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23.3.2021 D/63/998.01/2021 

 

Ikraftträdande och giltighetstid: 
1.4.2021 – tills vidare  

Ändringsdata: 
Med instruktionen upphävs och ersätts instruktionen om klagomål (Dnr 307/01/2014) av den 1 januari 2015.  

Stadgegrund: 
Lagen om statens revisionsverk (676/2000) 20 § 

Enhet från vilken normen kan fås: 
Statens revisionsverk, registratorskontoret (e-post: kirjaamo@vtv.fi) 

Enhet som ger närmare upplysningar: 
Statens revisionsverk, funktionen för klagomål och anmälningar av missbruk, aktuella kontaktuppgifter finns på 
revisionsverkets webbplats (https://www.vtv.fi/sv/vtv/klagomal-och-missbruk/). 

Instruktion om anförande och behandling av klagomål vid Statens revisionsverk 

1 Stadgegrund 

Behandlingen av klagomål anknyter till den för Statens revisionsverk  i 90 § 2 momentet i Finlands grundlag 
föreskrivna uppgiften att revidera statsfinanserna och iakttagandet av statsbudgeten samt de tillsynsuppgif-
ter om vilka föreskrivs i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) och partilagen (10/1969). 

Närmare bestämmelser om revisionsverkets uppgifter och revisionsrätt finns i lagen om statens revisionsverk 
(676/2000) och i lagen om rätt för Statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Fin-
land och Europeiska gemenskaperna (353/1995) samt i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som 
hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och 
monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga 
finanserna (869/2012), alltså den så kallade finanspolitiska lagen. 

På anförande av klagomål tillämpas förvaltningslagen (434/2003; ändr. 368/2014), vars 8 a kap. innehåller 
närmare bestämmelser om förvaltningsklagan. 

Med stöd av 20 § i lagen om statens revisionsverk (676/2000) och revisionsverkets arbetsordning (VTV Dnr 
318/00/2019/27.3.2019) har revisionsverket gett denna instruktion om anförande och behandling av klago-
mål vid revisionsverket.  

2 Ämnen för klagomål 

Man kan lämna klagomål till revisionsverket gällande 

− lagenligheten i skötseln av statsfinanserna eller i iakttagandet av statsbudgeten, 

− följande ärenden gällande bolag där staten utövar bestämmanderätten: 

− lagenligheten i statens ägarstyrning och ägarpolitik samt andra omständigheter som anknyter till 
lagenligheten i skötseln av statsfinanserna i bolagen och styrningen av dem, 

− utövandet av statens ägarmakt  
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− följande ärenden gällande val- och partifinansieringen: 

− gällande kandidaters valfinansiering kan klagomål endast anföras om att den redovisning som den 
redovisningsskyldiga har lämnat till revisionsverket är till väsentliga delar uppenbart felaktig eller 
bristfällig, 

− gällande partifinansiering kan klagomål anföras om man misstänker att väsentliga fel eller brister 
förekommer i iakttagandet av bestämmelserna i partilagen om partistöd, anmälan av kostnader för 
och finansiering av en valkampanj eller uppgörande och lämnande av handlingar och uppgifter som 
berör dessa. 

Om vems verksamhet kan klagomål anföras? 

Hos Statens revisionsverk kan klagomål anföras angående 

− ministerierna eller statens ämbetsverk och inrättningar 

− de statliga affärsverken och fonderna 

− mottagare av statsbidrag och andra stöd 

− bolag där staten utövar bestämmanderätten 

− medelöverföringar mellan Finland och Europeiska Gemenskaperna. 

Om vems verksamhet kan klagomål inte anföras? 

Hos Statens revisionsverk kan klagomål inte anföras angående 

− riksdagen eller de fonder för vilka den ansvarar 

− Finlands Bank 

− Folkpensionsanstalten 

− kommunerna 

− myndigheter i andra länder 

− internationella organisationer 

− enskilda personer. 

Revisionsverket undersöker inte 

− ett klagomål som gäller ett över två år gammalt ärende, om det inte finns särskilda skäl för undersök-
ningen 

− ett ärende som inte omfattas av revisionsverkets behörighet 

− ett ärende vilket som bäst behandlas av domstol eller någon annan myndighet 

− ett ärende där sökande av ändring är oavslutat eller där ändring ännu kan sökas 

− ett anonymt klagomål, om inte särskilda skäl föreligger för detta. 

Som klagomål behandlas inte begäranden om utredning och andra kontakter som gäller 

− ändamålsenligheten för verksamheter vilka omfattas av revisionsverkets revisionsrätt  

− ändamålsenligheten för skötseln av statsfinanserna och det politiska beslutsfattandet och den bered-
ning som anknyter till dem 

− förfaranden hos en enskild person som är anställd hos en myndighet. 

Om klagomålet gäller ett ärende som inte behandlas vid revisionsverket, kan klagomålet eller annan kontakt 
överföras till behörig myndighet. Revisionsverket underrättar den som lämnat in klagomålet om detta och 
undersöker inte ärendet vidare (förvaltningslagen 21 §). 

3 Hur anförs klagomål? 

Klagomål kan lämnas in på blanketten för klagomål på revisionsverkets webbplats eller som en fritt formule-
rad skrivelse. Vem som helst kan anföra ett klagomål. Man kan anföra klagomål i ett ärende som gäller en 
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själv, men man kan också anföra klagomål på någon annans vägnar eller tillsammans med andra. Då ska en 
fullmakt bifogas. Klagomålet ska anföras på något av de inhemska språken eller av särskilda skäl på engelska. 
Klagomålet riktas till Statens revisionsverk. 

I klagomålet ska nämnas 

− vilken myndighets eller organisations förfarande klaganden kritiserar 

− vilket förfarande eller beslut som klaganden anser vara lagstridigt 

− varför klaganden anser förfarandet eller beslutet vara lagstridigt 

− huruvida ärendet är anhängiggjort vid domstol eller annanstans 

− vad klaganden önskar att revisionsverket ska göra. 

Det lönar sig att till klagomålet bifoga kopior av beslut och övriga handlingar som hänför sig till ärendet. 

Av klagomålet ska framgå klagandens  

− namn  

− adress  

− gärna telefonnummer och eventuell e-postadress för kontakt.  

Revisionsverket undersöker inte ett anonymt klagomål, om inte särskilda skäl föreligger för detta. 

4 Vart ska klagomålet skickas? 

Klagomålet ska i första hand skickas till revisionsverket elektroniskt, antingen med blanketten på webbplat-
sen eller per e-post till registratorskontoret.  

Klagomålet kan också skickas  per post i pappersform eller lämnas in till revisionsverket under arbetsdagar 
kl. 9–15 på adressen Porkalagatan 1, Helsingfors. Handlingarna lämnas i receptionen på första våningen. 

Statens revisionsverk  
Postadress: PB 1119, 00101 Helsingfors  
Besöksadress: Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors 
Registratorskontorets e-post: kirjaamo@vtv.fi 
Mer information: https://www.vtv.fi/sv/vtv/klagomal-och-missbruk/ 

5 Registrering och principerna för dataskyddet vid behandlingen av klagomål 

När klagomålet kommer in till revisionsverket elektroniskt, per brev med posten eller när det lämnats in per-
sonligen, registrerar personalen på revisionsverkets registratorskontor den inkomna handlingen i revisions-
verkets diarium. Ärendet får ett diarienummer (registreringsnummer). I diariet antecknas också ärendets 
handläggare och den tjänsteman som ansvarar för behandlingen av ärendet. Den som anför ett klagomål 
elektroniskt får en mottagningsbekräftelse. 

Enligt 12 § i grundlagen (731/1999) är handlingar och upptagningar som innehas av myndigheterna offent-
liga, om inte offentligheten av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag. Handlingars offentlighet be-
gränsas genom i lagen föreskrivna grunder för sekretessbeläggning, såsom det i grundlagen tryggade skyddet 
för privatlivet (10 § 1 mom.). 

På klagomålshandlingar och handlingar som inhämtats för utredning av klagomål tillämpas lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), som närmare definierar handlingarnas offentlighet och sek-
retess. Syftet med lagen är att öka offentligheten i myndigheternas verksamhet, så handlingar som gäller 
klagomål är i regel offentliga. 
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Ett klagomål eller vissa relaterade ärenden kan i en del fall också vara sekretessbelagda. Sekretessen kan 
även basera sig på annan orsak som föreskrivs i offentlighetslagen eller i en speciallag. 

I behandlingen av klagomål samlas hos revisionsverket både personuppgifter och information av annat slag. 
Behandling av personuppgifter omfattas av dataskyddslagen (1050/2018), som preciserar och kompletterar 
den nationella tillämpningen av EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). 

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få tillgång till uppgifter om sig själv 
under de förutsättningar som föreskrivs i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Den registrerade har 
också rätt att yrka på att den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål rättar bristfälliga och felaktiga 
uppgifter om den registrerade. Möjligheten att lämna en begäran om insyn eller yrka på rättelse beskrivs i 
revisionsverkets Dataskyddsbeskrivning av klagomål och anmälningar om missbruk. 

Närmare information om de uppgifter som ska antecknas i diariet, om diarieuppgifternas offentlighet och 
utlämnande samt om den registrerades rättigheter ingår i dataskyddsbeskrivningen, som finns att få på Sta-
tens revisionsverks registratorskontor (tfn 09 432 5809 eller kirjaamo@vtv.fi) och webbplats 
(https://www.vtv.fi/sv/). 

6 Hur undersöker revisionsverket klagomålet? 

Om det på grundval av klagomålet finns anledning att misstänka att föremålet för klagomålet har handlat 
lagstridigt eller försummat sina skyldigheter, utreder revisionsverket föremålet för och omständigheterna 
kring klagomålet och ger sitt avgörande i ärendet. Revisionsverket kan också vid behov besluta att genomföra 
en separat granskning med anledning av klagomålet eller vidta andra motsvarande åtgärder.  

För att kunna avgöra klagomålet sätter sig den beredande tjänstemannen in i ärendet och revisionsverket 
hör föremålet för klagomålet samt begär vid behov utredningar och utlåtanden av myndigheterna. 

Skyldigheten att lämna korrekta uppgifter i anslutning till revisionsverkets rätt till tillgång till uppgifter vid 
utredningen av ett klagomål undantränger inte rätten att inte ange sig själv eller rätten att inte medverka till 
utredning av sin egen skuld (skydd mot självinkriminering). I en situation där en tjänsteman misstänks ha 
gjort sig skyldig till ett brott har han eller hon rätt att låta bli att medverka till utredningen av sin skuld.  

I klagomål som anförs hos revisionsverket är part i allmänhet staten och dess myndighet eller någon annan 
juridisk person. Den part som är föremål för kritik ges tillfälle att bli hörd under behandlingen av klagomålet. 

I ett klagomålsärende som gäller en kandidats valfinansiering kan revisionsverket sända en i 8 § 3 momentet 
i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) avsedd begäran om utredning till den som är föremål för 
klagomålet.  

Avgörandet i klagomålsärendet delges den som anfört klagomålet, den som är föremål för klagomålet och de 
instanser av vilka utlåtande har begärts.  

Undersökningen av klagomålet vid revisionsverket är avgiftsfri. 

7 Vilka följder kan ett klagomål få? 

Revisionsverket kan i sitt avgörande angående ett klagomålsärende 

− uppmärksamma den övervakade på kraven på god förvaltning 

− delge den övervakade om vad som är ett lagenligt förfarande i ärendet 

− ge den övervakade en anmärkning. 
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Om klagomålet är ogrundat och därmed inte uppenbart föranleder åtgärder av revisionsverket eller om kla-
gomålet inte hör till revisionsverkets behörighet, beslutar revisionsverket att det inte undersöker ärendet. 

Revisionsverket kan även  

− meddela om klagomålet till det ministerium som styr den instans som är föremål för klagomålet eller 
till en annan myndighet samt enligt prövning till riksdagens revisionsutskott 

− överföra klagomålsärendet för att utredas av den ansvariga förvaltningsmyndigheten eller den myndig-
het som övervakar verksamheten som kritiseras i klagomålet, i allmänhet ett ministerium 

− göra anmälan om brott i statliga myndigheters, inrättningars, affärsverks och fonders verksamhet och 
när brotten riktar sig mot medel eller egendom som dessa förvaltar eller svarar för, om aktören i fråga 
(”revisionsobjektet” enligt 17 § 2 mom. i lagen 676/2000) inte själv har gjort en brottsanmälan. 

Behandlingen av klagomålet förfaller om den gärning som klagomålet gäller är av sådan art eller så allvarlig 
att det finns orsak att vidta åtgärder för att inleda ett förfarande enligt någon annan lag.  

Revisionsverket kan vid behandling av klagomål inte  

− ändra eller upphäva beslut av myndigheter eller domstolar  

− påbjuda att skadestånd ska betalas 

− ge juridiska råd eller råd angående skötsel av ekonomin  

− medla i juridiska eller administrativa tvister mellan staten eller andra dess tillsyn underställda samman-
slutningar och någon annan part. 

8 Lagstiftning 

Vid behandlingen av klagomålsärenden iakttas vid revisionsverket bland annat följande bestämmelser: 

− Finlands grundlags bestämmelser om statens revisionsverk (731/1999)  

− Partilagen (10/1969) 

− Lagen om rätt för statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Euro-
peiska gemenskaperna (353/1995)  

− Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)  

− Lagen om statens revisionsverk (676/2000)  

− Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003)  

− Språklagen (423/2003)  

− Förvaltningslagen (434/2003)  

− Lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) 

− Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om 
stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av för-
draget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna (869/2012), dvs. den så 
kallade finanspolitiska lagen 

− EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679)  

− Dataskyddslagen (1050/2018)  

− Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)  

− Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) 

− Statens revisionsverks arbetsordning (VTV Dnr 318/00/2019/27.3.2019). 
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9 Klagomålsinstruktionens ikraftträdande 

Denna instruktion om klagomål träder i kraft den 1 april 2021. Med instruktionen ersätts instruktionen om 
klagomål (Dnr 307/01/2014) av den 1 januari 2015. 

 

Helsingfors den 23 mars 2021 

 

Tytti Yli-Viikari 
generaldirektör 

 

Klaus H Naumanen 
ledande effektivitetsrevisor  
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