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Tiivistelmä: Vastuullisuusraportointi valtionhallinnossa 

 

Valtiokonttori suosittaa kaikkia valtion ministeriöitä, virastoja ja laitoksia laati-
maan toiminnastaan vastuullisuusraportin vuosittain Valtiokonttorin ohjeen 
mukaisesti. Raportin voi laatia hallinnonala-, virasto- tai kirjanpitoyksikköta-
solla. Raportti kehotetaan tehtävän kalenterivuodesta ja julkaistavan seuraa-
van vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Ensimmäinen ohjetta hyödyntäen 
laadittu raportti toivotaan tehtävän vuodesta 2021 ja julkaistavan 30.4.2022 
mennessä.  

Vastuullisuusraportteja ei tarkasteta tilinpäätöksen tapaan. Valtiokonttori laatii 
niistä valtiotasoisen yhteenvedon, joka tarjoaa sidosryhmille kokonaiskuvan 
valtionhallinnossa tehtävästä työstä kestävän kehityksen edistämiseksi. Tietoa 
hyödynnetään myös Suomen maaraporteissa YK:lle (voluntary national re-
views). 

Valtionhallinnon yhtenäisen vastuullisuusraportoinnin kehys perustuu YK:n toi-
mintaohjelmaan Agenda 2030 ja siinä asetettuihin 17 kestävän kehityksen ta-
voitteeseen. Näistä jokainen organisaatio valitsee raportoitavakseen 3–5 ta-
voitetta, joita se voi omalla toiminnallaan edistää merkittävimmin. Tämän li-
säksi raportoidaan niistä negatiivisista ekologisista, sosiaalisista ja taloudelli-
sista vaikutuksista, joita organisaation toiminnasta aiheutuu toimintaympäris-
töön. Raportissa ylimmän johdon on suositeltavaa ilmaista sitoutumisensa or-
ganisaationsa vastuullisuustyöhön. 

Kestävän kehityksen huomioimisesta on tulossa oletusarvo kaikkien organi-
saatioiden toiminnassa. Vastuullisuusraportti on keino viestiä työstä, jota orga-
nisaatio on tehnyt tai suunnitellut tekevänsä kestävän kehityksen edistä-
miseksi. Agenda 2030 on huomioitu hallinnonalojen toiminnassa ja sen edistä-
miseksi tehdystä työstä raportoidaan valtionhallinnon eri tahoille ja YK:lle. 
Vastuullisuusraportit suunnataan kuitenkin hallinnosta ulospäin sidosryhmille, 
mikä on syytä huomioida toteutuksessa.  

Parhaimmillaan vastuullisuusraportin laatiminen tukee organisaatiota kehittä-
mään omaa kestävän kehityksen edistävää työtä. Raportti auttaa sidosryhmiä 
hahmottamaan, miten organisaation toiminta vaikuttaa niiden omaan toimin-
taan. Se auttaa myös arvioimaan valtionhallinnon organisaatioiden panosta 
kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseen. Raporttien avulla voidaan 
vahvistaa kansalaisten ja muiden sidosryhmien luottamusta valtion toimintaan, 
mutta myös lisätä valtionhallinnon houkuttelevuutta vastuullisena työnantajana 
ja yhteistyökumppanina. Myös kansainvälisessä yhteistyössä kestävän kehi-
tyksen edistämisellä on merkittävä asema. Suomella on mahdollisuus olla 
tässä suunnannäyttäjä.   
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Lisätiedot 

Ohjetta täydentävää tietoa löytyy Valtiokonttorin verkkosivuilta.  

Ohjeeseen liittyvät tiedustelut voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen  
vastuullisuusraportointi@valtiokonttori.fi. 

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/julkishallinnon-palvelut/valtion-konsernipalvelut/vastuullisuusraportointi-valtiolla/
mailto:vastuullisuusraportointi@valtiokonttori.fi

