjukfrånvaro minskade betydligt 2020. Hur arbetstiden och 
frånvaromängden inriktas på huvudfunktionerna beskrivs närmare i tabell 1. 

Vid revisionsverket infördes statens gemensamma kostnadsberäkningsmodell under 
berättelseåret. Även den ekonomiska strukturen för de ekonomiska uppföljningsobjekten 
ändrades i början av 2020 till följd av omorganiseringen och införandet av projektmodel-
len. Nyckeltalen i bokslutet som beskriver den funktionella produktiviteten och lönsam-
heten har för 2020 beräknats enligt den nya kostnadsberäkningsmodellen och strukturen 
för uppföljningsobjekten. Därför är nyckeltalen för de föregående åren inte jämförbara 
och presenteras inte i alla figurer och tabeller. Vid granskningen av nyckeltalen bör det 
också beaktas att sätten att inrikta arbetstiden ännu inte är etablerade vid revisionsverket 
på grund av ändringarna i uppföljningsobjekten.

Som stöd för revisionsverkets effektivitetsmål har nya resultatmål ställts upp för äm-
betsverkets verksamhet. Ett mål med anknytning till den funktionella effektiviteten är att 
vi producerar aktuell och relevant information för beslutsfattarna för att utveckla verk-
samheten. I fråga om detta har man bland annat följt om revisionerna slutförs enligt den 
planerade tidtabellen samt mängden utförda dagsverken i förhållande till de planerade 
arbetsdagarna. Hur målet har nåtts utvärderas närmare i punkt 2.2.
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3.1 Verksamhetens produktivitet 

Mängden arbetstid som användes för revisions- och tillsynsverksamhet samt för annan 
kärnverksamhet minskade jämfört med tidigare år. Coronapandemin minskade bl.a. den 
internationella verksamheten och intressentarbetet. År 2020 inriktades mer arbetstid än 
tidigare på stödfunktioner och vidare på arbetsgemenskapsverksamhet. På grund av coro-
nasituationen och utvecklingsåtgärderna ordnades aktivt informations- och diskussions-
möten samt utbildningar för personalen och arbetshälsan stöddes. I tabell 2 beskrivs hur 
arbetstiden inriktas på huvudfunktionerna och i bilaga 1 till verksamhetsberättelsen finns 
en noggrannare fördelning av användningen av arbetstiden per verksamhet.

Nyckeltal om verksamhetens produktivitet

Tabell 1: Indelning av arbetstiden på huvudfunktionerna, inkl. frånvaro (åv)

3.2 Verksamhetens lönsamhet 

År 2020 införde revisionsverket statens gemensamma modell för kostnadsberäkning och 
ändrade uppföljningsobjektsstrukturen för ekonomin. Därför är nyckeltalet som gäller 
priset på en presterad dag vid revisionsverket inte jämförbart mellan berättelseåret och 
de två föregående åren. Med anledning av förändringarna i beräkningsprinciperna har 
utvecklingen av de totala kostnaderna inte heller kunnat presenteras för åren 2018–2020. 
Utvecklingen av de totala kostnaderna för verksamheten har däremot presenterats för 
motsvarande tidpunkt. 

Priset på en presterad dag vid revisionsverket var 830 euro 2020 (732 euro 2019, 719 
euro 2018). Eftersom arbetstiden som användes för kärnverksamheten minskade blev pri-
set på en presterad dag något högre 2020. Utifrån tabell 1 hade andelen arbetstid som 
användes för kärnverksamheten sjunkit 2020 med två årsverken jämfört med föregående 
år. I enlighet med statens gemensamma kostnadsberäkningsmodell beaktas även en för-
ändring i semesterlöneskulden som inte beaktats under tidigare år jämte lönebikostnader 
när priset på en presterad dag beräknas. Detta höjer självfallet priset på en presterad dag 
2020. Dessutom har man under berättelsesåret använt årsverken som divisor för de totala 
kostnaderna enligt den gemensamma kostnadsberäkningsmodellen, som också påverkar 
nyckeltalet.

Huvudverksamhet 2018 2019 2020

Kärnverksamhet: Revisions- och tillsynsverksamhet 48 42 40

Kärnverksamhet: Annan kärnverksamhet 32 34 34

Stödfunktioner 34 35 42

Frånvaro 30 31 28

Alla sammanlagt 144 143 145
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De totala kostnaderna för verksamheten uppgick till 15,65 miljoner euro 2020 (15,67 
miljoner euro 2019, 14,75 miljoner euro 2018) och de minskade något jämfört med föregå-
ende år. Figur 6 visar också de särskilda och gemensamma kostnadernas andelar för 2020. 
De totala kostnaderna, inklusive frånvaro, utgjorde cirka 54 procent av verksamhetens 
totala kostnader.

Nyckeltal om verksamhetens lönsamhet

Figur 5: Priset på en presterad dag vid revisionsverket 2020

830 €

Särkostnaderna omfattar de direkta kostnader som inriktas på kärnverksamheten, även 
personalkostnader.
De gemensamma kostnaderna omfattar kostnaderna för stödfunktioner som övervältrats till 
kärnverksamheten och kostnaderna för avlönad frånvaro.

Figur 6: Utvecklingen av de totala kostnaderna för verksamheten 
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4 Prestationer och kvalitetsledning

4.1 Prestationsvolymer och åstadkomna offentliga nyttigheter

Berättelser till riksdagen

Statens revisionsverk rapporterar regelbundet till riksdagen om sin verksamhet. I årsberät-
telsen i september 2020 presenterade revisionsverket sina viktigaste observationer om lag-
ligheten och ändamålsenligheten i skötseln av statsfinanserna och om budgetefterlevnaden. 
Årsberättelsen innehöll observationer av flera revisioner som hade sammanställts under 
fyra teman: den offentliga ekonomins prognoser och finanspolitiken, skötseln av statsfinan-
serna, skötseln av sysselsättningen samt livscykelgranskning av statens egendom. 

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslu-
tet och regeringens årsberättelse 2019 lämnades i juni 2020.

I december 2020 publicerades rapporten om övervakningen av finanspolitiken, som 
innehåller en bedömning av målsättningen av de offentliga finanserna samt av efterlev-
naden av EU:s finanspolitiska regelverk och den nationella finanspolitiska lagstiftningen.

I utvärderingen av övervakningen av finanspolitiken våren 2020 granskade revisions-
verket situationen till följd av coronapandemin. Situationen möjliggjorde en avvikelse 
från EU:s finanspolitiska regler och de inhemska finanspolitiska styrmedlen hade delvis 
försatts i viloläge. Enligt bedömningen är det befogat att man på grund av krisen frångår 
etablerad praxis vid planering av finanspolitiken, men statsrådet bör sträva efter att sna-
rast möjligt återgå till normal planering av de offentliga finanserna. 

Statens revisionsverk övervakade att plikten att redovisa valfinansieringen och kam-
panjkostnaderna uppfylldes i Europaparlamentsvalet 2019. Den valspecifika berättelsen 
om tillsynen över valfinansieringen i Europaparlamentsvalet 2019 lämnades i januari 
2020. Alla kandidater i Europaparlamentsvalet 2019 lämnade in de redovisningar av sin 
valfinansiering och sina kostnader för valkampanjen som fastställs i valfinansieringslagen. 

I februari 2020 rapporterade revisionsverket om fullgörandet av sina uppgifter enligt 
partilagen och om sina granskningar i den berättelse som avses i 9 e § i partilagen. Efter-
som berättelsen är offentlig kan allmänheten också göra en bedömning av finansieringen 
för partiernas och föreningarnas basverksamhet och valkampanjer, vilket är i linje med 
rekommendationer från Greco, Europarådets organ mot korruption.
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Revisionsberättelser 

Revisionsverket lämnade i enlighet med sin granskningsplan revisionsberättelser för 61 
bokföringsenheter och tre statliga fonder utanför statsbudgeten samt rapporterade om 
redovisningsrevisionen av statsbokslutet för finansåret 2019. År 2020 publicerades 11 ef-
fektivitetsrevisionsberättelser (av vilka två granskningar omfattar flera revisionsslag), en 
finanspolitisk granskningsberättelse och två laglighetsgranskningsberättelser (av vilka 
den ena var en granskning som omfattar flera revisionsslag). 

Dessutom lämnade revisionsverket 18 uppföljningsrapporter om tidigare effektivitets-
revisioner.

Andra publikationer

Förutom de berättelser och revisionsberättelser som ska lämnas till riksdagen publicer-
ades tre översikter 2020. Frågor som ingår i regeringsprogrammets riktlinjer eller är på 
annat sätt aktuella behandlas i översikterna i ljuset av information från Statens revisions-
verk eller andra parter. Fokus i inläggen ligger på det statsfinansiella perspektivet och ris-
kerna för statens ekonomi. I översikten som publicerades i mars granskades effekterna av 
säkerhetsmyndigheternas verksamhet och det konstaterades att utmaningarna är knappa 
resurser samt styrningens tillräcklighet och enhetlighet. I oktober publicerades som över-
sikt revisionsverkets centrala ståndpunkter om reformen av social- och hälsovården och 
räddningsväsendet samt inrättandet av välfärdsområden. Översikten som publicerades i 
november behandlade kommunförsök och regionalpolitiska åtgärder för att främja sys-
selsättningen.

Från och med 2020 har texter som andra experter har producerat på uppdrag av revisions-
verket publicerats som utredningar. Dessa texter ger bakgrundsinformation om temat för 
en revision som inleds eller slutförs. År 2020 publicerades fyra utredningar av följande 
teman: digitalisering av undervisnings- och lärandemiljöer i allmänbildande utbildning, 
arbetskraftstjänsternas effekter i den ekonomiska forskningslitteraturen, utveckling av 
affärsverksamheten genom att främja utnyttjandet av forskningsdata samt klimatmål och 
statsfinansernas hållbarhet.

År 2020 skapades en ny publikationsserie med namnet Synpunkter. Publikationerna i 
serien sammanfattar revisionsverkets expertåsikt om ämnet som behandlas. Expertåsik-
ten grundar sig på inhemska och internationella revisioner och annat material samt på 
intressentdiskussioner och feedback. Den första publikationen i serien Synpunkter hand-
lade om utmaningarna med att utveckla en fenomenbaserad budgetering. 

Experter från Statens revisionsverk deltog mer aktivt än tidigare i diskussionen om 
aktuella frågor även med blogginlägg. 27 sådana publicerades i tjänsten vtv.fi 2020.

Övervakning av finanspolitiken

Coronapandemin inverkade kraftigt på den regelbundna övervakningen av finanspoliti-
ken. På grund av krisen gällde de nationella och EU-reglerade finanspolitiska målen inte. 
Därför behandlades inte iakttagandet av de finanspolitiska reglerna i utvärderingen. På 
våren utvärderade revisionsverket om planen för de offentliga finanserna som  upprättats 
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under undantagsförhållandena är förenlig med den finanspolitiska lagstiftningen. Sär-
skild uppmärksamhet fästes vid regeringens finanspolitiska åtgärder för att minska kon-
sekvenserna av coronakrisen. Revisionsverket bedömer också regelbundet huruvida de 
prognoser om makroekonomin och de offentliga finanserna som används som underlag 
för finanspolitiken är realistiska. Revisionsverket gjorde dessutom en utvärdering av de 
avvikelser som gjorts avseende giltigheten hos ramen för statsfinanserna. Övervakningen 
av finanspolitiken publicerade en serie med aktuella blogginlägg om frågor i anslutning till 
coronakrisen som väckte ett intresse. Revisionsverket gav ett utlåtande till riksdagens fi-
nansutskott i samband med behandlingen av planen för de offentliga finanserna våren 2020.

I december 2020 gav revisionsverket en särskild berättelse om övervakningen av finans-
politiken till riksdagen. I berättelsen utvärderades de teman som redan ingick i vårens rap-
port. Dessutom behandlades bland annat sysselsättningsåtgärdernas avancemang, utsik-
terna för en hållbar skuldsättning och regeringens färdplan för hållbarheten. Berättelsen 
fick stor mediesynlighet. Revisionsverket lämnade ett utlåtande som grundade sig på be-
rättelsen till riksdagens finansutskott i samband med budgeten 2021 och offentliggjorde 
utlåtandet.

Vid revisionsverket utvecklades fortsättningsvis metoderna och verktygen som an-
vänds för att bedöma effekterna av de finanspolitiska åtgärderna. Arbetets resultat togs 
i bruk hösten 2020. Höstens rapport innehöll en bedömning av hur regeringens syssel-
sättningsåtgärder har framskridit i förhållande till målen och i bedömningen utnyttjades 
bland annat mikrosimulering. I den regelbundna rapporteringen började man under året 
använda ett färgdiagram över konjunkturläget och en indikator för konjunkturläget som 
grundar sig på diagrammet. Dessa har utvecklats vid revisionsverket. 

Tonvikten i aktiviteterna gentemot intressenter under året låg på samarbetet med fi-
nansministeriet och de övriga ministerierna samt med riksdagens utskottssekretariat. 
Under året inledde OECD en omfattande utvärdering av funktionen övervakning av fi-
nanspolitiken. Revisionsverket deltog också aktivt i internationella nätverk för oberoende 
finanspolitiska institutioner.

Tillsyn över val- och partifinansieringen

Med stöd av 10 § 3 mom. i lagen om kandidaters valfinansiering ska Statens revisionsverk 
separat för varje val lämna en berättelse till riksdagen om tillsyn över valfinansieringen, det 
vill säga om de redovisningar av valfinansieringen som revisionsverket tagit emot och om 
verkets tillsyn över att redovisningsskyldigheten fullgörs. Berättelsen om tillsynen över val-
finansieringen i Europaparlamentsvalet 2019 (K 21/2019 rd) lämnades till riksdagen i janu-
ari 2020. År 2020 ordnades inga allmänna val. Revisionsverket antog den 5 oktober 2020 en 
allmän anvisning om redovisning av valfinansieringen och förhandsredovisning i samband 
med kommunalvalet 2021. Anvisningen finns även i författningsdatabasen Finlex samt på 
webbplatsen www.vaalirahoitusvalvonta.fi som förvaltas av revisionsverket.

Revisionsverket har under 2020 fullgjort de uppgifter som föreskrivits verket i par-
tilagen (10/1969, ändrad genom lag 683/2010). Revisionsverket lämnade berättelsen om 
tillsynen över partifinansieringen 2019 till riksdagen i februari 2020 (K 4/2020 rd). Revi-
sionsverket rapporterar om granskningarna 2020 i en berättelse enligt 9 e § i partilagen, 
som lämnas till riksdagen i februari 2021.
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Uppföljningar 

Revisionsverket följer upp vilka åtgärder förvaltningen har vidtagit med anledning av de 
ställningstaganden och framför allt de rekommendationer som lagts fram i revisionsbe-
rättelserna. År 2020 publicerades 18 uppföljningsrapporter som huvudsakligen hänförde 
sig till revisioner som slutförts 2017.

I uppföljningsrapporterna bedömdes utfallet för sammanlagt 68 rekommendationer. 46 
procent av rekommendationerna hade genomförts i någon mån och 38 procent hade ge-
nomförts helt eller nästan helt. 16 procent av åtgärderna hade inte genomförts. I nio av 18 
revisioner hade alla rekommendationer genomförts i någon mån eller helt. Vid uppföljning-
en konstaterades inga revisioner där samtliga rekommendationer skulle ha lämnats därhän.

Klagomål samt anmälningar om missbruk 

År 2020 mottog revisionsverket 51 klagomål eller medborgarbrev från enskilda personer 
och sammanslutningar om upplevda missförhållanden i statsfinanserna (2019: 24 st.). An-
visningen "Anmälan om missbruk till Statens revisionsverk" uppdaterades under året. År 
2020 mottog revisionsverket sammanlagt 21 anmälningar (2019: 12 st.) av myndigheterna 
om missbruk av statens medel eller egendom i en statlig myndighets verksamhet. Utöver 
de ovannämnda gav revisionsverket handledning och råd i sammanlagt 86 fall med anled-
ning av medborgarkontakter gällande klagomål och anmälningar om missbruk. För det 
mesta kontaktades verket per telefon eller e-post (45 fall 2019).

4.2 Kvalitetsledning av revisionen och tillsynsverksamheten

Kvalitetsledningen vid revisioner ska säkerställa att revisionerna genomförs enligt verkets 
revisionsinstruktion och så att revisionsverksamheten stöder verkets effektmål. Resultaten 
av kvalitetsledningen behandlas regelbundet under räkenskapsperioden.

Revisionsverket har sedan hösten 2019 en ny instruktion för kvalitetsövervakning och 
kvalitetskontroll vid revisionsverksamheten. Instruktionen gäller alla revisioner och den 
skapar ett gemensamt system för kvalitetsledning som tillgodoser den nya organisatio-
nens behov. Övergången till ett kvalitetsledningssystem enligt den nya anvisningen inled-
des i slutet av räkenskapsperioden 2019 och slutfördes under räkenskapsperioden 2020.

Kvalitetssäkring är en väsentlig del av revisionsprocessen. Projektteamledaren ordnar 
kvalitetsövervakningen under projektet så att kvaliteten på allt revisionsarbete kontroll-
eras av en annan person och kvalitetssäkringen dokumenteras. Kvalitetsövervakningen 
av projektteamledaren ordnas av effektteamet. Vid kvalitetskontrollen under revisioner 
används efter övervägande också utomstående experter. År 2020 ombads utomstående 
experter bedöma planerna eller analyserna för sammanlagt fem revisioner.

En del av revisionsprojekten utvärderas genom kvalitetskontroller efterhand. Syftet 
med kvalitetskontroller är att bedöma kvalitetsövervakningssystemets funktion och lära 
sig av utförda revisioner. De utvecklingsobjekt som identifierats i kvalitetsgranskningarna 
förbättras som en del av arbetet med att utveckla kvalitetsledningen. Revisionernas kvali-
tet kan i väsentliga delar anses ha uppfyllt de uppställda kraven. 
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Målet med kvalitetsledningen för övervakningen av finanspolitiken och tillsynen över 
val- och partifinansieringen är att revisionsverket genomför de föreskrivna tillsynsupp-
gifterna i enlighet med kraven i lagarna och på så sätt att tillsynsverksamheten stöder 
ämbetsverkets effektmål. Kvaliteten på tillsynen över val- och partifinansieringen över-
vakas med enhetliga arbetsprogram och -anvisningar samt genom kvalitetskontroll som 
utförs av projektteamledaren under arbetets gång. Kvaliteten på projektteamledarens ar-
bete övervakas av projektägaren. Kvalitetskontrollen av övervakningen av finanspolitiken 
stöder sig förutom på anvisningarna även på projektteamledarens utvärderingsuppgifter 
och rapportering om kvalitetskontrollen. Direktören för verksamheten övervakar kvalite-
ten på projektteamledarens arbete. Kvalitetskontrollen efter tillsynsuppgifterna kommer 
att inledas 2021.
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5 Hantering och utveckling av de 
intellektuella resurserna 

Revisionsverkets personalpolicy lägger grunden för systematisk och långsiktig personal-
ledning samt styr och stödjer genomförandet av verkets strategi. Personalpolicyn bygger 
på verkets värderingar och omfattar principerna för hanteringen av personalfrågor. Per-
sonalpolicyn säkerställer att det finns enhetliga förfaranden för personalledningen och 
skapar förutsättningar för revisionsverkets verksamhet. Utöver en personalpolicy har re-
visionsverket upprättat en HR-handlingsplan med konkreta HR-åtgärder och hur de ska 
verkställas. 

År 2020 fortsatte man att etablera förfaringssätten i anslutning till den organisations- 
och ledningsmodellreform som genomfördes 2019. År 2020 var fokus för HR att stödja 
reformen och skapa förutsättningar för utvecklingen av arbets- och verksamhetssätten. 
De viktigaste målen har varit att utveckla kompetensledningen, projekt- och teamarbetet 
samt chefs- och ledningsuppgifterna, coachande ledarskap och verksamhetskulturen. I 
den nya handlingsmodellen ligger vikten på att ta vara på personalens mångsidiga kom-
petens och sprida kunskap samt bygga upp individuella utvecklingsvägar och utveckla 
kompetenser genom projektbaserat arbete. Verkställandet av projektet för utveckling av 
strategiska kunskaper fortsatte med personliga kompetenssamtal där man identifierade 
kritiskt kunnande, mål och en inlärningsplan som stöder uppnåendet av dessa. 

Coronaepidemin förändrade avsevärt arbetssätten och användningen av lokalerna. He-
la personalen övergick till distansarbete i mars. Tack vare ämbetsverkets tidigare, relativt 
omfattande distansarbetsmöjligheter och fungerande lösningar för distansarbete förlöp-
te övergången bra. För att stödja gemenskapen, informationsförmedlingen, arbetshälsan 
och samarbetet ordnades flera olika typer av distansevenemang under året. 

Under verksamhetsåret utnyttjades olika metoder och handlingsmodeller för kom-
petensutveckling. Utöver konventionella utbildningsformer ordnades skräddarsydda 
coachningsprogram och individuell coachning. Till dessa hörde utöver chefs- och le-
darutbildning även det tredje Askel-programmet som slutfördes under berättelseåret. I 
programmet deltog revisionsverkets experter som har ett intresse för ledningsuppgifter. 
Förankringen av en coachande arbetskultur var ett centralt insatsområde för utveckling-
en. Dessutom ordnades teamcoachning som stöd för projektarbetet. Personalrotation ge-
nomfördes fortsättningsvis som ett sätt att utveckla kompetensen även 2020. Personalens 
rörlighet främjas så att kompetensen breddas. Samtidigt får hela revisionsverket tillgång 
till ny kompetens. 
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5.1 Nyckeltal som beskriver hanteringen och utvecklingen av de 
intellektuella resurserna

Personalstyrka, -struktur och -kostnader

I slutet av 2020 var personalstyrkan vid revisionsverket på samma nivå som ett år tidigare. 
Antalet årsverken ökade med 2,0 procent jämfört med föregående år. Vid utgången av året 
hade andelen kvinnor i personalen ökat från 55,4 till 56,8 procent.

Tabell 2: Personalstyrka och årsverken

Personalens medelålder var 48,1 år 2020. Medelåldern steg från föregående år med 1,9 
procent. I slutet av året var andelen 45 år fyllda 63,7 procent av hela personalen (föreg. 
57,5 procent), vilket är 6,2 procentenheter mer än ett år tidigare. Revisionsverkets största 
åldersgrupp är personer mellan 55 och 64 år, som utgör 32,2 procent av personalstyrkan. 
Även föregående år var den största åldersgruppen från 55 till 64 år. Deras andel var då 30,1 
procent av hela personalen. 

Tabell 3: Kvinnornas och männens genomsnittsålder, personalens åldersstruktur 31.12.

Personalstyrka och årsverken 2018 2019 2020 Årlig förändring %

Antalet anställda 31.12 147 146 146 0,0

Kvinnor 76 81 83 2,5

Män 71 65 63 -3,1

Årsverken 144,4 142,5 145,4 2,0

Personalens medelålder, år 2018 2019 2020 Årlig förändring %

Hela personalen 47,1 47,2 48,1 1,9

Kvinnor 45,3 45,8 46,3 1,1

Män 49,1 48,9 50,4 3,1

83 kvinnor
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Figur 7: Personalens åldersstruktur
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De anställda vid Statens revisionsverk är högt utbildade. Personalens utbildningsnivå-
index, som beskriver den genomsnittliga längden per person på den högsta utbildningen 
efter grundskolan, är 6,7. Vid utgången av året hade 79,5 procent av hela personalen avlagt 
högskoleexamen (lägre eller högre högskoleexamen), vilket är lika mycket som året innan. 
13 procent av personalen hade avlagt påbyggnadsexamen (licentiat- eller doktorsexamen).

Tabell 4: Utbildningsnivåindex per 31 december

Personalen är huvudsakligen fast anställd. Andelen visstidsanställda sjönk från 16,4 
procent föregående år till 15,1 procent av hela personalen. 

Tabell 5: Fast och visstidsanställd personal per 31 december

Den deltidsanställa personalens andel av revisionsverkets personal är fortfarande mycket 
liten. Vid utgången av 2020 var andelen deltidsanställda 4,8 procent av personalstyrkan. 

Tabell 6: Heltids- och deltidsanställd personal per 31 december

Tabell 7: Arbetskraftskostnader

Källa: Tahti-systemet

Utbildningsnivåindex per 31 december 2018 2019 2020 Årlig förändring %

Hela personalen 6,6 6,7 6,7 0,0

Kvinnor 6,5 6,5 6,7 3,1

Män 6,7 6,8 6,8 0,0

 Antalet fast anställda och visstidsanställda 2018 2019 2020 Årlig förändring %

Fast anställda 6,6 6,7 6,7 0,0

Kvinnor 6,5 6,5 6,7 3,1

Män 6,7 6,8 6,8 0,0

Visstidsanställda 19 24 22 -8,3

Kvinnor 9 13 16 23,1

Män 10 11 6 -45,5

Antalet heltids- och deltidsanställda 2018 2019 2020 Årlig förändring %

Heltidsanställda 144 140 139 -0,7

Deltidsanställda 3 6 7 16,7

Arbetskraftskostnader 2018 2019 2020 Årlig förändring %

Arbetskraftskostnader totalt €/år 11 958 190 € 12 559 861 € 12 866 623 € 2,4

Löner för presterad arbetstid, % av lönesumman 74,3 % 77,3 % 76,5 % -1,0

Indirekta arbetskraftskostnader 4 540 641 € 4 634 224 € 4 828 836 € 4,2

De indirekta arbetskraftskostnadernas andel av 
lönerna för presterad arbetstid 61,2 % 58,5 % 60,1 % 2,7
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5.2 Arbetshälsa

Ett av revisionsverkets strategiska mål är en kompetent och välmående personal. En väl-
mående personal har resurser och motivation att utveckla sig själv och lära sig nytt. En 
välmående personal främjar arbetsgemenskapens arbetsklimat och förbättrar hela äm-
betsverkets effektiva verksamhet. För att främja arbetshälsan har man 2020 i samband 
med ändringen av organisations- och ledningsmodellen fortsättningsvis ordnat olika 
gemensamma evenemang där man har delat information och diskuterat aktuella frågor. 
Gruppen som följer förändringen har fortsatt sin verksamhet och de utvecklingsförslag 
som gruppen lyft fram har aktivt beaktats i verksamheten. Även åtgärdsförslagen i den 
lagstadgade arbetsplatsutredningen som genomfördes i slutet av 2019 har verkställts. Sär-
skild uppmärksamhet har fästs vid arbetstidskontroll och dimensionering av arbetsupp-
gifterna vid distansarbete som pågått länge. Målet är att alla arbetstagare kan klara av sina 
arbetsuppgifter inom ramen för den normala arbetstiden per vecka. Bättre kontroll över 
arbetet och arbetstiden är ett mål även efter att undantagsförhållandena har upphört.

I slutet av 2020 genomfördes en enkät om arbetshälsa, första gången med hjälp av VM-
Baro-systemet som används i stor utsträckning inom statsförvaltningen. 105 anställda vid 
ämbetsverket besvarade enkäten. 

Enligt enkäten var de anställdas totala arbetshälsoindex på god nivå 3,5 (på skalan 1–5). 
Enligt enkäten är personalen mycket nöjd med möjligheterna att lära sig och förnya sig i 
sitt arbete samt med att utnyttja nya arbetssätt. Personalen upplever också att de har en 
allt mer enhetlig lägesbild och uppfattning om arbetets mål. De anställda är också mycket 
nöjda med gemenskapen och stödet från kollegerna vid ämbetsverket. 

Utvecklingsåtgärder som lyftes fram i enkäten var att åtminstone rollerna och proces-
sen på den interna arbetsmarknaden behöver förtydligas ytterligare. I svaren framkom 
dessutom upplevelser av osakligt beteende. Vid revisionsverket accepteras eller tolereras 
inga former av mobbning eller osakligt beteende. Vi reagerar på situationen på ett ända-
målsenligt sätt i enlighet med ämbetsverkets förfaringssätt. 

Resultaten från VMBaro-enkäten behandlades på personalens gemensamma worksho-
par. Resultaten från enkäten samt utbytet från workshoparna utnyttjas 2021 när utveck-
lings- och åtgärdsplaner utarbetas för revisionsverket för att upprätthålla och främja 
personalens arbetsförmåga, arbetshälsa, arbetsmotivation och personalens ömsesidiga 
växelverkan och gemenskap. 

Arbetshälsan och förutsättningarna för den stöddes också med modellen för aktivt 
stöd 

Det gångna året präglas starkt av coronaepidemin och dess inverkan på arbetet. Vid re-
visionsverket har de anställda redan före epidemin haft goda förutsättningar att arbeta 
på distans, vilket utomordentligt stödde övergången till enbart distansarbete i början av 
mars 2020. Som åtgärder för att upprätthålla de anställdas arbetsförmåga har ämbetsver-
ket erbjudit personalen möjlighet att vid behov få hem ergonomiska arbetsredskap. Dess-
utom har de som vill haft tillgång till individuell ergonomisk handledning på företagsfy-
sioterapeutens distansmottagningar. Revisionsverket hjälper de anställda att upprätthålla 
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god fysisk kondition genom att de anställda kan använda gymmet och gruppgymnastik-
salen i affärshuset och delta i kettlebellpass med instruktör, som under coronaepidemin 
ordnas som distansträning. Personalen kan också använda en del av personalförmåner-
na på idrotts- och kulturtjänster. Personalens rekreationsdag ordnades på distans och i 
smågrupper för att förhindra smitta, liksom ämbetsverkets julfest. Gemenskapen upprätt-
hölls bland annat med hjälp av kompetenscentrens virtuella kaffestunder och informella 
virtuella diskussioner.

Jämfört med föregående år minskade personalens sjukfrånvaro med 54,7 procent. År 
2020 var sjukfrånvaron 3,4 arbetsdagar/årsverke. Personalomsättningen minskade jäm-
fört med året innan. I omsättningssiffran i utgångsläget ingår förutom personer som 
övergått till anställning hos en annan arbetsgivare även personer som gått i pension samt 
personer vars visstidsanställning upphörde under året. 1,4 procent av personalen gick i 
pension och 4,8 procent av de personer som var anställda vid utgången av 2019 övergick 
till anställning hos en annan arbetsgivare.

Tabell 8: Personalomsättning och övrig arbetshälsa

Den totala tiden som används för kompetensutveckling har minskat något jämfört med 
2019. Tiden som används för utbildning minskade med 0,5 dagsverken per årsverke jäm-
fört med 2019, medan tiden som användes för personalrotation minskade med 2,7 dags-
verken per årsverke. 

Tabell 9: Utbildning och utveckling 

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

Personalomsättning och övrig arbetshälsa 2018 2019 2020 Årlig förändring %

Avgångsomsättning (% av personalen) 16,0 % 11,6 % 15,1 % 30,2

varav till anställning hos en annan arbetsgivare
(procentandel av personalen) 2,8 % 3,4 % 4,8 % 41,2

Tillträdesomsättning (% av personalen) 17,0 % 12,2 % 13,7 % 12,3

Sjukfrånvaro (d/åv) 8,1 pv 7,5 pv 3,4 pv -54,7

Företagshälsovårdstjänsternas kostnader netto (€/åv) 712 € 990 € 983 € -0,7

Utbildning och utveckling 2018 2019 2020 Årlig förändring %

Deltagande i utbildning (euro/åv) 1 1 939 € 2 735 € 1 914 € -30,0

Deltagande i utbildning (arbetsdagar/åv) 1 8,6 arbetsdagar 7,4 arbetsdagar 6,9 arbetsdagar -6,8

Personalrotation (arbetsdagar/åv) 4,2 arbetsdagar 5,8 arbetsdagar 3,1 arbetsdagar -46,6
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6 Bokslutsanalys

6.1 Finansieringsstruktur 

Det skedde inga förändringar i revisionsverkets finansieringsstruktur jämfört med 2019. 
Revisionsverkets driftsutgifter täcktes från moment 21.40.01 och mervärdesskatteutgifterna 
från moment 21.40.29.

6.2 Budgetutfall 

Riksdagen tilldelade revisionsverket 15 804 000 euro för omkostnader (2019: 15 669 000 
euro). Från tidigare år överfördes 2 539 197 euro i anslag, varvid de disponibla anslagen 
uppgick till sammanlagt 18 343 197 euro 2020.

Under 2020 användes 13 145 302 euro i anslag under omkostnadsmomentet och 2 658 
698 euro överfördes till följande år. Överföringsposten 2020 var 119 502 euro större än 
föregående år.

År 2020 beviljades revisionsverket 650 000 euro för mervärdesskatteutgifter, av vilket 
591 052 euro användes.

6.3 Intäkts- och utgiftskalkyl 

Revisionsverkets omkostnader uppgick till 15 650 436 euro under verksamhetsåret. Kost-
naderna var något mindre än året innan (15 671 386 euro 2019). 

Största delen av omkostnaderna var personalkostnader, vars andel utgjorde 78,5 procent 
av alla omkostnader (77,6 procent 2019). Den näst största kostnadsposten var köp av tjänster. 
Deras andel utgjorde 14,1 procent av alla kostnader (12,9 procent 2019). Den största orsaken 
till att mängden köpta tjänster ökade var att utgifterna för expert- och forskningstjänster 
ökade. Vid revisionsverket inleddes referensutvärdering under 2020. Dessutom bekräftades 
metoder för kunskapsbildning, till exempel användningen av dataanalys.

På grund av coronapandemin minskade rese- och utbildningsutgifterna samt utgifterna 
för evenemang för intressentgrupper med cirka 450 000 euro under 2020. Detta syns i 
kontogrupperna för köp av tjänster och övriga kostnader.
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6.4 Balansräkning 

Revisionsverkets balansräkning ökade under räkenskapsperioden 2020 med anledning av ak-
tiveringar i anslutning till informationssystemen (139 030 euro) samt betalda förskottsbetal-
ningar (60 000 euro). Även leverantörsskulderna ökade med 72,7 procent jämfört med året 
innan. I slutet av 2020 uppgick leverantörsskulderna till 297 955 euro, eftersom det gjordes 
fler upphandlingar av expert- och forskningstjänster än tidigare och största delen gjordes un-
der slutet av året. Semesterlöneskulden ökade något (4,0 procent) jämfört med föregående år. 
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7 Yttrande om utvärdering och bekräftelse 
av den interna kontrollen

Revisionsverket har gjort en bedömning av tillståndet för intern kontroll och riskhantering 
vid verket. Bedömningen gjordes enligt bedömningsramen för intern kontroll, som inbegri-
per bedömningar per ansvarsområde och ett sammandrag för hela revisionsverket. Självut-
värderingen följer bedömningsramen COSO 13 enligt rekommendation från finanscontrol-
lerfunktionen. Vid utvärderingen användes också sammandragen från tidigare år. Yttrandet 
bygger på internrevisionens observationer om den interna kontrollens och riskhantering-
ens tillstånd.

Under året stärkte revisionsverket medarbetarnas engagemang i samverkan genom att 
förenhetliga processerna och arbetssätten och ordna gemensamma evenemang. En projekt-
modell och en intern arbetsmarknad togs i bruk under året. Modellen för genomförande av 
revision förnyades. Uppdateringarna av anvisningarna för revisions- och tillsynsverksam-
heten samt ämbetsverkets övriga verksamhet färdigställdes. Under året inleddes en refe-
rensutvärdering av den finanspolitiska tillsynsverksamheten och det beslutades att inleda 
beredningen av en referensutvärdering av planerings- och revisionsverksamheten. Revi-
sionsverkets ärendehanteringssystem förnyades. För revisionsverket skapades dessutom en 
informationshanteringsmodell som beskriver uppgifternas integritet, användbarhet, spår-
barhet och skydd.

Riksdagens justitieombudsman gav generaldirektören och direktören för Statens revi-
sionsverk en anmärkning inför framtiden (beslut 2.12.2020). Ärendet gällde avtalet om av-
slutande av ett tjänsteförhållande från 2016.

Revisionsverkets ledning konstaterar utifrån det utvärderingsarbete som gjorts att den 
interna kontrollen och riskhanteringen uppfyller de krav som har föreskrivits för dem. I 
utvärderingssammandraget framkom inga observationer som gällde resor. Med anledning 
av de ärenden i anslutning till resor som diskuterats i offentligheten beslutade riksdagens 
revisionsutskott den 4 februari 2021 att det inleder en utredning av revisionsverkets interna 
kontroll och riskhanteringen av revisionsverkets ekonomi. 

I utvecklingen av den interna kontrollen och riskhanteringen beaktar revisionsverket de 
observationer som revisionsutskottet eventuellt lägger fram. Vid behov ändrar eller kom-
pletterar revisionsverket sina anvisningar och sin praxis.

År 2021 kommer utvecklingen av den interna kontrollen och riskhanteringen att fokuse-
ra på följande:

 – Engagemanget i gemensamt arbete stärks ytterligare genom att genomföra enhetli-
ga verksamhetssätt och processer och utveckla interaktionen och den interna kommu-
nikationen. Förfarandena för uppföljning och rapportering av avvikelser bör utveck-
las i anslutning till processerna och verksamhetssätten. I samarbete med förvaltningen 
verkställs en kanal för rapportering om missbruk enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv om skydd för personer som anmäler brott mot unionsrätten.
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 – Vi höjer arbetshälsan genom att ställa upp tydliga mål, ange tydliga ansvarsuppgifter, 
iaktta gemensamma spelregler och erbjuda systematiskt stöd. De åtgärder som beslutats 
utifrån resultaten av enkäterna om arbetshälsa vidtas.

 – Utvecklingen av informationshanteringsprocesserna och de roller, dataarkitektur och 
informationshanteringstjänster som behövs i dem fortsätter för att säkerställa att infor-
mationen kan utnyttjas. Genomförandet och utvecklingen av informationshanteringen 
genomförs i praktiken med stöd av ämbetsverkets ledningssystem. 

Helsingfors 15.2.2021

Tytti Yli-Viikari
generaldirektör 

Jenni Leppälahti
planeringschef 
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8 Sammanfattning av upptäckt missbruk

Inga upptäckta fall av missbruk.
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Strategiforum

Strategiforum är ett samarbets- och beredningsorgan för generaldirektören och de le-
dande tjänstemännen. Det bistår generaldirektören vid ledningen av revisionsverket och 
det strategiska beslutsfattandet. Strategiforum planerar, utvecklar och utvärderar verkets 
verksamhet och styr verkställandet av beslut. Dess mål är att skapa en enhetlig tolkning 
av verkets uppdrag samt enas om verksamhetsmålen, riktlinjerna och resurserna. Strate-
giforum samordnar också åtgärder som är vittsyftande eller har väsentlig betydelse för 
revisionsverkets verksamhet och ledning.

Medlemmarna i strategiforum

Tytti Yli-Viikari, generaldirektör
Mikko Koiranen, direktör
Matti Okko, direktör för effektområdet Hållbar offentlig ekonomi
Jaakko Eskola, direktör för effektområdet Fungerande informationshantering
Anna-Liisa Pasanen, direktör för effektområdet Välmående och tryggt samhälle
Heli Mikkelä, direktör för effektområdet Hållbar utveckling av förvaltningen.
Riitta-Liisa Heikkilä, direktör för kompetenscenter
Leena Juvonen, direktör för kompetenscenter
Pirkko Lahdelma, direktör för kompetenscenter
Heli Nikander, direktör för kompetenscenter
Tuula Sandholm, direktör för förvaltning och resurser 
Mari Eerikäinen, personalchef
Miikka Saarteinen, digitaliseringsdirektör
Juhani Heimsch, ICT-chef
Jaana Beversdorf, kommunikationschef
Jenni Leppälahti, planeringschef
Pauliina Taavitsainen, biträdande planeringschef
Pentti Mykkänen, biträdande direktör
Väinö Viherkoski, biträdande direktör
Vivi Niemenmaa, biträdande direktör 
Vesa Koivunen, biträdande direktör
Mika Sainio, teamchef, övervakning av finanspolitiken
Pontus Londen, teamchef, tillsyn över parti- och valfinansieringen
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9 Bokslutskalkylerna och noterna

9.1 Budgetens utfallskalkyl

Huvudtitelns, momentets  
och kontoindelningens 
 nummer, namn och anslagstyp

Bokslut 2019 Budget 
2020  

(B + TB)

Anslag i budgeten 2020 Bokslut 2020 Jämförelse 
Budget- 
Bokslut

Kompletterande uppgifter gällande reservationsanslag

användning 
2020

överföring till 
följande år

Anslag 
 över förda 

från tidigare 
år

Kan användas
år 2020

Användning 
2020 (exkl. 

annulleringar)

Överfört till 
följande år

21. Riksdagen 16 192 330,41 16 395 052 13 736 353,46 2 658 698,40 16 395 051,86 0,00 2 539 196,62 18 343 196,62 15 684 498,22 2 658 698,40

21.40.01. Omkostnader 
för Statens revisionsverk 
 (reservationsanslag 2 år)

15 669 000,00 15 804 000 13 145 301,60 2 658 698,40 15 804 000,00 0,00 2 539 196,62 18 343 196,62 15 684 498,22 2 658 698,40

21.40.29. Mervärdesskatte-
utgifter (förslagsanslag) 523 330,41 591 052 591 051,86 - 591 051,86 0,00 - - - -

Anslagskonton totalt 16 192 330,41 16 395 052 13 736 353,46 2 658 698,40 16 395 051,86 0,00 2 539 196,62 18 343 196,62 15 684 498,22 2 658 698,40

Avdelningens, momentets och 
kontoindelningens nummer och 
namn

Bokslut 
2019

Budget 2020 Bokslut 
2020

Jämförelse 
Bokslut - 

Budget

Utfall %

12. Inkomster av blandad natur - 0 0,02 0,00 100

12.39.10. Diverse intäkter - 0 0,02 0,00 100

Budgetintäktskonton totalt - 0 0,02 0,00 100

Tabellens uppgifter finns i Excelformat här.

https://www.vtv.fi/app/uploads/2021/04/bokslut-2020-bokslutskalkylerna-sv.xlsx
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9.2 Intäkts- och utgiftskalkyl

1.1.2020–31.12.2020 1.1.2019–31.12.2019

Intäkter av verksamhet

Övriga intäkter av verksamhet 720,00 720,00 1000,00 1 000,00

Kostnader för verksamhet

Material, förnödenheter och varor

Inköp under räkenskapsperioden 298 917,23 153 318,88

Personalkostnader 12 284 711,41 12 158 776,49

Hyror 611 584,39 662 605,58

Inköp av tjänster 2 202 253,33 2 024 214,90

Övriga kostnader 252 969,99 -15 650 436,35 672 469,81 -15 671 385,66

Återstod I -15 649 716,35 -15 670 385,66

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter 0,02 5,00

Finansiella kostnader -222,08 -222,06 -87,77 -82,77

Återstod II -15 649 938,41 -15 670 468,43

Återstod III -15 649 938,41 -15 670 468,43

Intäkter av skatter och obligatoriska avgifter

Betalda mervärdesskatter 591 051,86 -591 051,86 523 330,41 -523 330,41

Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod -16 240 990,27 -16 193 798,84

Tabellens uppgifter finns i Excelformat här.

https://www.vtv.fi/app/uploads/2021/04/bokslut-2020-bokslutskalkylerna-sv.xlsx
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9.3 Balansräkning 

31.12.2020 31.12.2019

AKTIVA

Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar

Immateriella tillgångar
Förskottsbetalningar och pågående 
 nyanläggningar 139 030,00 139 030,00 0,00 0,00

Anläggningstillgångar och övriga 
 långfristiga placeringar totalt 139 030,00 0,00

Omsättnings- och finansieringstillgångar

Kortfristiga fordringar
Försäljningsfordringar 720,00 0,00
Övriga kortfristiga fordringar 3 611,12 24,22
Förskottsbetalningar 60 000,00 64 331,12 0,00 24,22

Kassa, banktillgodohavanden och övriga  
finansiella tillgångar

Bokföringsenhetens utgiftskonton -123,73 -123,73 0,00 0,00

Omsättnings- och finansieringstillgångar totalt 64 207,39 24,22

Aktiva totalt 203 237,39 24,22

PASSIVA

Eget kapital

Statens kapital
Statens kapital 1.1.1998 -819 653,02 -819 653,02
Förändringar i kapitalet från tidigare  
räkenskapsperioder -2 525 316,66 -2 245 798,84
Kapitalöverföringar 16 222 332,32 15 914 281,02
Räkenskapsperiodens intäkts-/ 
kostnads återstod -16 240 990,27 -3 363 627,63 -16 193 798,84 -3 344 969,68

Främmande kapital

Kortfristigt
Leverantörsskulder 297 954,97 172 531,01
Avräkningar mellan bokföringsenheterna 285 508,86 280 412,99
Poster som ska redovisas vidare 239 633,39 254 192,31
Resultatregleringar 2 743 767,80 3 566 865,02 2 637 857,59 3 344 993,90

Främmande kapital totalt 3 566 865,02 3 344 993,90

Passiva totalt 203 237,39 24,22

Tabellens uppgifter finns i Excelformat här.

https://www.vtv.fi/app/uploads/2021/04/bokslut-2020-bokslutskalkylerna-sv.xlsx
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9.4 Noter

Bilaga 1: Utredning om principerna för upprättande av bokslutet och om 
jämförbarheten
1. Ändringarna i budgeteringen och de väsentligaste effekterna av ändringarna på utfallskal-

kylen, intäkts- och utgiftskalkylen samt jämförbarheten av dessa 

Statens revisionsverks omkostnader 21.40.01 är ett tvåårigt reservationsanslag. Det har 
inte skett några förändringar i budgeteringen av momentet.

På grund av coronapandemin minskade rese- och utbildningsutgifterna samt utgifterna 
för evenemang för intressentgrupper med sammanlagt cirka 450 000 euro 2020. Detta 
påverkar budgetens utfallskalkyl samt kontogrupperna för köp av tjänster och övriga 
kostnader i intäkts- och kostnadskalkylen.

Lokalkontoret i Åbo lades ner den 1 juni 2020 och hyresavtalet upphörde den 31 juli 
2020. De totala kostnaderna för Åbokontorets lokaler har varit cirka 36 000 euro per 
år. Nedläggningen av verksamhetsstället påverkar budgetens utfallskalkyl samt konto-
grupperna för köp av tjänster och hyreskostnader i intäkts- och kostnadskalkylen.

2. Valutakurs som använts vid omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta och an-
dra åtaganden till finsk valuta

Ingenting att redovisa.

3. Principerna och metoderna för värdering och periodisering vid upprättandet av bokslu-
tet samt i synnerhet inverkan av ändringarna i dessa på bildningen av över-/underskottet 
och balansposterna för räkenskapsperioden

Revisionsverkets bokslut har upprättats med iakttagande av lagen och förordningen 
om statsbudgeten samt finansministeriets och Statskontorets föreskrifter och anvis-
ningar med beaktande av uppgifterna i bilaga 17.

4. Balanserade intäkter och kostnader, budgetintäkter och -utgifter samt korrigeringar av 
andra än obetydliga fel

Ingenting att redovisa.

5. Utredning av uppgifter om föregående år om dessa inte är jämförbara med uppgifterna 
för bokslutsåret

Ingenting att redovisa.

6. Utredning av de väsentligaste händelserna efter bokslutsåret såvida de inte redovisas i 
verksamhetsberättelsen

Ingenting att redovisa.
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Bilaga 2: Nettobudgeterade intäkter och utgifter

Statens revisionsverk har inga uppgifter som ska presenteras i not 2.

Bilaga 3: Överskridningar av förslagsanslag

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

Bilaga 4: Annullerade överförda anslag

Statens revisionsverk har inga uppgifter som ska presenteras i not 4.

Bilaga 5: Specifikation av personalkostnader

*) Inkluderar inte lönebikostnader 

Bilaga 6: Utredning av grunderna för planenliga avskrivningar och förändringar av dem 

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

Bilaga 7: Avskrivningar på nationalegendom och anläggningstillgångar samt övriga 
utgifter med lång verkningstid 

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

Bilaga 8: Finansiella intäkter och kostnader

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

Specifikation av personalkostnader 2020 2019

Personalkostnader 10 358 984,96 10 251 531,70

Löner och arvoden 10 272 067,43 10 023 767,54

Resultatbaserade poster 0,00 0,00

Förändringar i semesterlöneskulden 86 917,53 227 764,16

Lönebikostnader 1 925 726,45 1 907 244,79

Pensionskostnader 1 736 517,90 1 739 826,72

Övriga lönebikostnader 189 208,55 167 418,07

Totalt 12 284 711,41 12 158 776,49

Ledningens löner och arvoden *), av vilket 885 514,73 921 504,63

- resultatbaserade poster 0,00 29 757,12

Naturaförmåner och övriga ekonomiska förmåner 196 721,05 194 893,49

Ledning 11 745,74 11 773,65

Övrig personal 184 975,31 183 119,84
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Bilaga 9: Lån givna från budgetekonomin

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

Bilaga 10: Värdepapper och placeringar i form av eget kapital 

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

Bilaga 11: Balansräkningens finansieringsposter och skulder 

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

Bilaga 12: Statsgarantier och av staten ställda säkerheter och övriga fleråriga 
ansvar

Gällande borgensförbindelser och deras maximala disponibla belopp

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole takauksia. 

Gällande garantier och deras maximala disponibla belopp

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole takuita.

Övriga fleråriga förpliktelser

Sedvanliga avtal och förbindelser som ingåtts med stöd av punkten Omkostnadsanslag un-
der allmänna föreskrifter i detaljmotiveringen i statsbudgeten

Bilaga 13: Fonderade medel som ingår i balansräkningen

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

Bilaga 14: Fonderade medel som inte ingår i balansräkningen

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

Bilaga 15: Skuldens förändring

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

€ Budget-
utgifter 

2020

Anslags-
behov 
2021

Anslags-
behov 
2022

Anslags-
behov 
2023

Anslags-
behov 

senare

Anslags-
behov
totalt

Sedvanliga avtal och 
förbindelser totalt

642 438 660 200 660 200 275 084 - 1 595 485
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Bilaga 16: Skuldens maturitetsfördelning och duration

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

Bilaga 17: Övriga kompletterande uppgifter för givande av riktiga och tillräckliga 
uppgifter

Statens revisionsverk har som kostnader för räkenskapsperioderna 2019 och 2020 bokfört 
sammanlagt 76 300 euro i anslutning till utvecklingen och ibruktagandet av ärendehante-
ringssystemet. Beloppet borde ha aktiverats i balansräkningen i enlighet med 66 § i förord-
ningen om statsbudgeten (1243/1992). Revisionsverket upprättar en intern anvisning om 
hur utgifterna för informationssystem införs under räkenskapsperioden 2021.

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

Bokslutet har godkänts i Helsingfors den 19 februari 2021. 

Helsingfors 19.2.2021

Tytti Yli-Viikari
generaldirektör

Jenni Leppälahti
planeringschef



48

Bilaga 1 till verksamhetsberättelsen: 
Inriktning av arbetstiden 2020 

Kärnverksamhet (åv) 2018 2019 2020

Revisions- och tillsynsverksamhet: Redovisningsrevision 22,1 18,7 16,4

Revisions- och tillsynsverksamhet: Effektivitetsrevision 16,5 15,2 11,3

Revisions- och tillsynsverksamhet: Laglighetsgranskning 3,3 1,7 3,9

Revisions- och tillsynsverksamhet: Övervakning av finanspolitiken 2,5 2,1 2,9

Revisions- och tillsynsverksamhet: Granskning som omfattar flera revisionsslag - - 2,5

Revisions- och tillsynsverksamhet: Tillsyn över val- och partifinansieringen 1,3 2,3 1,8

Revisions- och tillsynsverksamhet: Granskning av finanspolitiken 1,1 1,6 0,9

Revisions- och tillsynsverksamhet: Uppföljning 1,1 0,6 0,8

Revisions- och tillsynsverksamhet totalt 47,9 42,2 40,4

Annan kärnverksamhet: Ledning av kärnverksamheten 11,9 10,9 10,6

Annan kärnverksamhet: Planering av kärnverksamheten 1,3 1,9 6,2

Annan kärnverksamhet: Internationellt 4,6 6,6 6,0

Annan kärnverksamhet: Utveckling av kärnverksamheten 3,4 4,3 4,5

Annan kärnverksamhet: Effekter och intressentarbete 6,2 5,6 4,4

Annan kärnverksamhet: Kvalitet, utvärdering och klagomål 1,4 0,8 2,5

Annan kärnverksamhet: Yrkesarbete 3,6 3,6 -

Annan kärnverksamhet totalt 32,3 33,9 34,1

Kärnverksamhet totalt / Kärnverksamhetens andel av den effektiva 
 arbetstiden 80,2 / 70 % 76,1 / 68 % 74,6 /64 %

Stödfunktioner (åv) 2018 2019 2020

Stödfunktioner: Allmän förvaltning och ledning 12,2 13,8 17,9

Stödfunktioner: Dataadministration 3,3 4,7 5,8

Stödfunktioner: Personaladministration 3,5 2,9 4,0

Stödfunktioner: Utbildning 4,9 4,1 3,9

Stödfunktioner: Kommunikation 3,9 3,6 3,5

Stödfunktioner: Internrevision, riskhantering och säkerhet 2,3 2,2 2,4

Stödfunktioner: Ekonomiadministration 0,5 0,6 1,9

Stödfunktioner: Personalrotation 1,6 2,3 1,7

Stödfunktioner: Informationshantering 0,8 0,6 0,8

Stödfunktioner: Stöd för planering, ledning och uppföljning 0,3 0,3 0,3

Stödfunktioner: Andra stödfunktioner 0,2 0,2 0,1

Stödfunktioner: Resor 0,1 0,0 0,1

Stödfunktioner: Kontorstjänster 0,1 0,1 0,0

Stödfunktioner: Fastighetshantering 0,0 0,0 0,0

Stödfunktioner totalt / Stödfunktionernas andel av den effektiva arbetstiden 33,6 / 30 % 35,3 / 32 % 42,4 / 36 %
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Frånvaro (åv) 2018 2019 2020

Avlönad semester 23,9 22,8 22,7

Sjukfrånvaro 3,0 4,2 2,6

Annan avlönad frånvaro 2,0 2,8 1,6

Utbytesledighet för semesterpenning 1,6 1,2 1,5

Frånvaro totalt 30,5 31,0 28,4

Total arbetstid sammanlagt (åv)        144,3          142,4 145,4

Effektiv arbetstid totalt /                   113,8 htv/   111,4 htv/       117,0 htv/ 
Den effektiva arbetstidens andel av den totala arbetstiden     79 %           78 % 80 %

Tabellens uppgifter finns i Excelformat här.

https://www.vtv.fi/app/uploads/2021/04/bokslut-2020-bokslutskalkylerna-sv.xlsx
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Bilaga 2 till verksamhetsberättelsen: 
Slutprestationer 2020 

Berättelser till riksdagen

B 21/2019 rd  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över val-   
  finansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019

B 4/2020 rd  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över parti-   
  finansieringen 2019

B 17/2020 rd  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av  
  statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2019 

B 19/2020 rd  Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2020

B 21/2020 rd  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om  
  övervakningen av finanspolitiken 2020

Revisionsberättelser

Redovisningsrevision

Republikens presidents kansli

Republikens presidents kansli    48/53/2019

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli       49/53/2019

Utrikesministeriets förvaltningsområde

Utrikesministeriet     50/53/2019

Justitieministeriets förvaltningsområde

Justitieministeriet     51/53/2019
Rättsregistercentralen     52/53/2019
Brottspåföljdsmyndigheten    53/53/2019
Åklagarväsendet      54/53/2019
Utsökningsväsendet     55/53/2019
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Inrikesministeriets förvaltningsområde

Inrikesministeriet     56/53/2019
Nödcentralsverket     57/53/2019
Migrationsverket     58/53/2019
Räddningsinstitutet     59/53/2019
Polisstyrelsen      60/53/2019
Gränsbevakningsväsendet    61/53/2019
Skyddspolisen      62/53/2019

Försvarsministeriets förvaltningsområde

Försvarsministeriet     63/53/2019
Försvarsförvaltningens byggverk    64/53/2019
Försvarsmakten      65/53/2019

Finansministeriets förvaltningsområde

Finansministeriet     66/53/2019
Statens ämbetsverk på Åland    67/53/2019
Regionförvaltningsverket i Södra Finland   68/53/2019
Verket för finansiell stabilitet    69/53/2019
Statistikcentralen     70/53/2019
Tullen       71/53/2019
Statskontoret      72/53/2019
Statens ekonomiska forskningscentral   73/53/2019
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning 74/53/2019
Statens center för informations- och kommunikations - 
teknik Valtori      75/53/2019
Skatteförvaltningen     76/53/2019
Befolkningsregistercentralen    77/53/2019

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Undervisnings- och kulturministeriet   78/53/2019
Riksarkivet      79/53/2019
Museiverket      80/53/2019
Utbildningsstyrelsen     81/53/2019
Finlands Akademi     82/53/2019
Förvaltningsnämnden för Sveaborg   83/53/2019

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriet    84/53/2019
Naturresursinstitutet     85/53/2019
Lantmäteriverket     86/53/2019
Landsbygdsverket     87/53/2019
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Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Kommunikationsministeriet    88/53/2019
Meteorologiska institutet    89/53/2019
Transport- och kommunikationsverket   90/53/2019
Trafikledsverket      91/53/2019

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Arbets- och näringsministeriet    92/53/2019
NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas
utvecklings- och förvaltningscenter    93/53/2019
Energimyndigheten     94/53/2019
Geologiska forskningscentralen    95/53/2019
Innovationsfinansieringsverket Business Finland  96/53/2019
Konkurrens- och konsumentverket   97/53/2019
Patent- och registerstyrelsen    98/53/2019
Säkerhets- och kemikalieverket    99/53/2019

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Social- och hälsovårdsministeriet    100/53/2019
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 101/53/2019
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 102/53/2019
Besvärsnämnden för social trygghet   103/53/2019
Strålsäkerhetscentralen     104/53/2019
Institutet för hälsa och välfärd    105/53/2019

Miljöministeriets förvaltningsområde

Miljöministeriet      106/53/2019
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 107/53/2019
Finlands miljöcentral     108/53/2019

Statsbokslutet

Statsbokslutet       109/53/2019

Statliga fonder utanför statsbudgeten

Brandskyddsfonden     110/53/2019
Statens televisions- och radiofond   111/53/2019
Oljeskyddsfonden     112/53/2019

Laglighetsgranskning

11/2020  Budgetens enhetlighet
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Övervakning av finanspolitiken

Bedömning av skötseln av de offentliga finanserna, våren 2020

Granskning av finanspolitiken

9/2020  Samordning av finanspolitiken och sysselsättningspolitiken

Effektivitetsrevision

1/2020  Överföring av grundläggande utkomststödet till FPA: Vikten av bedömningen  
  av genomförandets konsekvenser på lagberedningen 
2/2020  Effekterna av arbetsverkstäder för unga samt resurserna och effektiviteten i  
  uppsökande ungdomsarbete
3/2020  Verket för finansiell stabilitet som en del av den gemensamma resolutions-  
  mekanismen för bankunionen
4/2020  Effekterna av omorganiseringen av arbets- och näringsbyråerna 2013
5/2020  Livscykelhantering av statens egendom – maskiner och anordningar
6/2020  Tilldelning, inriktning och uppföljning av projektfinansiering från  Europeiska  
  socialfonden under programperioden 2014–2020
7/2020  Arbetskraftsservice: utbud och reformer 2015–2019
12/2020  Livscykelhantering av trafiknätet
14/2020  Livscykelhantering av statens byggnadsegendom

Granskning som omfattar flera revisionsslag (rapporterad som laglighetsgranskningar 
och effektivitetsrevisioner)

8/2020   Kostnader för och finansiering av Försvarsmaktens strategiska prestanda-  
  projekt
10/2020  Genomförande av gemensam upphandling 
13/2020  Aktiebolag som organiseringsform för statliga verksamheter

Utredningar

1/2020  Effektworkshoppens rapport: Digitalisering av undervisnings- och lärande- 
  miljöer i allmänbildande utbildning – Sammanfattning av intressenternas  
  synpunkter
2/2020   Arbetskraftstjänsternas effekter i den ekonomiska forskningslitteraturen
3/2020  Klimatmål och statsfinansernas hållbarhet
4/2020  Utveckling av affärsverksamheten genom att främja utnyttjandet av  
  forsknings data
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Uppföljningsrapporter

7/2014  Miljö- och hälsoskydd
18/2015  Ersättningar
20/2015  Forskning och undersökning i fastighets- och byggklustret
8/2016  Stöd för byggande av bredband
20/2016  Kostnadseffektivitet i behandlingen av klagomål (RFV)
2/2017  Inmatningspriserna i produktionsstödet till vindkraft
5/2017   Styrning och genomförande av företagsansvar i statsbolagen Case Arctia,  
  Kemijoki Oy, Vapo Oy
6/2017   Multilateralt utvecklingssamarbete
8/2017  Innovativa modeller för offentlig upphandling 
9/2017   Genomförande av innovationsstrategin i offentlig upphandling 
13/2017  Tillståndet för intern kontroll och riskhantering i statsförvaltningen 
14/2017  Företagsstöd
16/2017   Organisering av cyberskyddet
17/2017   Försvarsmaktens system för styrning 
18/2017   Planering och styrning av Försvarsmaktens materielprojekt
19/2017   Planering och uppföljning av kostnader för och fördelar med IT-upphandling
1/2018   Industriell symbios – ett exempel på genomförande av det nationella   
  materialeffektivitetsprogrammet
4/2018   Den offentliga sektorns ansvarsförbindelser
5/2018   Genomförandet av statsrådets cleantech-strategi
10/2018  Universitetens statsfinansiering

Utlåtanden och hörande i riksdagens utskott

Riksdagens utskott kallade in experter från revisionsverket vid sammanlagt 19 tillfällen. 
Revisionsverket lämnade sammanlagt 25 utlåtanden till utskotten.
Revisionsverket lämnade sammanlagt 17 utlåtanden till ministerier som bereder regerings-
propositioner eller till den övriga förvaltningen. 

Översikter

4.3.2020 Samarbete höjer effekten av säkerhetsmyndigheternas verksamhet –   
  utmaningen är knappa resurser samt tillräcklig och enhetlig styrning
27.10.2020 Centrala ståndpunkter av Statens revisionsverk om reformen av social-  
  och hälsovården och räddningsväsendet samt inrättandet av välfärds  
  områden
 20.11.2020  Lokala och regionala metoder för att främja sysselsättningen

Andra publikationer

Observationer om fenomenbaserad budgetering
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