Yhteistyötä kestävän
tulevaisuuden
rakentamiseksi
Yhteenveto ministeriöiden, virastojen ja
laitosten vastuullisuusraporteista vuodelta 2021

Valtiokonttori tukee kestävän kehityksen tavoitteita

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Tässä yhteenvedossa
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Esityksessä käytetyt lyhenteet ja termit
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 		
ARA
Geologian tutkimuskeskus 					
GTK
liikenne- ja viestintäministeriö 					
LVM
Liikenne- ja viestintävirasto 				
  Traficom
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 		
Fimea
Maanmittauslaitos 							 MML
Näkövammaisten kirjasto 						 Celia
opetus- ja kulttuuriministeriö 					
OKM
Opetushallitus 								 OPH
Rikosseuraamuslaitos 						 Rise
sisäministeriö 								 SM
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Valvira

sosiaali- ja terveysministeriö 					
Suojelupoliisi 								
Suomen ympäristökeskus 						
Säteilyturvakeskus 							
Taiteen edistämiskeskus 						
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 				
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 				
työ- ja elinkeinoministeriö 						
ulkoministeriö 								
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus 		
valtioneuvoston kanslia 						

Valtiokonttorin laatimassa yhteenvedossa ja raportointiohjeessa on käytetty sanaan vastuullisuus pohjautuvia termejä,
kuten vastuullisuusraportointi ja vastuullisuustyö. Termejä vastuullisuus ja kestävän kehityksen edistäminen käytetään
synonyymeinä. Alan termistö ei ole vielä vakiintunut. Tulevaisuudessa termivalintoja arvioidaan uudelleen sitä mukaa,
kun termistö kehittyy.
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STM
Supo
SYKE
STUK
Taike
THL
Tukes
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Palkeet
Valtori
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Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Valtionhallinnon vastuullisuus näkyväksi

Valtionhallinnon organisaatioita on
vuodesta 2021 alkaen kannustettu
raportoimaan vastuullisuudestaan:

1.

Miten ne edistävät ydintoiminnallaan kestävän
kehityksen toteutumista YK:n
Agenda2030-toimintaohjelman
mukaisesti (toiminnan kädenjälki)?

2.

Miten ne huolehtivat toiminnastaan aiheutuvista suorista
ekologisista, sosiaalisista ja
taloudellisista vaikutuksista
ympäristöönsä
(toiminnan jalanjälki)?
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Yhteinen viitekehys mahdollistaa
eri organisaatioiden raporttien
tarkastelun rinnakkain ja yhteenvedon tekemisen valtionhallinnon
tasolla. Viitekehyksen ylläpitämisestä ja yhteenvedon laatimisesta
vastaa Valtiokonttori. Ohjeeseen,
jossa viitekehys esitellään, voit
tutustua osoitteessa
valtiokonttori.fi

Raportointia kehitetään ja hyviä
käytäntöjä jaetaan valtionhallinnon
vastuullisuusverkostossa, johon
kaikki valtionhallinnon vastuullisuusraporttien tekijät ovat tervetulleita.

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Miksi valtiolla raportoidaan vastuullisuudesta?
Vastuullisuusraportti on yksi työväline,
jolla voidaan vauhdittaa työtä kestävän
tulevaisuuden rakentamiseksi.

Vastuullisuus näkyväksi
valtionhallinnolle itselleen
Tunnistetaan omassa työssä olevat
vaikutusmahdollisuudet ja pyritään
hyödyntämään niitä kestävän
kehityksen haasteiden ratkaisemiseksi.
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Valtionhallinnon työ läpinäkyvästi
esille muulle yhteiskunnalle
Viestitään avoimesti, miten yhteisten
varojen käytössä huomioidaan kestävän
kehityksen haasteet. Jatkuva raportointi
mahdollistaa työn edistymisen seuraamisen
myös valtionhallinnon ulkopuolelta.

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030

YK:n jäsenmaat sitoutuneet
vuonna 2015 kansallisessa
ja kansainvälisessä
yhteistyössä.
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17 kestävän kehityksen
tavoitetta, jotka tulee
saavuttaa vuoteen 2030
mennessä.

Monipuolinen viitekehys
vastuullisuustyöstä
raportoimiseen:
yhdessä valtionhallinto
edistää kaikkien tavoitteiden
saavuttamista.

Lisätietoja toimintaohjelmasta osoitteessa:
kestavakehitys.fi

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Valtionhallinto edistää Agenda2030-tavoitteita
Vuodelta 2021 vastuullisuusraportin julkaisi
49 organisaatiota keväällä 2022.

46

valtion ministeriötä,
virastoa ja laitosta

91%
7
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muuta julkishallinnon
organisaatiota

organisaatioista laati ensimmäisen
vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2021.

Raportin toteuttaneet organisaatiot
eduskunnan kanslia
valtioneuvoston kanslia
ulkoministeriö
Rikosseuraamuslaitos
Syyttäjälaitos
Tuomioistuinlaitos
Hätäkeskuslaitos
Kriisinhallintakeskus
Poliisihallitus
Rajavartiolaitos
sisäministeriö
Suojelupoliisi
puolustushallinto
Tilastokeskus
Tulli
Valtiokonttori
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Verohallinto
Kansallisarkisto
Näkövammaisten
kirjasto Celia
Opetushallitus
opetus- ja kulttuuriministeriö
Suomen Akatemia
Suomenlinnan hoitokunta Maanmittauslaitos
Ruokavirasto
Ilmatieteen laitos FMI
liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Väylävirasto
Business
Finland
Energiavirasto
Geologian tutkimuskeskus GTK
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES
työ- ja elinkeinoministeriö
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Niuvanniemen
sairaala
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
sosiaali- ja terveysministeriö
Säteilyturvakeskus STUK
Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos THL
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ARA
Museovirasto
Taike
Suomen ympäristökeskus SYKE
Kansaneläkelaitos
Senaatti-konserni
Työterveyslaitos

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Vastuullisuusraportteja lähes kaikilta hallinnonaloilta
Yhteensä 43 kirjanpitoyksikköä eli 67 prosenttia kaikista
kirjanpitoyksiköistä julkaisi vastuullisuusraportin vuodelta 2021.
Eduskunta

33 %

(1/3 kirjanpitoyksiköistä)

Tasavallan presidentti

0%

Valtioneuvoston
kanslia

Oikeusministeriön
hallinnonala

(1/1)

(3/6)

100 %

100 %

(1/1)

50 %

Sisäministeriön
hallinnonala

Puolustusministeriön
hallinnonala

Valtiovarainministeriön
hallinnonala

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Maa- ja metsätalousministeriön hallinonala

(5/7)
sisäministeriön kirjanpitoyksiköstä 2 raporttia,
raportteja yhteensä 6

1 raportti:
puolustusministeriö ja
Puolustusvoimat yhdessä

(6/12)

(6/6)
opetus- ja kulttuuriministeriön
kirjanpitoyksiköstä 3 raporttia,
raportteja yhteensä 8

(2/4)

71 %

100 %

50 %

100 %

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Ympäristöministeriön
hallinnonala

(4/4)

(5/8)

(5/6)
Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen kirjanpitoyksiköstä
2 raporttia, raportteja yhteensä 6

(2/3)

100 %
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Ulkoministeriön
hallinnonala

63 %

83 %

67 %

50 %

Valtiokonttorin ohjetta
ovat soveltaneet
raportissaan myös
Kansaneläkelaitos,
Senaatti-konserni ja
Työterveyslaitos.

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Havaintoja ja nostoja
valtionhallinnon
vastuullisuusraporteista
Seuraavassa osiossa keskitytään valtionhallinnon
organisaatioiden vastuullisuusraportteihin
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Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Valtionhallinto edistää laajasti kestävän kehityksen tavoitteita
Valtionhallinnon organisaatiot ovat tunnistaneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joita ne voivat merkittävimmin
edistää. Yleisimmin raporteissa tunnistettiin vastuullisen kuluttamisen, ilmastotoimien sekä rauhan, oikeudenmukaisuuden ja hyvän hallinnon tavoitteet.
Organisaatiot ovat kertoneet raporteissaan, miten ne työskentelevät kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Näin monta kertaa kestävän kehityksen tavoitteet esiintyvät raporteissa:
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26

16

10

3

22

15

10

3

21

15

9

2

17

13

5

2

1
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Kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen hallinnonaloittain 1/4
Hallinnonala ja tunnistetut kestävän kehityksen tavoitteet esiintymiskerroittain

Eduskunta

Valtioneuvoston kanslia

Ulkoministeriö

Eduskunnan kanslia

valtioneuvoston kanslia

ulkoministeriö

1

1

1

1

1

1

Oikeusministeriö

Sisäministeriö

Rikosseuraamuslaitos, Syyttäjälaitos,
Tuomioistuinlaitos

Hätäkeskuslaitos, Kriisinhallintakeskus CMC Finland, poliisi,
Rajavartiolaitos, sisäministeriö, Suojelupoliisi
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11

1

2

2

2

3

2

1

3

1

4

1

1

1

1

1

6

3

1

5

1
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Kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen hallinnonaloittain 2/4
Hallinnonala ja tunnistetut kestävän kehityksen tavoitteet esiintymiskerroittain

Puolustusministeriö

Ympäristöministeriö

Puolustusministeriö ja Puolustusvoimat

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, Suomen ympäristökeskus

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Opetus ja kulttuuriministeriö
Kansallisarkisto, Museovirasto, Näkövammaisten kirjasto Celia, Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö,
Suomen Akatemia, Suomenlinnan hoitokunta, Taiteen edistämiskeskus

1

12

1

6

1

4

2

4

3

4

3

2

4

1

1

1
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Kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen hallinnonaloittain 3/4
Hallinnonala ja tunnistetut kestävän kehityksen tavoitteet esiintymiskerroittain

Valtiovarainministeriö
Tilastokeskus, Tulli, Valtiokonttori, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
Palkeet, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, Verohallinto

1

1

5

3

1

1

3

1

4

Liikenne- ja viestintäministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Ilmatieteen laitos, liikenne- ja viestintäministeriö,
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto

Maanmittauslaitos, Ruokavirasto

1

13

1

1

2

2

1

1

2

1

1

3

3

3

4
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Kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen hallinnonaloittain 4/4
Hallinnonala ja tunnistetut kestävän kehityksen tavoitteet esiintymiskerroittain

Työ- ja elinkeinoministeriö
Business Finland, Energiavirasto, Geologinen tutkimuskeskus,
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, työ- ja elinkeinoministeriö

1

3

3

5

2

4

1

2

Sosiaali- ja terveysministeriö
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Niuvanniemen sairaala, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Valvira, sosiaali- ja terveysministeriö, Säteilyturvakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

1

14

6

3

1

1

1

2

2

2

1

2
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Suuntaviivat kestävyystyölle
Valtionhallinnon organisaatioita on monenkirjava joukko. Siksi raportoinnin viitekehys on joustava.
Organisaatiolla on vapaus ja vastuu tunnistaa merkittävimmät vaikutusmahdollisuutensa kestävän
kehityksen edistämiseksi ja kertoa niistä.
Valtionhallinnon organisaatioilla on laajasti yhteiskuntaan vaikuttavat lakisääteiset tehtävät.
Organisaatio voi toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä niin, että se huomioi samalla toimintansa
vaikutukset kestävään kehitykseen. Vastuullisuusraportti tarjoaa mahdollisuuden kertoa kestävän
kehityksen eteen tehdystä työstä.

Agenda2030-tavoitteiden
edistämisen taustalla:
• ministeriön ja virastojen
väliset tulossopimukset
• kansalliset ja organisaatioiden
omat strategiat sekä niiden
toimeenpanosuunnitelmat
• hallitusohjelma
• organisaatioiden omat
vastuullisuusohjelmat tai
sellaisiksi tulkittavat (13 kpl)
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Keväällä 2022 vahvistettu
Suomen kansallinen kestävän
kehityksen tiekartta ja kestävän
kehityksen sitoumukset
(Sitoumus2050) ohjaavat
valtionhallinnon toimia
kestävyyden edistämiseksi.

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Mittaamisella suunta kestävyystyölle
Yhteinen viitekehys auttaa mittaamaan, miten valtionhallinto edistyy
kestävän kehityksen eteen tehtävässä työssä.
Organisaatioiden ydintoiminnan luonne ja tehtäväkenttä vaikuttavat mittareiden valintaan.

Käytettyjä mittareita on karkeasti määritellen kahdenlaisia:

1.
2.

oman toiminnan kädenjäljen
kasvua mittaavia (toiminnalla
suora vaikutus)
tavoitteen edistämiseen vaikuttavia
osa-alueita mittaavia (toiminnalla
epäsuora vaikutus)

61%:lla
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raporteista selkeästi
tunnistettuja mittareita

Vuoden 2021
raportti oli monille
organisaatioille
ensimmäinen. Siksi
raporteissa oli vain
vähän vertailutietoja.

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Valtionhallinnon kädenjälki:
kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen

Seuraavassa on tiivistelmä siitä, miten valtionhallinnon organisaatiot ovat
raportoineet edistäneensä toiminnallaan Agenda2030-toimintaohjelman
17 kestävän kehityksen tavoitetta.
• Organisaatiot ovat käsitelleet raportillaan tavoitteita, joiden
saavuttamiseen ne voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa merkittävimmin.
Jokaisen kestävän kehityksen tavoitteen osalta on kerrottu:
• yleisimmät teemat, joita valtionhallinnossa voidaan edistää
• tehtävät, joihin on ryhdytty
• mittareita, joilla työn edistymistä mitataan.
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Poistaa köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta
Taiteen edistämiskeskus (Taike)

Raporteissa tunnistetut
alatavoitteet keskittyvät
seuraaviin teemoihin:
• sosiaaliturvajärjestelmät ja
-toimenpiteet, vakuutussuoja
köyhille (1.3)

Mitä tavoitteen edistämiseksi
tehtiin vuonna 2021?*
• Taike edisti taiteilijoiden työllistymistä koordinoimalla
moniviranomaistyötä ja edistämällä eri toimijoiden
välistä yhteistyötä.

• yhtäläiset oikeudet taloudellisiin
resursseihin sekä
peruspalveluihin (1.4)
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* Tähän esitykseen on nostettu muutamia esimerkkejä vastuullisuusraporteista.

Mitä mittareita käytettiin?*
• eri viranomaisten välisen
yhteistyön tulokset (Taike)
• kokeilujen ja neuvonnan
toteutusten määrä (Taike)
• taiteen tavoittavuus eri alueilla (Taike)

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta
Ruokavirasto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Raporteissa tunnistetut
alatavoitteet keskittyvät
seuraaviin teemoihin:
• riittävä ja ravinteikas ruoka,
ei nälkää (2.1)
• aliravitsemus ja ravitsemukselliset
tarpeet (2.2)
• maatalouden tuottavuus (2.3)

Mitä tavoitteen edistämiseksi
tehtiin vuonna 2021?*
• Ruokavirasto myönsi maaseudun
kehittämis- ja viljelijätukia.

• kohderyhmien ravitsemuksen
seuranta (Ruokavirasto)
• luomutuotannon pinta-ala (Ruokavirasto)

• Ruokavirasto koordinoi EU-ruoka-apua
vähävaraisille.

• Valtakunnalliset typpi- ja fosforitasot
(Ruokavirasto)

• Fimea valvoi lääkkeitä ja lääkinnällisiä tuotteita
sekä neuvoi ja teki tutkimusta niihin liittyen.

• maaseutuohjelman mittarit, esim. luonnon
monimuotoisuus ja maatalouden
energiakulutus (Ruokavirasto)

• kestävät ruoantuotantojärjestelmät
(2.4)
• geneettinen monimuotoisuus (2.5)
• kansainvälinen yhteistyö liittyen
maaseutuun (2.a)
• elintarvikkeiden raaka-ainemarkkinat
(2.c)
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Mitä mittareita käytettiin?*		

* Tähän esitykseen on nostettu muutamia esimerkkejä vastuullisuusraporteista.

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Taata terveellinen elämä ja
hyvinvointi kaikenikäisille
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Hätäkeskuslaitos, Ilmatieteen laitos, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Niuvanniemen
sairaala, opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), puolustushallinto, Rajavartiolaitos, Ruokavirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Valvira, sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Säteilyturvakeskus (STUK), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Tulli ja Väylävirasto

Raporteissa tunnistetut
alatavoitteet keskittyvät
seuraaviin teemoihin:
• epidemiat ja muut tarttuvat taudit (3.3)
• tarttumattomat taudit (3.4)

• Tulli valvoi vaarallisten aineiden, kemikaalien ja
jätteiden kuljetusta sekä raskaan liikenteen ajoneuvojen liikennekuntoisuutta.

Mitä mittareita käytettiin?*		
• raportoidut elintarvikevälitteiset
epidemiat ja sairastuneet (Ruokavirasto)
• tieliikennekuolemat ja vakavasti
loukkaantuneet (Traficom, Väylävirasto)

• päihteiden väärinkäyttö (3.5)

• Ilmatieteen laitos kehitti tutkimusten avulla parempia
ilmanlaadun mittaus-, ennuste- ja arviointimenetelmiä.

• liikenneonnettomuuksista johtuvat
kuolemat ja vammat (3.6)

• Traficom ja Väylävirasto osallistuivat uuden liikenneturvallisuusstrategian valmistelutyöhön.

• seksuaali- ja lisääntymisterveys (3.7)

• Fimea valvoi lääkkeiden turvallisuutta.

• henkilöstön sairaspoissaolot
(Rajavartiolaitos)

• yleiskattava terveydenhuolto (3.8)

• Ilmatieteen laitos, THL, Ruokavirasto ja Niuvanniemen
sairaala tuottivat tietoa tavoitteeseen liittyen.

• hyvinvointi- ja työtyytyväisyyskyselyt
(puolustushallinto)

• STUK valvoi säteilyn lääketieteellisen käytön
turvallisuutta.

• asepalveluksessa koetut häirintä- ja
kiusaamistapaukset (puolustushallinto)

• kemikaaleista ja saastumisesta
johtuvat kuolemat ja sairaudet (3.9)
• tupakoinnin torjunnan puitesopimus
(3.a)
• kaikkien maiden valmiudet terveys
riskeihin liittyen (3.d)
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Mitä tavoitteen edistämiseksi
tehtiin vuonna 2021?*

• THL perusti väkivallan vastaisen työn osaamiskeskittymän.

* Tähän esitykseen on nostettu muutamia esimerkkejä vastuullisuusraporteista.

• sydän- ja verisuonitauteihin, syöpään,
diabetekseen tai krooniseen hengityselinsairauteen liittyvä kuolleisuus (STM)

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet
Näkövammaisten kirjasto Celia, Kansallisarkisto, Museovirasto, Opetushallitus (OPH), opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM),
poliisi, Suomen Akatemia, Tilastokeskus ja ulkoministeriö (UM)

Raporteissa tunnistetut
alatavoitteet keskittyvät
seuraaviin teemoihin:
• ilmainen, tasa-arvoinen ja laadukas
peruskoulutus (4.1)
• laadukas varhaislapsuuden hoito ja
esiopetus (4.2)
• edullinen ja laadukas ammatillinen ja
kolmannen asteen koulutus (4.3)

Mitä tavoitteen edistämiseksi
tehtiin vuonna 2021?*
• Tilastokeskus tarjosi koulutusta tilastojen lukutaitoon
esimerkiksi opiskelijoille ja koululaisille.
• Celia edisti äänikirjojen käyttöä opetussuunnitelman
tarkoittamana erityisenä apuvälineenä.
• Opetushallitus ja poliisi vahvistivat kestävän kehityksen
oppimista eri kouluasteilla ja opetussuunnitelmissa.

• poistaa koulutuksen eriarvoisuus ja
varmistaa heikommassa asemassa
olevien mahdollisuus koulutukseen (4.5)

• Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti Oikeus oppia
-ohjelmaa ja seurasi yhdessä Opetushallituksen
kanssa oppivelvollisuuden laajentamisen
toimeenpanoa.

• luku- ja kirjoitustaito (4.6)

• Suomen Akatemia tarjosi tutkimusrahoitusta.

• kestävään kehitykseen liittyvä opetus
(4.7)

• Ulkoministeriö myönsi kehitysyhteistyörahoitusta
koulutusta edistäviin hankkeisiin.

• pätevien opettajien tarjonta
kehittyvissä maissa (4.c)
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* Tähän esitykseen on nostettu muutamia esimerkkejä vastuullisuusraporteista.

Mitä mittareita käytettiin?*		
• henkilöstön mahdollisuus
kokeilla ja tehdä asioita
uudella tavalla (Kansallisarkisto)
• lasten ja nuorten lainaus- ja lukuaktiivisuuden lisääntyminen nykyisessä
tulossopimuksessa esitetyn mittarin
mukaisesti (Celia)
• koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien
nuorten määrä (OKM)
• korkeintaan perusasteen käyneiden
henkilöiden määrä vuosina 1970–2020
(OKM)
• naisten osuus poliisikoulutuksen
hakijoista (poliisi)
• verkko-opiskelun määrä opinnoista (poliisi)

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen sekä
naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistaminen
Eduskunnan kanslia, Kriisinhallintakeskus, Maanmittauslaitos (MML), poliisi, puolustushallinto, Rikosseuraamuslaitos (Rise),
sisäministeriö (SM), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Suomen Akatemia,
Syyttäjälaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Tuomioistuinlaitos, ulkoministeriö (UM) ja valtioneuvoston kanslia (VNK)

Raporteissa tunnistetut
alatavoitteet keskittyvät
seuraaviin teemoihin:
• naisiin kohdistuva syrjintä (5.1)
• naisiin kohdistuva väkivalta (5.2)
• naisten täysivaltainen
osallistuminen ja yhtäläiset
johtamismahdollisuudet (5.5)
• teknologian käyttö naisten
oikeuksien vahvistamiseksi (5.b)
• tasa-arvoon liittyvät käytänteet
ja lait (5.c)

Mitä tavoitteen edistämiseksi
tehtiin vuonna 2021?*
• Kriisinhallintakeskus sisällytti sukupuoli- sekä
naiset, rauha ja turvallisuus -näkökulmat
kurssitarjontaansa.
• Sisäministeriössä kehitettiin kunniaan liittyvän
väkivallan tapauksia varten työvälineitä esitutkintaan.
• THL tarjosi palveluita väkivallan uhreille ja heidän
läheisilleen, mm. turvakodit ja Nollalinjan auttava
puhelin.
• Poliisiin rekrytoitiin MARAK3-hankehenkilö naisiin
kohdistuvan väkivallan torjunnan tehostamiseksi.
• Suomen Akatemia ja valtioneuvoston kanslia
päivittivät tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa.
• Risellä on naiserityisyyteen kohdistuvia projekteja.
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* Tähän esitykseen on nostettu muutamia esimerkkejä vastuullisuusraporteista.

Mitä mittareita käytettiin?*		
• naisten ja miesten sijoittuminen
eri tehtävätasoille (eduskunnan kanslia,
Tuomioistuinlaitos)
• palvelunohjauksen määrä (SM)
• naisten osuus Akatemian arviointipaneelien arvioinnin asiantuntijoista
(Suomen Akatemia)
• lähisuhdeväkivallan uhriksi joutuneiden
tyttöjen ja naisten määrä (STM)
• tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden
toteutusten seuranta (esim. poliisi)
• tasa-arvoon liittyviä koulutuksia
suorittaneiden määrä (VNK)

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Varmistaa veden saanti ja kestävä
käyttö sekä sanitaatio kaikille
Geologian tutkimuskeskus (GTK), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Raporteissa tunnistetut
alatavoitteet keskittyvät
seuraaviin teemoihin:

Mitä tavoitteen edistämiseksi
tehtiin vuonna 2021?*

• juomavesi kaikille (6.1)

• SYKE ohjeisti kuntien pohjavesialueiden
suojelusuunnitelmien laadinnassa.

• veden laatu (6.3)
• vedenkäytön tehokkuus, kestävä
vedenotto ja veden riittävyys (6.4)

• GTK teki pohjavesialueen rakenneselvityksiä.

• Kolmen ministeriön rahoittama vesidiplomatian
yhteishanke, jota SYKE ja Ulkopoliittinen instituutti
koordinoi, käynnistettiin.
• Valvira ohjasi kuntien terveydensuojeluviranomaisten
talousveden laatua ja valvontaa liittyvissä asioissa.
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* Tähän esitykseen on nostettu muutamia esimerkkejä vastuullisuusraporteista.

Mitä mittareita käytettiin?*		
Raporteissa ei ole määritelty
mittareita tämän tavoitteen
edistymisen seuraamiseksi. Sen sijaan on
mitattu työtä tavoitteen edistämiseksi:
• Tavoitetta edistävien projektien
lukumäärä (GTK)
• Prosessimittarit kuvaamassa
työvaiheita (Valvira)

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä
ja uudenaikainen energia kaikille
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Energiavirasto, Geologian tutkimuskeskus (GTK),
Säteilyturvakeskus (STUK) ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Raporteissa tunnistetut
alatavoitteet keskittyvät
seuraaviin teemoihin:
• hyvät energiapalvelut kaikille (7.1)
• uusiutuvan energian lisääminen (7.2)
• energiatehokkuus (7.3)
• kansainvälinen yhteistyö (7.a)
• infrastruktuurin ja teknologian uudistaminen kestävien energiapalveluiden
tarjoamiseksi kehittyvissä maissa (7.b)

Mitä tavoitteen edistämiseksi
tehtiin vuonna 2021?*
• Energiavirasto arvioi verkkoyhtiöiden kehittämissuunnitelmat sekä teki energiatehokkuussopimuksia.

• sähkönkäyttöpaikat toimitusvarmuuden laatuvaatimusten piirissä
(Energiavirasto)

• GTK ja STUK tekivät geo- ja ydinenergiaan liittyvää
tutkimusta ja valvontaa.

• energiatehokkuustoimilla saavutettu
energiansäästö (Energiavirasto)

• Työ- ja elinkeinoministeriö paransi alan toimijoiden
kanssa energiansaannin toimitusvarmuutta sähköja kaukolämpöverkkoa kehittämällä, hyödyntämällä uusia energian varastointimahdollisuuksia sekä
parantamalla siirtoyhteyksiä.

• uusiutuvan energian osuus kokonaisloppukulutuksesta (Energiavirasto, TEM)

• STUK ylläpiti ydinturvallisuusosaamista.
• ARA ARA tarjosi energia- ja latausinfraavustuksia sekä avustusta kuntien
öljylämmityksestä luopumiseen.
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Mitä mittareita käytettiin?*		

* Tähän esitykseen on nostettu muutamia esimerkkejä vastuullisuusraporteista.

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä
ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja
Business Finland, Kansallisarkisto, Maanmittauslaitos (MML), Museovirasto, Opetushallitus (OPH), opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), Ruokavirasto,
Suojelupoliisi (Supo), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Tulli, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Valtiokonttori,
valtioneuvoston kanslia (VNK), Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, Verohallinto

Raporteissa tunnistetut
alatavoitteet keskittyvät
seuraaviin teemoihin:
• korkeampi taloudellinen tuottavuus
teknologian ja innovaatioiden avulla
(8.2)
• kehityslähtöiset käytännöt, jotka
tukevat työllisyyttä (8.3)
• resurssitehokkuus (8.4)
• täysi ja tuottava työllisyys (8.5)
• nuoret, jotka eivät opiskele tai
käy töissä (8.6)
• pakkotyö, moderni orjuus ja
ihmiskauppa (8.7)

• Tulli valvoi ja
sujuvoitti rajat ylittävää tavaraliikennettä.
• Valtiokonttori koordinoi Kaiku-kehittämisrahaa.
• Valtori edisti taloudellista tuottavuutta
automatisoinnin keinoin.
• Verohallinto torjui harmaata taloutta ja sitä kautta
poisti epätervettä kilpailua.
• Opetushallitus uudisti ammatillista koulutusta niin,
että varmistettiin osaamisen ajantasaisuus ja
työelämävastaavuus.
• Tukes tarjosi henkilöstölleen liikunta- ja kulttuurietuja.

• kestävä matkailu (8.9)

• Työ- ja elinkeinoministeriö edisti maahanmuuttajien
työllisyyttä ja työelämän monimuotoisuutta
osallistumalla esimerkiksi ihmiskaupan vastaisen
toimintaohjelman valmisteluun.

• kotimaisten rahoituslaitosten palvelut
kaikille (8.10)

• Business Finland tuki Suomessa toimivia matkailuyrityksiä kansainvälistymisessä, kehittymisessä ja myynnissä.

• turvallinen työympäristö (8.8)

25

Mitä tavoitteen edistämiseksi
tehtiin vuonna 2021?*

* Tähän esitykseen on nostettu muutamia esimerkkejä vastuullisuusraporteista.

Mitä mittareita käytettiin?*		
• työtyytyväisyys- ja
hyvinvointikyselyt (Palkeet)
• valituilla automatisoinneilla saavutettu
lisäsäästö (Valtori)
• Omaveron käyttö (Verohallinto)
• henkilöstön koulutuspäivien ja verkkoopintokokonaisuuksien suorittaneiden
määrä vuodessa (MML, Tukes)
• harjoittelijoiden määrä (Tulli)
• maatalouden tuettujen investointien määrä
sekä aloitustukea saaneet uudet viljelijät
(Ruokavirasto)
• työllisyysaste (TEM)
• TKI-rahoituksen aikaansaamat työpaikat (Business Finland)

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä
edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita
Business Finland, Energiavirasto, Geologian tutkimuskeskus (GTK), liikenne- ja viestintäministeriö (LVM), liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Maanmittauslaitos (MML), opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), Suomen Akatemia, Tulli, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Säteilyturvakeskus (STUK), Valtiokonttori, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, Väylävirasto

Raporteissa tunnistetut
alatavoitteet keskittyvät
seuraaviin teemoihin:
• laadukas, luotettava ja kestävä
infrastruktuuri (9.1)
• kestävä teollisuus (9.2)
• pienten teollisuus- ja muiden yritysten
pääsy rahoituspalveluiden piiriin (9.3)
• infrastruktuurin ja jälkiasennusalojen
uudistaminen (9.4)
• tieteellinen tutkimus ja teknologiset
valmiudet (9.5)
• infrastruktuuri kehittyvissä maissa (9.a)
• kehittyvien maiden teknologinen
kehitys ja tutkimus (9.b)
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Mitä tavoitteen edistämiseksi
tehtiin vuonna 2021?*
• Business Finland otti kiertotalouden investointiavustuksen uutena rahoituspalveluna käyttöön.

Mitä mittareita käytettiin?*		
• tuotekehityslainojen määrä
ja pääoma (Valtiokonttori)
• T&K-menojen osuus BKT:sta (OKM, TEM)

• Valtori ylläpiti ja kehitti digitaalisia palvelukanavia.

• 5G-verkkojen väestöpeitto (Traficom)

• Suomen Akatemia myönsi rahoitusta tutkimusinfran
rakentamiseen ja kehittämiseen.

• pikalatauspisteverkoston kehittyminen
(Energiavirasto)

• Liikenne- ja viestintäministeriö tuki sähkökäyttöisten
henkilöautojen hankintaa.

• Luottamus & Maine -tutkimus:
innovatiivisuusdimension arvosana
(Tukes)

• Väylävirasto laati väylänpidon perussuunnitelman,
jossa on omana kohtanaan kestävä kehitys.
• Energiavirasto tarjosi investointitukea julkisille
asemille, mikä edisti lataus- ja tankkausasemien
verkoston kehittymistä.

• materiaalitehokkuuden vapaaehtoiset
sitoumukset (TEM)
• rahoitus vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta
edistäviin ratkaisuihin (Business Finland)

• Tukes päivitti vaarallisten kemikaalien varastointia
koskevan oppaan sekä julkaisi turvauhkiin
varautumista koskevan oppaan.
• Fimea edisti lääkejakelun sujuvuutta parantamalla
tiedon saatavuutta ja kattavuutta.

* Tähän esitykseen on nostettu muutamia
esimerkkejä vastuullisuusraporteista.

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Vähentää eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä
Hätäkeskuslaitos, Kriisinhallintakeskus, Museovirasto, Näkövammaisten kirjasto Celia, opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), Poliisi,
Rikosseuraamuslaitos (Rise), sisäministeriö (SM), sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Syyttäjälaitos, Taiteen edistämiskeskus
(Taike), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Verohallinto

Raporteissa tunnistetut
alatavoitteet keskittyvät
seuraaviin teemoihin:
• kaikkien sosiaalinen, taloudellinen
ja poliittinen osallistuminen (10.2)
• yhtäläiset mahdollisuudet ja
eriarvoinen kohtelu (10.3)
• turvallinen siirtolaisuus ja
liikkuvuus (10.7)

Mitä tavoitteen edistämiseksi
tehtiin vuonna 2021?*
• Syyttäjälaitoksessa oli käynnissä ruotsinkielisten
palveluiden kehittämishanke.
• Hätäkeskuslaitos antoi vaaratiedotteet saamenkielellä saamenkielisillä alueilla sekä huomioi
erityisryhmien tarpeet hätäilmoituksen tekemisessä
esimerkiksi mahdollistamalla tekstiviesti-ilmoituksen.

Mitä mittareita käytettiin?*		
• lähetetyt vaalitarkkailijat ja
siviilikriisinhallinnan asiantuntijat
tehtävissä, jotka edistävät moninaisuutta
ja vähentävät eriarvoisuutta
(Kriisinhallintakeskus)
• työyhteistyön oikeudenmukaisuusindeksi
työtyytyväisyyskyselyssä (Rise)

• Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti Oikeus oppia
ja Oikeus osata -kehittämishankkeita.

• tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaikutusten
arvioinnit (SM)

• Poliisi laati toimenpidesuunnitelman edistämään
poliisiorganisaation monimuotoisuutta ja tiivistämään
poliisin ja eri vähemmistöryhmien välistä yhteistyötä.

• kiintiöpakolaisten määrä (SM)
• koulutuksen ja työn ulkopuolella olevat
nuoret (OKM)
• niiden osuus väestöstä, jotka elävät alle
50 %:lla mediaanitulosta (STM)
• Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi
-raportin toimenpiteiden toteuttaminen
(Taike)
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* Tähän esitykseen on nostettu muutamia esimerkkejä vastuullisuusraporteista.

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Taata turvalliset ja kestävät kaupungit
sekä asuinyhdyskunnat
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Ilmatieteen laitos, Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM),
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Maanmittauslaitos (MML), Museovirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM),
puolustushallinto, Suomenlinnan hoitokunta ja Valtiokonttori

Raporteissa tunnistetut
alatavoitteet keskittyvät
seuraaviin teemoihin:
• kaikille asunto ja peruspalvelut (11.1)
• liikennejärjestelmä ja
liikenneturvallisuus (11.2)
• kulttuuri- ja luontoperintö (11.4)
• kaupunkien ympäristövaikutukset
(11.6)
• kaupunkien määrä ja katastrofiriskien
hallinta (11.b)

Mitä tavoitteen edistämiseksi
tehtiin vuonna 2021?*
• Valtiokonttori ja ARA auttoivat vuokrataloyhteisöjä
tervehdyttämistoimilla esim. selviämään kiinteistöjen
ylläpidosta ja korjaustarpeesta.
• MML tutki paikkatietokeskuksessa droonien
hyödyntämistä erityisesti maanmittauksen sekä
metsä- ja maatalouden sovelluksissa laajan yhteistyöverkoston kanssa.
• Ilmatieteen laitos tuotti 24/7-varoituspalvelua, jota
voidaan hyödyntää yhteiskunnan ja ihmisten
turvallisuutta ylläpitävissä ennakoivissa toimissa.
• Liikenne- ja viestintäministeriö tuki kaupunkiseutujen
joukkoliikennettä sekä ELY-keskusten harvaan
asutuille alueille hankkimaa liikennettä.
• Traficom myönsi valtiontukia ja -avustuksia tukemaan
liikkumista, kuljettamista ja toimivia verkkoyhteyksiä.
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* Tähän esitykseen on nostettu muutamia esimerkkejä vastuullisuusraporteista.

Mitä mittareita käytettiin?*		
• yhteisöjen korkotukilainat,
maksetut korkotuet (Valtiokonttori)
• korjausvelan pienentäminen ja vallien
kulumisen vähentäminen (Suomenlinnan
hoitokunta)
• kansalaisten tyytyväisyys esteettömyyteen
eri liikennemuodoissa (Traficom)
• ympäristönsuojelun kustannukset ja
jakauma hankkeille (puolustushallinto)

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Eduskunnan kanslia, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Hätäkeskuslaitos, Kriisinhallintakeskus, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Maanmittauslaitos (MML), Museovirasto, Niuvanniemen sairaala, Opetushallitus (OPH), poliisi, puolustushallinto, Rajavartiolaitos, Ruokavirasto, sisäministeriö (SM), Suojelupoliisi (Supo), Suomenlinnan hoitokunta, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Syyttäjälaitos,
Taiteen edistämiskeskus (Taike), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Tulli, Tuomioistuinvirasto, valtioneuvoston kanslia (VNK) ja Valtion talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Raporteissa tunnistetut
alatavoitteet keskittyvät
seuraaviin teemoihin:
• kestävän kulutuksen ja tuotannon
ohjelmakehys (12.1)
• luonnonvarojen kestävä käyttö (12.2)
• ruokajäte ja -hävikki (12.3)
• kemikaalien ja jätteiden käsittely (12.4)
• jätteiden syntyminen (12.5)
• kestävät käytännöt (12.6)
• julkiset hankintakäytännöt (12.7)
• kestävän kehityksen tietoisuus (12.8)
• kehittyvien maiden tukeminen kestävissä
kulutus- ja tuotantotavoissa (12.a)
• kestävä matkailu (12.b)
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Mitä tavoitteen edistämiseksi
tehtiin vuonna 2021?*
• Hätäkeskuslaitos vähensi omia virka-autoja.
• GTK teki useita hankkeita, esimerkiksi älypuhelimien
metallien ja mineraalien kierrätykseen liittyen.
• Tulli esti eläin- ja kasviperäisten tautien leviämistä
ja vieraslajien maahantuontia sekä valvoi jätteiden
hävittämistä.
• Tukes edisti kemikaalien turvallisuutta.
• MML tuotti tietoa, joka auttaa ihmisiä hyödyntämään
luonnonvaroja kestävästi.
• Rajavartiolaitos kartoitti ympäristöriskikohteita ja
paransi niiden riskienhallintaa.
• SYKE julkaisi vesijalanjäljen laskurin.
• Valtori luopui 1/3 tiloistaan käyttöastemittauksen
ja henkilöstökyselyn jälkeen.

* Tähän esitykseen on nostettu muutamia esimerkkejä vastuullisuusraporteista.

Mitä mittareita käytettiin?*		
• jätemäärät ja kierrätysaste (mm.
Eduskunnan kanslia ja Supo)
• kilpailutukset, joissa huomioidaan erikseen
ympäristökriteerit (Tuomioistuinvirasto)
• ruokakoirien tekemät tarkastukset &
tarkastuksissa haltuun otetut elintarvikkeet (Tulli)
• Green Office -ympäristöohjelman
toteutuminen (Suomenlinnan hoitokunta)
• kotimaisen tuotannon osuus kulutuksesta
(Ruokavirasto)
• kertakäyttöastioiden, käsipaperipyyhkeiden ja kopiopaperin vähentäminen
(Niuvanniemen sairaala)

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta
ja sen vaikutuksia vastaan
Business Finland, Energiavirasto, Ilmatieteen laitos, Kansallisarkisto, Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM), Liikenne- ja viestintävirasto Traficom,
Maanmittauslaitos (MML), Niuvanniemen sairaala, Näkövammaisten kirjasto Celia, puolustushallinto, poliisi, Rajavartiolaitos, Suojelupoliisi (Supo),
Suomen Akatemia, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Syyttäjälaitos, Tuomioistuinvirasto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), työ- ja elinkeinoministeriö
(TEM), ulkoministeriö (UM) ja Väylävirasto

Raporteissa tunnistetut
alatavoitteet keskittyvät
seuraaviin teemoihin:

Mitä tavoitteen edistämiseksi
tehtiin vuonna 2021?*

• ilmastoon liittyvät riskitekijät
ja katastrofit (13.1)

• Ilmatieteen laitos toteutti kehitysyhteistyöhankkeita,
joissa parannettiin maiden kykyä tuottaa sää-,
ilmasto- ja ennakkovaroituspalveluita.

• kansallinen politiikka, strategiat
ja suunnittelu (13.2)

• Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi ICT-alan
ilmasto- ja ympäristöstrategian.

• koulutus, tietämyksen lisääminen ja
valmiudet liittyen ilmastonmuutokseen
sopeutumiseen, sen hidastamiseen
ja vaikutusten lievittämiseen (13.3)

• SYKE kehitti rakentaminen päästötietokannan.
• Väylävirasto päivitti tulva-alttiista ratajaksoista
tilannekuvan.
• Energiavirasto osallistui päästökauppaa koskevien
säädösten kehitykseen EU-komission työryhmissä.
• Supo edisti paperittomuutta ja digitalisointia
omassa toiminnassaan.
• Rajavartiolaitos kehitti verkkokoulutuspaketteja
matkustamisen vähentämiseksi.
• Business Finland tuki suomalaisyrityksiä kestävää
kehitystä edistävien ratkaisujen kehittämisessä.
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* Tähän esitykseen on nostettu muutamia esimerkkejä vastuullisuusraporteista.

Mitä mittareita käytettiin?*		
• fossiilittoman liikenteen tiekartan
toimeenpano (LVM, Traficom, Väylävirasto)
• kasvihuonekaasupäästöjen vuosittaiset
kokonaispäästöt päästökauppasektorilla
(Energiavirasto)
• niiden palvelutapahtumien osuus, jotka
liittyvät kestävän kehityksen edistämiseen
(Business Finland)
• energia- ja ilmasto-ohjelman
toimenpiteiden toteutuminen
(puolustushallinto)

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden kestävää käyttöä
Rajavartiolaitos, Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Raporteissa tunnistetut
alatavoitteet keskittyvät
seuraaviin teemoihin:
• Raporteissa ei ole tunnistettu erikseen
tiettyjä edistettäviä alatavoitteita.

Mitä tavoitteen edistämiseksi
tehtiin vuonna 2021?*
• SYKE kartoitti alueet, joille merituulivoimaa voi
rakentaa ilman suuria vahinkoja meriluonnolle ja
taloudellisesti kannattavasti.
• SYKE keräsi pitkäaikaisia havaintosarjoja avomeren
biologisesta ja kemiallisesta tilasta sekä haitallisten
aineiden pitoisuuksista vedessä ja eliöstössä.
• Rajavartiolaitos osallistui Suomessa järjestettyyn
Itämeren maiden yhteiseen öljy- ja aluskemikaalivahingon torjuntaharjoitukseen.
• Rajavartiolaitos valvoi luvattomia aluspäästöjä
merialueilla.
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* Tähän esitykseen on nostettu muutamia esimerkkejä vastuullisuusraporteista.

Mitä mittareita käytettiin?*		
• Raporteissa ei ole määritelty
mittareita tämän tavoitteen
edistymisen seuraamiseksi.

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä
ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä
Puolustushallinto, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Tulli

Raporteissa tunnistetut
alatavoitteet keskittyvät
seuraaviin teemoihin:
• makean veden ekosysteemit (15.1)
• luontaisten elinympäristöjen
turmeltuminen ja luonnon monimuotoisuuden katoaminen (15.5)
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Mitä tavoitteen edistämiseksi
tehtiin vuonna 2021?*
• Tulli valvoi puupakkausten ja elintarvikkeiden
maahantuontia ja jätteiden hävittämistä.
• SYKE osallistui ja tuotti tietoa EU:n ja Suomen
biodiversiteettistrategioihin.
• Puolustusvoimat kehitti sotilasalueiden
toiminnan ympäristöystävällisyyttä.

* Tähän esitykseen on nostettu muutamia esimerkkejä vastuullisuusraporteista.

Mitä mittareita käytettiin?*		
• ympäristönsuojelun
kustannukset ja hankkeiden jakauma
(puolustushallinto)
• ympäristöstrategian toteutumisen
seuranta (puolustushallinto)

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden
pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla
Eduskunnan kanslia, Kansallisarkisto, Kriisinhallintakeskus, Maanmittauslaitos (MML), poliisi, puolustushallinto, Rajavartiolaitos, Rikosseuraamuslaitos
(Rise), sisäministeriö (SM), Säteilyturvakeskus (STUK), Suojelupoliisi (Supo), Syyttäjälaitos, Taiteen edistämiskeskus (Taike), Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos (THL), Tilastokeskus, Tulli, Tuomioistuinlaitos, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), ulkoministeriö (UM), Valtiokonttori, valtioneuvoston kanslia
(VNK), Verohallinto

Raporteissa tunnistetut
alatavoitteet keskittyvät
seuraaviin teemoihin:
• väkivalta (16.1)
• lapsiin kohdistuva väkivalta ja
ihmiskauppa (16.2)
• oikeusturva ja -palvelut (16.3)
• korruptio ja lahjonta (16.5)
• tehokkaat, vastuulliset ja läpinäkyvät
instituutiot (16.6)
• osallistava ja edustava päätöksenteko
(16.7)
• kehitysmaiden osallistuminen globaaleihin hallinnointijärjestelmiin (16.8)
• julkinen tiedonsaanti ja perusvapaudet
(16.10)

Mitä tavoitteen edistämiseksi
tehtiin vuonna 2021?*
• Tuomioistuinlaitos muokkasi asiakkaiden käyttämiä
lomakkeita ja niihin liittyviä ohjeita ymmärrettävyyden
parantamiseksi ja joutuisuuden lisäämiseksi.
• THL perusti väkivallan vastaisen työn osaamiskeskittymän.
• Valtiokonttori huolehti korvauksista syyttömästi
vapautensa menettäneille.
• STUK edisti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen
ydinmateriaalivalvontaa kansallisesti sekä Euroopan
komission ja IAEA:n välisissä neuvotteluissa.
• MML osallistui YK:n Global Geospatial Information
Management -toimintaan.

Mitä mittareita käytettiin?*		
• viestintäkanavat ja sidosryhmien tavoittaminen, esimerkiksi
julkaistut verkkouutiset ja Twitter-tilin
seuraajat (Eduskunnan kanslia)
• vaara- ja uhkatilanteet (Rise)
• siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden
määrä, kohteiden ja operaatioiden määrä,
koulutuksiin osallistuneiden määrä
(Kriisinhallintakeskus)
• käsitellyt tietopyynnöt (Kansallisarkisto)
• Luottamus & Maine -tutkimus
(Kansallisarkisto, Tukes, Tilastokeskus)

• Sisäministeriö toimeenpani väkivaltaisen
radikalisoitumisen torjuntaohjelmaa.

• kansalliset instituutiot (16.a)
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• syrjinnän vastaiset lait ja kestävän
kehityksen käytännöt (16.b)

* Tähän esitykseen on nostettu muutamia esimerkkejä vastuullisuusraporteista.

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Tukea vahvemmin kestävän kehityksen
toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta
Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kansallisarkisto, Kriisinhallintakeskus, Näkövammaisten kirjasto Celia, Opetushallitus (OPH),
Suomenlinnan hoitokunta, Tilastokeskus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), ulkoministeriö (UM), Verohallinto.

Raporteissa tunnistetut
alatavoitteet keskittyvät
seuraaviin teemoihin:
• ympäristöystävälliset teknologiat
kehittyviin maihin (17.7)
• teknologiapankki ja TKI-valmiuksia
kehittävä mekanismi kehittyville maille
(17.8)
• vahvistettu kansainvälinen apu
kehittyvien maiden valmiuksien
kehittämiseen (17.9)
• globaali kumppanuus ja sidosryhmät
(17.16)
• julkiset, julkisen ja yksityisen sektorin
sekä kansalaisyhteiskunnan väliset
kumppanuudet (17.7)
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Mitä tavoitteen edistämiseksi
tehtiin vuonna 2021?*
• Ulkoministeriö toteutti verotus ja kehitys
-toimintaohjelmaa (2020–2023).
• Kriisinhallintakeskus johti Espanjan ulkoministeriön
kanssa jäsenmaiden epävirallista ryhmää, jonka
tavoitteena on naisten määrän ja aseman
kasvattaminen siviilikriisinhallinnassa.
• Verohallinto toteutti kehitysyhteistyöprojekteja
liittyen verotukseen.
• GTK auttoi Saudi-Arabiaa vähentämään
öljyriippuvuutta tukemalla kaivossektorin kehittämistä.
• Tukes lisäsi vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa
esimerkiksi erilaisten yhteistyöfoorumien kautta.

* Tähän esitykseen on nostettu muutamia esimerkkejä vastuullisuusraporteista.

Mitä mittareita käytettiin?*		
• kansainvälinen
konsultointi (Tilastokeskus)
• asiakastyytyväisyyskysely (Celia)
• viranomaisten väliset yhteistyösopimukset
(Suomenlinnan hoitokunta)
• Luottamus & Maine -tutkimuksen
vuorovaikutus-dimensio (Tukes)

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Toiminnan jalanjälki huomioitu raporteissa
Valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnissa jalanjäljellä tarkoitetaan niitä
suoria vaikutuksia, joita organisaation toiminnasta ja olemassaolosta aiheutuu
toimintaympäristöön ja joihin organisaatio voi itse vaikuttaa. Vaikutukset voidaan
luokitella ekologisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin.

Ekologiset vaikutukset
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organisaatiota raportoinut

Sosiaaliset vaikutukset

18

organisaatiota raportoinut

Taloudelliset vaikutukset

14

organisaatiota raportoinut

Tavoitteena
koota valtionhallinnon
jalanjälkitietoja yhteen
Monet valtionhallinnon organisaatioiden jalanjälkeen vaikuttavat toiminnot,
kuten kiinteistönhuolto, on keskitetty
konsernitoimijoiden vastuulle.
Valtiokonttori selvittää jalanjälkitietojen kokoamista yhteen.
Tämä ns. datapankki saa
alkunsa syksyn 2022 aikana, jolloin
Valtiokonttori tuottaa yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen
(SYKE) kanssa arvion valtionhallinnon
yhteenlasketusta hiilijalanjäljestä.

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Toiminnan jalanjälki huomioitu raporteissa
Ekologiset vaikutukset
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organisaatiota raportoinut

Hankinnat

Kahdeksalla valtionhallinnon
organisaatiolla on WWF:n
Green Office -sertifikaatti.

Merkittäviksi päästölähteiksi on tunnistettu hankinnat. Tämä halutaan
huomioida kilpailutuksissa .

Matkustus

Etätyö ja pandemian vaikutukset vähensivät matkustusta merkittävästi.
Valtion matkustusstrategian (2021) tavoitteena on vähentää matkustuksesta aiheutuvia päästöjä.

Toimitilat

Etätyöt, tilatehokkuus ja nimikoimattomat työpisteet ovat keinoja jalanjäljen pienentämiseen.
Valtion toimitilastrategian tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Jätteet

Valtionhallinnon organisaatioiden toiminnan digitalisoituminen on vähentänyt
toimistoissa syntyvän jätteen määrää. Organisaatiot kiinnittävät edelleen
huomiota kierrättämiseen ja tulostamisen vähentämiseen.
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Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Toiminnan jalanjälki huomioitu raporteissa
Sosiaaliset vaikutukset

18

organisaatiota raportoinut

Henkilöstöpolitiikka
•
•
•
•

Henkilöstön työtyytyväisyys ja -viihtyvyys
Osaamisen ja työkyvyn vahvistaminen
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
Johtamiskulttuurin kehittäminen

Vaikutusten huomioimisen työkaluina ovat henkilöstöstrategiat sekä tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmat. VMBaro-henkilöstökyselyllä seurataan mm. työtyytyväisyyttä,
johtamistyön onnistumista ja valtion palkkausjärjestelmän toimivuutta.
Organisaatioiden tekoja henkilöstön hyvinvoinnin eteen:
• virkistyssetelit
• koulutukset ja kurssitarjonta
• epäasialliseen käytökseen puuttuminen
• ergonomian parantaminen
• matalan kynnyksen psykologiset palvelut
• esteettömyyden parantaminen
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Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Toiminnan jalanjälki huomioitu raporteissa
Taloudelliset vaikutukset

14

organisaatiota raportoinut

Raporteissa taloudellista ulottuvuutta tarkastellaan
• hankintojen,
• budjetoinnin ja rahoitusrakenteen,
• kustannustehokkuuden sekä
• toiminnan taloudellisuuden ja tuloksellisuuden kautta.
Taloudelliseen jalanjälkeen on vaikutettu
• positiivisella tuottavuuskehityksellä ja sähköistämällä palveluita,
• huomioimalla hankinnoissa esimerkiksi taloudellisuus ja tarpeellisuus sekä
• resurssien tehokkaalla käytöllä.
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Valtionhallinnon organisaatioiden
taloudellista jalanjälkeä on sen
varmistaminen, että taloudelliset
resurssit käytetään suunnitellulla
ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Vastuullisuusraportointi jatkuu tulevaisuudessakin

1.

Vastuullisuusraportoinnilla saavutetaan
eniten hyötyjä, kun
• raportointi toistuu vuosittain, ja
• raportoinnissa huomioidaan
raportoitavien teemojen jatkuvuus
esimerkiksi mittarien käytössä.

2.

Vastuullinen toiminta ja kestävän
kehityksen varmistaminen ovat
kaikkien yhteiskunnallisten toimijoiden
vastuulla.

3.

Vastuullisuusraportointi valtionhallinnossa
tarjoaa vain yhden työkalun avoimeen
tiedonantoon sekä oman toiminnan
kehittymisen seurantaan.

Mahdollisuus seurata valtionhallinnon työn edistymistä ja toiminnan
painopisteiden muutoksia ajan kuluessa.

Valtiokonttori tukee valtionhallinnon vastuullisuustyön kehittämistä ja antaa tukea
vastuullisuusraportointia toteuttaville ministeriöille, virastoille ja laitoksille.
Työpajat, koulutukset ja muut vastuullisuusverkoston tapahtumat jatkuvat myös tulevaisuudessa.
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Yhteydenotot:

vastuullisuusraportointi@valtiokonttori.fi

