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Publikationer om granskningar 9/2021–8/2022

Berättelser till riksdagen

B 20/2021 rd Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2021
B 22/2021 rd Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om   
  övervakningen av finanspolitiken 2021
B 4/2022 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över    
  valfinansieringen vid kommunalvalet 2021
B 5/2022 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över parti-   
  finansieringen 2021
B 20/2022 rd Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av   
  statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2021

Redovisningsrevisionsberättelser enligt förvaltningsområde 

Statsbokslutet

D/574/04.08.01/2021 Statsbokslutet

Republikens presidents kansli 

D/553/04.08.01/2021 Republikens presidents kansli 

Statsrådets kansli 

D/566/04.08.01/2021 Statsrådets kansli 

Utrikesministeriets förvaltningsområde

D/560/04.08.01/2021 Utrikesministeriet

Justitieministeriets förvaltningsområde 

D/536/04.08.01/2021 Justitieministeriet 
D/537/04.08.01/2021 Rättsregistercentralen 
D/545/04.08.01/2021 Brottspåföljdsmyndigheten 
D/524/04.08.01/2021 Åklagarmyndigheten 
D/557/04.08.01/2021 Domstolsväsendet 
D/561/04.08.01/2021 Utsökningsverket

https://vuosikertomus2021.vtv.fi/sv/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/rapport-om-overvakningen-av-finanspolitiken-2021/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/rapport-om-overvakningen-av-finanspolitiken-2021/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/berattelse-om-tillsynen-over-valfinansieringen-vid-kommunalvalet-2021/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/berattelse-om-tillsynen-over-valfinansieringen-vid-kommunalvalet-2021/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/berattelse-till-riksdagen-om-tillsynen-over-partifinansieringen-2021/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/berattelse-till-riksdagen-om-tillsynen-over-partifinansieringen-2021/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/sarskilda-berattelse-om-revisionen-av-statsbokslutet-och-regeringens-arsberattelse-for-ar-2021/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/sarskilda-berattelse-om-revisionen-av-statsbokslutet-och-regeringens-arsberattelse-for-ar-2021/
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Inrikesministeriets förvaltningsområde 

D/547/04.08.01/2021 Inrikesministeriet 
D/514/04.08.01/2021 Nödcentralsverket 
D/534/04.08.01/2021 Migrationsverket 
D/519/04.08.01/2021 Räddningsinstitutet 
D/541/04.08.01/2021 Polisstyrelsen 
D/544/04.08.01/2021 Gränsbevakningsväsendet 
D/522/04.08.01/2021 Skyddspolisen 

Försvarsministeriets förvaltningsområde

D/542/04.08.01/2020 Försvarsministeriet
D/1080/04.08.01/2020 Försvarsförvaltningens byggverk 
D/543/04.08.01/2020 Försvarsmakten

Finansministeriets förvaltningsområde

D/567/04.08.01/2021 Finansministeriet 
D/510/04.08.01/2021 Statens ämbetsverk på Åland 
D/525/04.08.01/2021 Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
D/527/04.08.01/2021 Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
D/440/04.08.01/2021 Verket för finansiell stabilitet 
D/555/04.08.01/2021 Statistikcentralen 
D/556/04.08.01/2021 Tullen 
D/562/04.08.01/2021 Statskontoret 
D/563/04.08.01/2021 Statens ekonomiska forskningscentral 
D/564/04.08.01/2021 Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning 
D/565/04.08.01/2021 Statens center för informations- och kommunikationsteknik 
D/568/04.08.01/2021 Skatteförvaltningen 

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

D/538/04.08.01/2021 Undervisnings- och kulturministeriet
D/515/04.08.01/2021 Riksarkivet
D/518/04.08.01/2021 Museiverket
D/539/04.08.01/2021 Utbildningsstyrelsen 
D/549/04.08.01/2021 Finlands Akademi
D/523/04.08.01/2021 Förvaltningsnämnden för Sveaborg

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

D/533/04.08.01/2021 Jord- och skogsbruksministeriet 
D/532/04.08.01/2021 Naturresursinstitutet 
D/535/04.08.01/2021 Lantmäteriverket 
D/546/04.08.01/2021 Livsmedelsverket 

https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/04/VTV-Tilintarkastus-2021-Ahvenanmaan-valtionvirasto.pdf
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Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

D/530/04.08.01/2021 Kommunikationsministeriet 
D/528/04.08.01/2021 Meteorologiska institutet 
D/531/04.08.01/2021 Transport- och kommunikationsverket
D/569/04.08.01/2021 Trafikledsverket

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

D/559/04.08.01/2021 Arbets- och näringsministeriet
D/526/04.08.01/2021 Utvecklings- och förvaltningscentret för Närings-, trafik-   
   och miljöcentralerna 
D/512/04.08.01/2021 Energimyndigheten
D/513/04.08.01/2021 Geologiska forskningscentralen 
D/529/04.08.01/2021 Innovationsfinansieringsverket Business Finland 
D/516/04.08.01/2021 Konkurrens- och konsumentverket 
D/540/04.08.01/2021 Patent- och registerstyrelsen 
D/558/04.08.01/2021 Säkerhets- och kemikalieverket

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

D/548/04.08.01/2021 Social- och hälsovårdsministeriet
D/517/04.08.01/2021 Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 
D/520/04.08.01/2021 Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 
D/521/04.08.01/2021 Besvärsnämnden för social trygghet
D/551/04.08.01/2021 Strålsäkerhetscentralen 
D/554/04.08.01/2021 Institutet för hälsa och välfärd

Miljöministeriets förvaltningsområde

D/570/04.08.01/2021 Miljöministeriet 
D/511/04.08.01/2021 Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 
D/550/04.08.01/2021 Finlands miljöcentral 

Statens fonder utanför budgeten 

D/571/04.08.01/2021 Brandskyddsfonden 
D/572/04.08.01/2021 Statens televisions- och radiofond 
D/573/04.08.01/2021 Oljeskyddsfonden 

Sammanfattande rapporter

11/2021   Sammanfattande rapport: Redovisningsrevisioner 2020
8/2022   Sammanfattande rapport: Redovisningsrevisioner 2021

https://www.vtv.fi/sv/publikationer/sammanfattande-rapport-redovisningsrevisioner-2021/
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Laglighetsgranskningsberättelser och uppföljningsrapporter enligt 
förvaltningsområden

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

13/2021   Direkta företagsstöd som beviljats med anledning av coronaepidemin –   
  Allokering och administration av stöden i början av epidemin

Finansministeriets förvaltningsområde

15/2021   Budgetekonomins interna medfinansiering som finansieringskälla för    
  verksamheten

Uppföljningsrapporter

11/2020  Budgetens enhetlighet

Finanspolitiska granskningsberättelser 
Uppföljningsrapporter

6/2018   Styrning av den kommunala ekonomin
19/2018  Konsekvensanalys av skatteförändringar och skattestöd
16/2019  Bedömningar av de offentliga finansernas hållbarhet i faktaunderlaget   
  för finanspolitiken

Finanspolitiska övervakningens bedömningar

Finanspolitiska övervakningens bedömning av skötseln av de offentliga finanserna, våren 2022

Effektivitetsrevisionsberättelser och uppföljningsrapporter enligt förvaltningsområden

Statsrådets kansli 

Uppföljningsrapporter

13/2019  Bioekonomi som regeringens spetsprojekt – finansieringen för spets-  
  projekten som helhet
15/2019  God praxis för utvecklingsprojekt 

https://www.vtv.fi/sv/publikationer/direkta-foretagsstod-som-beviljats-med-anledning-av-coronaepidemin/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/direkta-foretagsstod-som-beviljats-med-anledning-av-coronaepidemin/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/budgetekonomins-interna-medfinansiering-som-finansieringskalla-for-verksamheten/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/budgetekonomins-interna-medfinansiering-som-finansieringskalla-for-verksamheten/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/finanspolitiska-overvakningens-bedomning-av-skotseln-av-de-offentliga-finanserna-varen-2022/
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Inrikesministeriets förvaltningsområde 

Uppföljningsrapporter

5/2019  Polisens trafikövervakning
10/2019  Myndighetssamarbete i säkerhetstjänster för glesbefolkade områden

Finansministeriets förvaltningsområde

4/2022   Organisationsfusioner
5/2022   Kompetensutveckling och rekrytering hos staten – Statens styrning
6/2022   Kompetensutveckling och rekrytering hos staten – Ämbetsverkens   
   verksamhet

Uppföljningsrapporter

15/2017   Styrning av funktionssäkerheten i e-tjänster
16/2017   Organisering av cyberskyddet (fortsatt uppföljning)
4/2019   Centraliserade ICT-tjänster och -anskaffningar
12/2019  Öppen information och utnyttjandet av myndighetsinformation
3/2020   Verket för finansiell stabilitet som en del av den gemensamma   
  resolutions mekanismen för bankunionen
5/2020   Livscykelhantering av statens egendom – maskiner och anordningar

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

2/2022   Resultaten av studiestödsreformerna på 2010-talet

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Uppföljningsrapporter

1/2018   Forststyrelsens hushållning med statens mark- och vattenegendom
1/2019   Bioekonomi som regeringens spetsprojekt – tilläggsfinansieringen till  
  Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera)

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

3/2022   Hantering av utnyttjandet av forskningsdata i affärsverksamhet inom  
  hälsobranschen
7/2022   Främjande av regional näringslivstillväxt och konkurrenskraft 

Uppföljningsrapporter

3/2017   Främjande av företagsinvesteringar - Helhetsbedömning
4/2017   Främjande av företagsinvesteringar - Perspektiv från fyra affärsbranscher
8/2018   Företagarutbildning som en del av yrkesinriktad arbetskraftsutbildning
15/2018   Integrationsutbildning

https://www.vtv.fi/sv/publikationer/organisationsfusioner/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/kompetensutveckling-och-rekrytering-hos-staten-statens-styrning/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/kompetensutveckling-och-rekrytering-hos-staten-ambetsverkens-verksamhet/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/kompetensutveckling-och-rekrytering-hos-staten-ambetsverkens-verksamhet/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/resultaten-av-studiestodsreformerna-pa-2010-talet/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/hantering-av-utnyttjandet-av-forskningsdata-i-affarsverksamhet-inom-halsobranschen/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/hantering-av-utnyttjandet-av-forskningsdata-i-affarsverksamhet-inom-halsobranschen/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/framjande-av-regional-naringslivstillvaxt-och-konkurrenskraft/
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17/2018   Beredningen av statsrådets bioekonomistrategi
2/2019   Staten som främjare av cleantech-upphandlingar – genomförande av   
  cleantech-upphandlingar
3/2019   Staten som främjare av cleantech-upphandlingar – utveckling av den  
  offentliga förvaltningens cleantech-upphandlingar

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

14/2021   Beredning och verkställande av avvecklingen av flitfällor

Uppföljningsrapporter

11/2017  Högbehövande och höganvändande kunder inom primärvården
9/2018  Beaktande av klientens barn inom mentalvårdstjänster för vuxna

Revisionsberättelser som omfattar flera revisionsslag

12/2021   Statens skuldhantering
1/2022   Statens pensionssystem och statens ansvar i andra pensionssystem
9/2022   Understöd som beviljats av penningspelsverksamhetens avkastning –  
  Ändamålsenlighet i förvaltningen och förutsättningar för effektivitet 

Utredningar (endast på finska)

1/2021   Incitament och hinder för arbetsrelaterad invandring – Översikt över  
  litteratur och politiska åtgärder 

Uppföljningsrapporter

3/2017   Skolhälsovårdens förebyggande arbete mot psykisk ohälsa hos barn och  
  insatser för barns välmående
3/2018  Myndighetssamarbete – fokus på Inrikesministeriets förvaltningsområde

Promemoria (endast på finska)

14.10.2021 Revisions- och utvärderingsaktörernas roller och uppgifter i välfärds- 
  områdeskoncernen samt organisering av den interna kontrollen

https://www.vtv.fi/sv/publikationer/beredning-och-verkstallande-av-avvecklingen-av-flitfallor/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/statens-skuldhantering-2/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/statens-pensionssystem-och-statens-ansvar-i-andra-pensionssystem/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/understod-som-beviljats-av-penningspelsverksamhetens-avkastning/
https://www.vtv.fi/sv/publikationer/understod-som-beviljats-av-penningspelsverksamhetens-avkastning/
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