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hållbar utveckling  Agenda 
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utsträckning målen för 
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Främjande av målen för 
hållbar utveckling enligt 
förvaltningsområde 

Ett ansvarsfullt  
genomförande av 
kärnuppgiften: riktlinjer 
för hållbarhetsarbetet

Indikatorer visar 
riktningen för  
hålllbarsarbetet

Statsförvaltningens 
handavtryck: främjande 
av målen för hållbar 
utveckling

Också de fotavtryck 
verksamheten orsakar 
har rapporterats 

Ansvarsrapporteringen 
fortsätter även  
i framtiden
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Förkortningar och termer som används i presentationen 

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet    ARA
Geologiska forskningscentralen   GTK
Kommunikationsministeriet   KM 
Transport- och kommunikationsverket    Traficom 
Säkerhets - och utvecklingscentret för läkemedelsområdet  Fimea 
Lantmäteriverket   LMV
Biblioteket för synskadade   Celia 
Undervisnings- och kulturministeriet   UKM 
Utbildningsstyrelsen   UBS
Brottspåföljdsmyndigheten   Rise 
Inrikesministeriet   IM 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården   Valvira

Social- och hälsovårdsministeriet SHM 
Skyddspolisen Supo
Finlands miljöcentral SYKE 
Strålsäkerhetscentralen STUK 
Centret för konstfrämjande Taike
Institutet för hälsa och välfärd  THL
Säkerhets- och kemikalieverket Tukes
Arbets- och näringsministeriet ANM
Utrikesministeriet UM
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet
Statens center för informations- och kommunikationsteknik  Valtori
Statsrådets kansli           SRK

I Statskontorets sammanfattning och anvisningar för rapporteringen har använts termer som härrör från ordet ansvar, 
till exempel ansvarsrapportering och ansvarsarbete. Termerna ansvar och främjande av hållbar utveckling används  
synonymt. Det finns ingen etablerad terminologi inom området. Valen av termer kommer i framtiden att bedömas på  
nytt i takt med att terminologin utvecklas. 
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Statsförvaltningens ansvarsfullhet synliggörs

Organisationerna inom statsför 
valtningen har sedan 2021 uppmunt
rats att varje år rapportera om ansvar:  

1. Hur de genom sin kärn- 
verksamhet främjar genom- 
förandet av hållbar utveckling 
i enlighet med FN:s handlings- 
plan Agenda 2030  
(verksamhetens handavtryck)?

Hur de sörjer för de direkta eko-
logiska, sociala och ekonomiska 
konsekvenser som deras  
verksamhet orsakar miljön  
(verksamhetens fotavtryck)?

2.

En gemensam referensram 
ger möjlighet att granska de olika 
organisationernas rapporter sida 

vid sida och göra en samman- 
fattning på statsförvaltningsnivå. 

Statskontoret ansvarar för att  
upprätthålla referensramen och ut-
arbeta en sammanfattning. Du kan 

bekanta dig med Statskontorets 
anvisning, där referensramen pre-

senteras, på adressen 
valtiokonttori.fi 

Rapporteringen utvecklas och god 
praxis delas i statsförvaltningens 
ansvarsnätverk, dit alla som gör  

upp ansvarsrapporter inom stats- 
förvaltningen är välkomna.

https://www.valtiokonttori.fi/sv/foreskrifter-och-instruktioner/ansvarsrapportering-i-statsforvaltningen/
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Varför rapporterar staten om ansvar?
Ansvarsrapporten är ett verktyg som 
påskyndar arbetet för att bygga upp en 
hållbar framtid. 

Synliggörs ansvarsfullheten för 
statsförvaltningen själv

 Man identifierar möjligheter att påverka 
i det egna arbetet och strävar efter att  
utnyttja dessa för att lösa utmaningar  
kring hållbar utveckling. 

Görs statsförvaltningens arbete transparent 
för det övriga samhället

 Man kommunicerar öppet om hur utmaningar 
kring hållbar utveckling beaktas i användningen 
av gemensamma medel. En kontinuerlig rappor-
tering ger möjlighet att följa hur arbetet framskri-
der även utanför statsförvaltningen.
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Handlingsplanen för hållbar utveckling Agenda 2030

FN:s medlemsländer  
förband sig i nationellt och 
internationellt samarbete 

till handlingsplanen Agenda 
2030 år 2015.

Handlingsplanen  
omfattar 17 mål för  

hållbar utveckling som 
länderna ska nå före 

2030. 

En mångsidig referensram 
för att rapportera om  

ansvarsarbetet: tillsammans 
främjar statsförvaltningen 

att alla mål uppnås.

Mer information om 
handlingsplanen finns 

på adressen:  
kestavakehitys.fi

https://kestavakehitys.fi/sv/forstasidan
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Statsförvaltningen främjar målen i Agenda 2030

Våren 2022 publicerade 49 organisationer  
en ansvarsrapport för 2021.

46
statliga ministerier,  

ämbetsverk och  
inrättningar

3
andra 

organisationer inom 
den offentliga  
förvaltningen

91% av organisationerna utarbetade sin  
första ansvarsrapport för 2021.

Organisationer som gjort en rapport 
  Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet    Business Finland   
  riksdagens kansli    Energimyndigheten    Geologiska forskningscentralen  
  Nödcentralsverket    Meteorologiska institutet    Riksarkivet    Krishan-

teringscentret CMC Finland    kommunikationsministeriet    Transport- och 
kommunikationsverket Traficom    Säkerhets- och utvecklingscentret för  
läkemedelsområdet Fimea    Lantmäteriverket    Museiverket    Niuvanniemi 
sjukhus    Biblioteket för synskadade Celia    undervisnings- och kulturminis-
teriet    Utbildningsstyrelsen    polisen    försvarsförvaltningen (försvarsmi-
nisteriet och Försvarsmakten tillsammans)    Gränsbevakningsväsendet    
Brottspåföljdsmyndigheten    Livsmedelsverket    inrikesministeriet    Till-
stånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira    social- och  
hälsovårdsministeriet    Skyddspolisen    Finlands Akademi    Finlands  
miljöcentral SYKE    Förvaltningsnämnden för Sveaborg    Åklagarväsendet   

  Strålsäkerhetscentralen STUK    Centret för konstfrämjande    Institutet  
för hälsa och välfärd THL    Statistikcentralen    Tullen    Domstolsväsendet  

  Säkerhets- och kemikalieverket Tukes    arbets- och näringsministeriet     
utrikesministeriet    Statskontoret    Servicecentret för statens ekonomi- och 
personalförvaltning Palkeet    Statens center för informations- och kommu-
nikationsteknik Valtori    statsrådets kansli    Skatteförvaltningen    Trafik-
ledsverket    Folkpensionsanstalten    Senatkoncernen    Arbetshälsoinstitutet
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Ansvarsrapporter från nästan alla förvaltningsområden   
43 bokföringsenheter (67 % av alla bokföringsenheter)  
publicerade en ansvarsrapport för 2021

Riksdagen 

33 %  
(1/3 av bokföringsenheter)

Republikens president 

0 %
Statsrådets kansli  

100 %  
(1/1)

 

Utrikesministeriets 
förvaltningsområde  

100 %  
(1/1)

Justitieministeriets 
förvaltningsområde  

50 %  
(3/6)

Inrikesministeriets  
förvaltningsområde  

71 %  
(5/7)

2 rapporter från bokförings-
enhen insrikesministeriet, 
tillsammans 6 rapporter

Försvarsministeriets 
förvaltningsområde  

100 % 
1 rapport:  

Försvarsministeriet och 
Försvarsmakten tillsammans 

Finansministeriets 
förvaltningsområde 

50 %  
(6/12)

Undervisnings och kultur 
ministeriets förvaltningsområde 

100 %  
(6/6)

3 rapporter från bokföringsenheten 
undervisnings- och kulturministeriet, 

tillsammans 8 rapporter

Jord och skogsbruks
ministeriets  

förvaltningsområde

50 %
(2/4)

Kommunikations 
ministeriets  

förvaltningsområde

100 %
(4/4)

Arbets och närings 
ministeriets  

förvaltningsområde

 63 %
(5/8)

Social och hälsovårds 
ministeriets förvaltningsområde

83 %
(5/6)

2 rapporter från bokföringsenheten 
Institutet för hälsa och välfärd,  

tillsammans 6 rapporter

Miljöministeriets  
förvaltningsområde

67 %
(2/3)

Folkpensionsanstalten, 
Senatkoncern och  

Arbetshälsoinstitutet  
har också tillämpat 

Statskontorets anvisning  
i sin rapport.



a

Iakttagelser utifrån  
statsförvaltningens  

ansvarsrapporter
Nästa avsnitt fokuserar på ansvarsrapporter  

av statsförvaltningens organisationer 
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Statsförvaltningen främjar i stor utsträckning  
målen för hållbar utveckling
Organisationerna inom statsförvaltningen har identifierat vilka av FN:s mål för hållbar utveckling de kan främja i  
störst utsträckning. I rapporterna identifierades oftast målen för hållbar konsumtion och produktion, klimatåtgärder 
samt fredliga och inkluderande samhällen.  

Organisationerna har i sina rapporter redogjort för hur de arbetar för att uppnå målen för hållbar utveckling.

Så här många gånger nämns varje mål för hållbar utveckling i rapporterna:

2626
2222
2121
17

16
15
15
1313

1010
1010
9
5

3
3
2
2

1
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Främjande av målen för hållbar utveckling enligt förvaltningsområde 
Förvaltningsområde och identifierade mål för hållbar utveckling efter frekvens  1/4
Riksdagen 
Riksdagens kansli 

1 1 1

Statsrådets kansli 
Statsrådets kansli

1 1 1 1

Utrikesministeriet
utrikesministeriet

1 1 1 1 1

Justitieministeriet
Brottspåföljdsmyndigheten,  
Åklagarmyndigheten, Domstolsväsendet

3 2 2 2 3

Inrikesministeriet
Nödcentralsverket, Krishanteringscentret CMC Finland, polisen, 
Gränsbevakningsväsendet, inrikesministeriet, Skyddspolisen

2 1 3 1 4 6 3 1 5 1
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Främjande av målen för hållbar utveckling enligt förvaltningsområde 
Förvaltningsområde och identifierade mål för hållbar utveckling efter frekvens  2/4
Försvarsministeriet
försvarsministeriet och Försvarsmaktent

1 1 1 1 1 1 1

Miljöministeriet
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Finlands miljöcentral

1 1 1 2 1 1 1

Undervisnings och kulturministeriet 
Riksarkivet, Museiverket, Biblioteket för synskadade Celia, Utbildningsstyrelsen, undervisnings- och  
kulturministeriet, Finlands Akademi, förvaltningsnämnden för Sveaborg, Centret för konstfrämjande

1 1 6 1 4 2 4 3 4 3 2 4
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Främjande av målen för hållbar utveckling enligt förvaltningsområde 
Förvaltningsområde och identifierade mål för hållbar utveckling efter frekvens  3/4
Finansministeriet
Statistikcentralen, Tullen, Statskontoret,  Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning 
Palkeet, Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, Skatteförvaltningen

1 1 5 3 1 1 3 1 4 2 

Jord och skogsbruksministeriet 
Lantmäteriverket, Livsmedelsverket

1 1 1 2 1 1 2 1 1

Kommunikationsministeriet  
Meteorologiska institutet, kommunikationsministeriet,  
Transport- och kommunikationsverket Traficom,  
Trafikledsverket

3 3 3 4
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Främjande av målen för hållbar utveckling enligt förvaltningsområde 
Förvaltningsområde och identifierade mål för hållbar utveckling efter frekvens  4/4
Arbets och näringsministeriet
Business Finland, Energimyndigheten, Geologiska forskningscentralen, Säkerhets- och 
kemikalieverket, arbets- och näringsministeriet

1 3 3 5 2 4 1 2

Social och hälsovårdsministeriet   
Säkerhets - och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Niuvanniemi sjukhus, Tillstånds- och tillsynsverket för  
social- och hälsovården Valvira, social- och hälsovårdsministeriet, Strålsäkerhetscentralen, Institutet för hälsa och välfärd 

1 6 3 1 1 1 2 2 2 1 2
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Riktlinjer för hållbarhetsarbetet

Organisationerna inom statsförvaltningen utgör en brokig skara. Därför är också referensramen för rappor-
teringen flexibel. Organisationen har frihet och ansvar att identifiera vilka som är de viktigaste möjligheter-
na att påverka främjandet av hållbar utveckling för den egna organisationen och att berätta om dessa.

Organisationer inom statsförvaltningen har omfattande lagstadgade uppgifter som påverkar samhället. 
Organisationen kan fullgöra sin samhälleliga uppgift så att den samtidigt beaktar hur den egna verksam-
heten påverkar en hållbar utveckling. Ansvarsrapporten ger möjlighet att berätta om vilket arbete orga
nisationen utför för att främja en hållbar utveckling. 

Främjandet av målen i  
Agenda 2030 stöder sig på:

• resultatavtal mellan ministeriet
och ämbetsverken

• nationella strategier och
organisationernas egna strategier
samt deras genomförandeplaner

• regeringsprogrammet
• organisationernas egna

ansvarsprogram eller program
som tolkas som sådana (13 st.).

Finlands nationella färdplan för 
Agenda 2030 utarbetad av kom
missionen för hållbar utveckling 
som fastställdes våren 2022 och 
förbindelserna för hållbar utveck
ling (Sitoumus2050) styr statsför-
valtningens åtgärder för att främja 
hållbarhet. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164199
https://sitoumus2050.fi/sv_SE/koti#/
https://sitoumus2050.fi/sv_SE/koti#/


Samarbete för att bygga upp en hållbar framtid

16

Indikatorer visar riktningen för hållbarhetsarbetet
Den gemensamma referensramen hjälper statsförvaltningen att mäta hur dess arbete för att  
främja en hållbar utveckling framskrider.

Vilka indikatorer som valts påverkas av vilken karaktär organisationernas kärnverksamhet 
har och hur deras uppgiftsfält ser ut.

Grovt indelat används två typer av indikatorer:

indikatorer som mäter handavtrycket av  
den egna verksamheten (verksamheten har 
en direkt inverkan)

indikatorer som mäter delområden som  
påverkar främjandet av målet (verksamheten  
har en indirekt inverkan)

1.
2.

61% av rapporterna finns tydligt 
identifierade indikatorer

Rapporten för 2021  
var den första för  
många organisationer. 
Därför finns det inte  
mycket jämförande  
information i rapporterna. 



Statsförvaltningens handavtryck:  
främjande av målen för hållbar utveckling

Till följande kommer en sammanfattning av hur organisationerna inom statsförvaltningen  
har rapporterat att de genom sin verksamhet främjar de 17 målen för hållbar utveckling i  
handlingsplanen Agenda 2030.

• Organisationerna har i sina rapporter behandlat de mål som de bedömt att 
de kan påverka mest genom sin verksamhet. 

För varje mål för hållbar utveckling har uppgetts:  

• de vanligaste teman som kan främjas inom statsförvaltningen

• uppgifter som påbörjats

• indikatorer genom vilka man mäter hur arbetet framskrider. 
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Avskaffa all form 
av fattigdom överallt
Centret för konstfrämjande (Taike)

De delmål som identifierats 
i rapporterna fokuserar på  
följande teman:
• system och åtgärder för socialt skydd, 

försäkringsskydd för fattiga (1.3)

• lika rätt till ekonomiska resurser samt 
till grundläggande tjänster (1.4)

Vad gjordes för att  
uppnå målet 2021?*
• Taike främjade sysselsättningen av konstnärer genom 

att koordinera samarbete mellan flera olika myndighe-
ter och främja samarbete mellan olika aktörer. 

Vilka indikatorer användes?*
• resultaten av samarbetet  

mellan olika myndigheter (Taike)

• antalet försök och genomföranden  
av rådgivning (Taike)

• konstens räckvidd inom olika  
områden (Taike)

* I den här presentationen lyfter vi fram några exempel ur ansvarsrapporterna. 
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Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå 
en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk
Livsmedelsverket, Säkerhets - och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

De delmål som identifierats 
i rapporterna fokuserar på  
följande teman:
• tillgång till tillräcklig och näringsrik  

mat, ingen hunger (2.1)

• undernäring och näringsbehov (2.2)

• jordbrukets produktivitet (2.3)

• hållbara system för  
livsmedelsproduktion (2.4)

• genetisk mångfald (2.5)

• internationellt samarbete med  
anknytning till landsbygden (2.A)

• marknader för jordbruksråvaror (2.C)

Vad gjordes för att  
uppnå målet 2021?*
• Livsmedelsverket beviljade stöd för utveckling av  

landsbygden och stöd till jordbrukare.

• Livsmedelsverket koordinerade EU:s mathjälp till  
mindre bemedlade.

• Fimea övervakade läkemedel och medicinska  
produkter samt gav råd och gjorde undersökningar 
med anknytning till dessa.

Vilka indikatorer användes?*  

• uppföljning av näring bland  
målgrupperna (Livsmedelsverket)

• areal för ekologisk produktion  
(Livsmedelsverket)

• de nationella kväve- och fosfornivåerna  
(Livsmedelsverket)

• landsbygdsprogrammets indikatorer, 
till exempel den biologiska mångfalden  
och jordbrukets energikonsumtion  
(Livsmedelsverket)

* I den här presentationen lyfter vi fram några exempel ur ansvarsrapporterna. 
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Säkerställa hälsosamma liv och främja  
välbefinnande för alla i alla åldrar
Säkerhets - och utvecklingscentret för läkemedelsområdet  Fimea, Nödcentralsverket, Meteorologiska institutet, Transport- och kommunikationsverket 
Traficom, Niuvanniemi sjukhus, undervisnings- och kulturministeriet  (UKM), försvarsförvaltningen, Gränsbevakningsväsendet, Livsmedelsverket, Till-
stånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Strålsäkerhetscentralen (STUK), Institutet för 
hälsa och välfärd (THL), Tullen och Trafikledsverket 

De delmål som identifierats 
i rapporterna fokuserar på  
följande teman:
• epidemier och andra smittsamma  

sjukdomar (3.3)

• icke smittsamma sjukdomar (3.4)

• missbruk av alkohol och droger (3.5)

• dödsfall och skador till följd av  
trafikolyckor (3.6)

• sexuell och reproduktiv hälsa (3.7)

• allmän hälso- och sjukvård (3.8)

• döds- och sjukdomsfall till följd av skadli-
ga kemikalier och föroreningar (3.9)

• ramkonventionen om tobakskontroll (3.A)

• alla länders kapacitet när det gäller  
hantering av risker (3.D)

Vad gjordes för att  
uppnå målet 2021?*
• Tullen övervakade transporter av farliga ämnen, 

kemikalier och avfall samt trafikskicket hos fordon 
för tung trafik.

• Meteorologiska institutet utvecklade med hjälp av 
forskning bättre metoder för att mäta, förutse och 
bedöma luftkvaliteten.

• Traficom och Trafikledsverket deltog i arbetet för att 
bereda en ny trafiksäkerhetsstrategi.

• Fimea övervakade läkemedelssäkerheten.

• Meteorologiska institutet, THL, Livsmedelsverket och 
Niuvanniemi sjukhus producerade information som 
anknöt till målet.

• STUK övervakade säkerheten i fråga om medicinsk 
användning av strålning. 

• THL grundade ett kompetenskluster för arbete 
mot våld. 

Vilka indikatorer användes?*  

• rapporterade livsmedelsburna  
epidemier och antalet insjuknade  
(Livsmedelsverket)

• dödsfall och allvarligt skadade i vägtrafiken 
(Traficom, Trafikledsverket)

• dödlighet i samband med hjärt- och  
kärlsjukdomar, cancer, diabetes eller  
kronisk sjukdom i andningsorganen (SHM)

• personalens sjukfrånvaro  
(Gränsbevakningsväsendet)

• enkäter om välbefinnandet och  
tillfredsställelsen med arbetet  
(försvarsförvaltningen)

• fall av trakasserier och mobbning i  
samband med värnplikten  
(försvarsförvaltningen)

* I den här presentationen lyfter vi fram några exempel ur ansvarsrapporterna. 
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Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god 
kvalitet och främja livslångt lärande för alla
Biblioteket för synskadade Celia, Riksarkivet, Museiverket, Utbildningsstyrelsen (UBS), undervisnings- och kulturministeriet (UKM), 
polisen, Finlands Akademi, Statistikcentralen och utrikesministeriet (UM)

De delmål som identifierats 
i rapporterna fokuserar på  
följande teman:
• tavgiftsfri och likvärdig grund- 

skoleutbildning av hög kvalitet (4.1)

• småbarnspedagogik och förskola  
av hög kvalitet (4.2)

• yrkesutbildning och eftergymnasial  
utbildning av god kvalitet till en 
 överkomlig kostnad (4.3)

• avskaffa skillnaderna mellan könen 
inom utbildningsområdet och säker-
ställa lika tillgång till utbildning för  
utsatta personer (4.5)

• läs- och skrivfärdigheter (4.6)

• utbildning i hållbar utveckling (4.7)

• tillgången till utbildade lärare i  
utvecklingsländer (4.C)

Vad gjordes för att  
uppnå målet 2021?*
• Statistikcentralen erbjöd utbildning för färdigheter att 

läsa statistik för studerande och  skolelever. 

• Celia främjade användningen av ljudböcker som  
sådant särskilt hjälpmedel som avses i läroplanen.

• Utbildningsstyrelsen och polisen stärkte lärandet om 
hållbar utveckling på olika utbildningsnivåer och i läro-
planerna.

• Undervisnings- och kulturministeriet genomförde  
programmet Utbildning för alla och följde tillsammans 
med Utbildningsstyrelsen verkställandet av den  
utvidgade läroplikten.

• Finlands Akademi erbjöd forskningsfinansiering. 

• Utrikesministeriet beviljade finansiering för utvecklings-
samarbete för projekt som främjar utbildning.

Vilka indikatorer användes?*  

• personalens möjlighet att prova  
och göra saker på ett nytt sätt (Riksarkivet)

• ökad utlånings- och läsaktivitet bland barn 
och unga enligt indikatorn i det nuvarande 
resultatavtalet (Celia)

• antalet unga utanför utbildning och  
arbetslivet (UKM)

• antalet personer som avlagt högst  
grundstadiet 1970–2020 (UKM)

• andelen kvinnor av sökandena till  
polisutbildningen (polisen)

• andelen studier som avläggs som  
nätstudier (polisen)

* I den här presentationen lyfter vi fram några exempel ur ansvarsrapporterna. 
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Uppnå jämställdhet och alla kvinnors  
och flickors egenmakt 
Riksdagens kansli, Krishanteringscentret, Lantmäteriverket (LMV), polisen, försvarsförvaltningen, Brottspåföljdsmyndigheten (Rise),  
inrikesministeriet (IM), Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, social- och hälsovårdsministeriet (SHM),  
Finlands Akademi, Åklagarmyndigheten, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Domstolsväsendet, utrikesministeriet (UM) och statsrådets kansli (SRK) 

De delmål som identifierats 
i rapporterna fokuserar på  
följande teman:
• diskriminering av kvinnor (5.1)

• våld mot kvinnor (5.2)

• fullt och faktiskt deltagande och lika 
möjligheter till ledarskap för kvinnor 
(5.5)

• användning av teknik för att främja 
kvinnors rättigheter (5.B)

• politik och lagstiftning för att främja 
jämställdhet (5.C)

Vad gjordes för att  
uppnå målet 2021?*
• Krishanteringscentret inkluderade perspektiven kön 

samt kvinnor, fred och säkerhet i sitt kursutbud.

• Inrikesministeriet utvecklade verktyg för  
förundersökning av fall av hedersrelaterat våld.

• THL erbjöd tjänster för offer för våld och deras  
närstående, bland annat skyddshem och  
hjälptelefonen Nollinjen. 

• Polisen rekryterade en person till projektet  
MARAK3 för att effektivisera bekämpningen av  
våld mot kvinnor.

• Finlands Akademi och statsrådets kansli uppdaterade 
sina jämställdhets- och likabehandlingsplaner.

• Rise har projekt med fokus på kvinnor.

Vilka indikatorer användes?*  

• placeringen av kvinnor och  
män på olika uppgiftsnivåer  
(riksdagens kansli, Domstolsväsendet)

• antalet servicehandledningar (IM)

• kvinnornas andel av bedömnings- 
experterna i Akademins bedömnings- 
paneler (Finlands Akademi)

• antalet flickor och kvinnor som blir offer  
för våld i nära relationer (SHM)

• uppföljning av genomförandet av åtgärder 
i jämställdhets- och likabehandlingsplaner 
(t.ex. polisen)

• antal personer som avlagt utbildning  
med anknytning till jämställdhet (SRK)

* I den här presentationen lyfter vi fram några exempel ur ansvarsrapporterna. 
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Säkerställa tillgången till och en hållbar  
förvaltning av vatten och sanitet för alla
Geologiska forskningscentralen (GTK), Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och Finlands miljöcentral SYKE

De delmål som identifierats 
i rapporterna fokuserar på  
följande teman:
• dricksvatten för alla (6.1)

• vattenkvaliteten (6.3)

• vattenanvändningens effektivitet,  
hållbara uttag och en hållbar  
försörjning (6.4)

Vad gjordes för att  
uppnå målet 2021?*
• GTK gjorde utredningar av grundvattenområdenas 

struktur. 

• SYKE gav anvisningar för de skyddsplaner för  
grundvattenområden som kommunerna utarbetar.

• Det inleddes samprojekt för vattendiplomati som  
finansieras av tre ministerier och koordineras av  
SYKE och Utrikespolitiska institutet.

• Valvira gav handledning i de kommunala hälso- 
skyddsmyndigheternas frågor kring hushållsvattnets 
kvalitet och kvalitetskontroll av hushållsvatten.

Vilka indikatorer användes?*  

I rapporterna fastställs inga  
indikatorer för att följa hur detta mål  
framskrider. Däremot har man mätt  
arbetet för att främja målet:

• antal projekt som främjar målet (GTK)

• processindikatorer som beskriver  
arbetsskedena (Valvira)

* I den här presentationen lyfter vi fram några exempel ur ansvarsrapporterna. 
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Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig,  
tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), Energimyndigheten, Geologiska forskningscentralen (GTK),  
Strålsäkerhetscentralen (STUK) och arbets- och näringsministeriet (ANM)

De delmål som identifierats 
i rapporterna fokuserar på  
följande teman:
• bra energitjänster för alla (7.1)

• ökad andel förnybar energi (7.2)

• energieffektivitet (7.3)

• internationellt samarbete (7.A)

• bygga ut infrastrukturen och  
uppgradera tekniken för att leverera 
hållbara energitjänster i utvecklings- 
länderna (7.B)

Vad gjordes för att  
uppnå målet 2021?*
• Energimyndigheten bedömde nätbolagens utvecklings-

planer samt ingick avtal om energieffektivitet.

• GTK och STUK genomförde forskning och tillsyn  
med anknytning till geo- och kärnenergi.

• Arbets- och näringsministeriet förbättrade tillsammans 
med aktörer inom området leveranssäkerheten för  
energi genom att utveckla el- och fjärrvärmenätet,  
utnyttja nya möjligheter att lagra energi samt förbättra 
överföringsförbindelserna. 

• STUK upprätthöll kompetensen inom kärnsäkerhet.

• ARA erbjöd energiunderstöd, understöd för laddnings-
infrastruktur och understöd för slopande av oljeupp-
värmning i kommunala byggnader.

Vilka indikatorer användes?*  

• elanvändningsplatser som  
omfattas av kvalitetskraven för  
leveranssäkerhet (Energimyndigheten)

• energibesparing som uppnåtts med  
energieffektivitetsåtgärder  
(Energimyndigheten)

• andelen förnybar energi av den totala  
slutförbrukningen (Energimyndigheten, 
ANM) 

* I den här presentationen lyfter vi fram några exempel ur ansvarsrapporterna. 
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Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk  
tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga  
arbetsvillkor för alla
Business Finland, Riksarkivet, Lantmäteriverket (LMV), Museiverket, Utbildningsstyrelsen (UBS), undervisnings- och kulturministeriet (UKM),  
Livsmedelsverket, Skyddspolisen (Supo), Institutet för hälsa och välfärd (THL), Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Tullen, arbets- och  
näringsministeriet (ANM), Statskontoret, statsrådets kansli (SRK), Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet,  
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, Skatteförvaltningen

De delmål som identifierats 
i rapporterna fokuserar på  
följande teman:
• högre ekonomisk produktivitet genom 

teknik och innovation (8.2)
• utvecklingsinriktad politik som stödjer 

sysselsättningen (8.3)
• resurseffektivitet (8.4)
• full och produktiv sysselsättning (8.5)
• minska andelen ungdomar som varken 

arbetar eller studerar (8.6)
• avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri 

och människohandel (8.7)
• främja en trygg och säker arbetsmiljö 

(8.8)
• hållbar turism (8.9)
• de inhemska finansinstitutens tjänster 

för alla (8.10)  

Vad gjordes för att  
uppnå målet 2021?*
• Tullen övervakade den gränsöverskridande  

godstrafiken och gjorde den smidigare. 
• Statskontoret koordinerade Kaiku-utvecklingspengarna.
• Valtori främjande den ekonomiska produktiviteten ge-

nom automatisering. 
• Skatteförvaltningen bekämpade grå ekonomi och  

eliminerade därigenom den osunda konkurrensen.
• Utbildningsstyrelsen förnyade den yrkesinriktade  

utbildningen i syfte att säkerställa att kompetensen är 
uppdaterad och motsvarar arbetslivets behov. 

• Tukes erbjöd sin personal motions- och kulturförmåner. 
• Arbets- och näringsministeriet främjade sysselsättning-

en av invandare och arbetslivets mångfald genom att 
delta till exempel i beredningen av handlingsplanen mot 
människohandel. 

• Business Finland understödde turistföretag som är  
verksamma i Finland i fråga om internationalisering, 
 utveckling och försäljning.

Vilka indikatorer användes?*  
• enkäter om tillfredsställelse med  

arbetet och välbefinnande (Palkeet)
• ytterligare inbesparingar genom utvalda  

automatiseringar (Valtori)
• användningen av MinSkatt  

(Skatteförvaltningen)
• antalet personer som avlagt utbildnings- 

dagar och helheter av nätstudier per år  
(LMV, Tukes)

• antalet praktikanter (Tullen)
• antalet investeringar inom jordbruket som 

fått understöd samt antalet startstöd till 
unga jordbrukare (Livsmedelsverket)

• sysselsättningsgraden (ANM)
• arbetsplatser som skapats genom  

FUI-finansiering (Business Finland)

* I den här presentationen lyfter vi fram några  
exempel ur ansvarsrapporterna. 
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Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderan
de och hållbar industrialisering samt främja innovation 
Business Finland, Energimyndigheten, Geologiska forskningscentralen (GTK), kommunikationsministeriet (KM), transport- och kommunikationsverket  
Traficom, Säkerhets - och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Lantmäteriverket (LMV), undervisnings- och kulturministeriet (UKM), Finlands 
Akademi, Tullen, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), arbets- och näringsministeriet (ANM), Strålsäkerhetscentralen (STUK), Statskontoret, Statens 
center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, Trafikledsverket

De delmål som identifierats 
i rapporterna fokuserar på  
följande teman:
• tillförlitlig, hållbar infrastruktur av hög 

kvalitet (9.1)

• hållbar industri (9.2)

• tillgången till finansiella tjänster för 
små småskaliga industriföretag och 
andra företag (9.3)

• förnyande av infrastrukturen och  
branscherna för efterinstallation (9.4)

• vetenskaplig forskning och teknisk  
kapacitet (9.5)

• infrastruktur i utvecklingsländerna (9.A)

• teknikutveckling och forskning i  
utvecklingsländerna (9.B)

Vad gjordes för att  
uppnå målet 2021?*
• Business Finland tog i bruk understöd för investeringar 

i cirkulär ekonomi som en ny finansieringstjänst.
• Valtori upprätthöll och utvecklade digitala  

servicekanaler.
• Finlands Akademi beviljade finansiering för att bygga 

och utveckla forskningsinfrastruktur. 
• Kommunikationsministeriet understödde anskaffning 

av eldrivna personbilar.
• Trafikledsverket utarbetade en grundplan för väghåll-

ningen där hållbar utveckling utgör en separat punkt.
• Energimyndigheten erbjöd investeringsstöd för offentli-

ga stationer, vilket främjade utvecklingen av nätverket 
av laddnings- och tankningsstationer. 

• Tukes uppdaterade guiden om upplagring av farliga ke-
mikalier samt publicerade en guide om beredskap för 
säkerhetshot. 

• Fimea främjade en smidig läkemedelsdistribution ge-
nom att förbättra tillgången till information och infor-
mationens omfattning.

Vilka indikatorer användes?*  
• antalet lån för produktutveckling  

och kapital (Statskontoret)
• F&U-utgifternas andel av BNP (UKM, ANM)
• 5G-nätens täckning bland befolkningen  

(Traficom)
• utvecklingen av snabbladdningsstationer 

(Energimyndigheten)
• undersökningen om förtroende och  

anseende: betyg för innovations- 
dimensionen (Tukes)

• frivilliga förbindelser till materialeffektivitet 
(ANM)

• finansiering till lösningar som främjar  
koldioxidsnålhet och cirkulär ekonomi  
(Business Finland)

* I den här presentationen lyfter vi fram några  
exempel ur ansvarsrapporterna. 
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Minska ojämlikheten inom  
och mellan länder 
Nödcentralsverket, Krishanteringscentret, Museiverket, Biblioteket för synskadade Celia, undervisnings- och kulturministeriet (UKM), 
Polisen, Brottspåföljdsmyndigheten (Rise), inrikesministeriet (IM), social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Åklagarväsendet, Centret 
för konstfrämjande (Taike), Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Skatteförvaltningen 

De delmål som identifierats 
i rapporterna fokuserar på  
följande teman:
• alla människor blir inkluderade i det 

sociala, ekonomiska och politiska livet 
(10.2)

• lika möjligheter och minska  
förekomsten av ojämlika utfall (10.3)

• säker migration och rörlighet  
av personer (10.7)

Vad gjordes för att  
uppnå målet 2021?*
• Vid åklagarväsendet pågick ett projekt för att utveckla 

den svenskspråkiga servicen. 

• Nödcentralsverket gav varningsmeddelanden på  
samiska i samiska områden och beaktade special- 
gruppers behov vid nödanmälningar till exempel ge-
nom att möjliggöra anmälan per textmeddelande. 

• Undervisnings- och kulturministeriet genomförde  
utvecklingsprogrammen Utbildning för alla och Rätt  
att kunna.

• Polisen utarbetade en åtgärdsplan för att främja  
mångfalden i polisorganisationen och intensifiera s 
amarbetet mellan polisen och olika minoritetsgrupper.

Vilka indikatorer användes?* 

• utsända valobservatörer och  
experter på civil krishantering i uppdrag  
som främjar mångfald och minskar  
ojämlikhet (Krishanteringscentret)

• indexet för rättvisa i arbetsgemenskapen i 
enkäten om arbetstillfredsställelse (Rise)

• bedömningar av konsekvenserna för  
jämställdhet och likabehandling (IM)

• antalet kvotflyktingar (IM)

• unga utanför utbildning och arbetslivet 
(UKM)

• andelen av befolkningen som lever på  
under 50 % av medianinkomsten (SHM)

• genomförande av åtgärderna i rapporten 
Konst, kultur och ett mångfaldigt Finland 
(Taike)

* I den här presentationen lyfter vi fram några exempel ur ansvarsrapporterna. 
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Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra,  
motståndskraftiga och hållbara
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), Meteorologiska institutet, kommunikationsministeriet (KM),  
Transport- och kommunikationsverket Traficom, Lantmäteriverket (LMV), Museiverket, undervisnings- och kulturministeriet (UKM), 
försvarsförvaltningen, Förvaltningsnämnden för Sveaborg och Statskontoret

De delmål som identifierats 
i rapporterna fokuserar på  
följande teman:
• bostad och grundläggande tjänster  

för alla (11.1)

• transportsystem och trafiksäkerhet 
(11.2)

• kultur- och naturarv (11.4)

• Städernas negativa miljöpåverkan 
(11.6)

• antal städer och katastrofrisk- 
reducering (11.B)

Vad gjordes för att  
uppnå målet 2021?*
• Statskontoret och ARA hjälpte hyreshussamfund med 

saneringsåtgärder, till exempel för att klara fastighets-
underhållet och reparationsbehovet.

• Vid centralen för geografisk information undersökte LMV 
utnyttjandet av drönare särskilt inom lantmäteri samt 
i applikationer med anknytning till skogs- och jordbruk 
tillsammans med ett omfattande samarbetsnätverk.

• Meteorologiska institutet producerade en 24/7-varnings-
tjänst som kan utnyttjas i förebyggande åtgärder som 
upprätthåller samhällets och människornas säkerhet.

• Kommunikationsministeriet stödde stadsregionernas 
kollektivtrafik samt den trafik som NTM-centralerna 
upphandlar i glesbebyggda områden.

• Traficom beviljade statliga stöd och statsunderstöd  
för att stöda rörlighet, transport och fungerande  
nätförbindelser. 

Vilka indikatorer användes?* 

• samfundens räntestödslån,  
betalda räntestöd (Statskontoret)

• minskningen av reparationsskulden  
och slitaget på vallarna  
(Förvaltningsnämnden för Sveaborg)

• medborgarnas tillfredsställelse med  
tillgängligheten i olika trafikformer  
(Traficom)

• kostnaderna för miljöskydd och  
fördelningen mellan projekten  
(försvarsförvaltningen)

* I den här presentationen lyfter vi fram några exempel ur ansvarsrapporterna. 
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Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), Riksdagens kansli, Geologiska forskningscentralen (GTK), Nödcentralsverket, Krishanteringscen-
tret, Säkerhets - och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Lantmäteriverket (LMV), Museiverket, Niuvanniemi sjukhus, Utbildningsstyrelsen (UBS), 
polisen, försvarsförvaltningen, Gränsbevakningsväsendet, Livsmedelsverket, inrikesministeriet (IM), Skyddspolisen (Supo), Förvaltningsnämnden för Sveaborg, 
Finlands miljöcentral (SYKE), Åklagarväsendet, Centret för konstfrämjande (Taike), Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Tullen, Domstolsverket, statsrådets 
kansli (SRK), Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet och Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori

De delmål som identifierats 
i rapporterna fokuserar på  
följande teman:
• ramverket för hållbara konsumtions-  

och produktionsmönster (12.1)

• hållbar förvaltning av naturresurser 
(12.2)

• matsvinn (12.3)

• hantering av kemikalier och avfall (12.4)

• uppkomst av avfall (12.5)

• hållbara metoder (12.6)

• offentliga upphandlingsmetoder (12.7)

• medvetenhet om hållbar utveckling (12.8)

• stöd till utvecklingsländerna för att  
stöda hållbara konsumtions- och  
produktionsmönster (12.A)

• hållbar turism (12.B)

Vad gjordes för att  
uppnå målet 2021?*
• Nödcentralsverket minskade antalet egna tjänstebilar.

• GTK genomförde flera projekt, till exempel med  
anknytning till återvinning av metaller och mineraler  
i smarttelefoner.

• Tullen förhindrade spridning av djur- och växtsjuk- 
domar och import av främmande arter samt  
övervakade bortskaffandet av avfall.

• Tukes främjade kemikaliesäkerheten.

• LMV producerade information som hjälper människor 
att utnyttja naturresurserna på ett hållbart sätt. 

• Gränsbevakningsväsendet kartlade miljöriskobjekt  
och förbättrade riskhanteringen kring dem. 

• SYKE publicerade en räknare för vattenfotavtrycket. 

• Valtori avstod från 1/3 av sina lokaler i Fågelvik efter en 
mätning av användningsgraden och en personalenkät.

Vilka indikatorer användes?*  

• avfallsmängder och återvinnings- 
grad (bl.a. Riksdagens kansli och Supo)

• konkurrensutsättningar där miljökriterierna 
beaktas separat (Domstolsverket)

• kontroller genomförda av mathundar  
och livsmedel som omhändertagits vid  
kontrollerna (Tullen)

• genomförandet av miljöprogrammet Green 
Office (Förvaltningsnämnden för Sveaborg)

• den inhemska produktionens andel av  
konsumtionen (Livsmedelsverket)

• minskningen av engångskärl, pappers- 
handdukar och kopieringspapper  
(Niuvanniemi sjukhus)

* I den här presentationen lyfter vi fram några exempel ur ansvarsrapporterna. 
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Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa  
klimatförändringarna och dess konsekvenser
Business Finland, Energimyndigheten, Meteorologiska institutet, Riksarkivet, kommunikationsministeriet (KM), Transport- och kommunikationsverket  
Traficom, Lantmäteriverket (LMV), Niuvanniemi sjukhus, Biblioteket för synskadade Celia, försvarsförvaltningen, polisen, Gränsbevakningsväsendet,  
Skyddspolisen (Supo), Finlands Akademi, Finlands miljöcentral (SYKE), Åklagarväsendet, Domstolsverket, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes),  
arbets- och näringsministeriet (ANM), utrikesministeriet (UM) och Trafikledsverket 

De delmål som identifierats 
i rapporterna fokuserar på  
följande teman:
• klimatrelaterade faror och katastrofer 

(13.1)

• politik, strategier och planering  
på nationell nivå (13.2)

• förbättra utbildningen, medvetenheten 
och kapaciteten vad gäller klimat- 
anpassning, begränsning av klimat- 
förändringarnas konsekvenser och  
lindring av konsekvenserna (13.3)

Vad gjordes för att  
uppnå målet 2021?*
• Meteorologiska institutet genomförde utvecklingssam-

arbetsprojekt som förbättrade ländernas förmåga att 
producera väder-, klimat- och förhandsvarningstjänster. 

• Kommunikationsministeriet publicerade en klimat- och 
miljöstrategi för ICT-branschen.

• SYKE utvecklade en utsläppsdatabas för byggandet.

• Trafikledsverket uppdaterade lägesbilden för banavsnitt 
som exponeras för översvämningar. 

• Energimyndigheten deltog i utvecklingen av författning-
arna om utsläppshandel i EU-kommissionens arbets-
grupper. 

• Supo främjade minskad pappersanvändning och digita-
lisering i sin verksamhet.

• Gränsbevakningsväsendet utvecklade webbutbildnings-
paket för att minska resandet. 

• Business Finland stödde finländska företag i utveck-
lingen av lösningar som främjar hållbar utveckling. 

Vilka indikatorer användes?*  

• genomförandet av färdplanen för  
fossilfria transporter (KM, Traficom,  
Trafikledsverket)

• de totala årliga utsläpp av växthusgaser 
inom sektorn för utsläppshandel  
(Energimyndigheten)

• andelen servicehändelser som anknyter  
till främjandet av hållbar utveckling  
(Business Finland)

• genomförandet av åtgärderna i energi- och 
klimatprogrammet (försvarsförvaltningen)

* I den här presentationen lyfter vi fram några  
exempel ur ansvarsrapporterna. 
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Bevara och nyttja haven och de marina resurserna  
på ett hållbart sätt för hållbar utveckling 
Gränsbevakningsväsendet, Finlands miljöcentral (SYKE)

De delmål som identifierats 
i rapporterna fokuserar på  
följande teman:
• I rapporterna identifieras inga specifika 

delmål som särskilt främjas.

Vad gjordes för att  
uppnå målet 2021?*
• SYKE kartlade områden där havsvindkraft skulle kunna 

byggas på ett ekonomiskt lönsamt sätt och utan stora 
skador på den marina naturen.

• SYKE samlade in långvariga observationsserier om  
den biologiska och kemiska statusen i det öppna  
havet samt om halterna av skadliga ämnen i vattnet 
och organismerna. 

• Gränsbevakningsväsendet deltog i Östersjöländernas 
gemensamma övning i bekämpning av oljeskador  
och fartygskemikalieolyckor. 

• Gränsbevakningsväsendet övervakade olovliga  
fartygsutsläpp i havsområdena. 

Vilka indikatorer användes?*  

• I rapporterna fastställs inga  
indikatorer för att följa hur detta  
mål framskrider. 

* I den här presentationen lyfter vi fram några exempel ur ansvarsrapporterna. 
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Skydda och återställa landbaserade ekosystem  
och främja ett hållbart nyttjande av dem
Försvarförvaltningen, Finlands miljöcentral (SYKE), Tullen 

De delmål som identifierats 
i rapporterna fokuserar på  
följande teman:
• ekosystem i sötvatten (15.1)

• förstörelsen av naturliga livsmiljöer och 
förlusten av biologisk mångfald (15.5)

Vad gjordes för att  
uppnå målet 2021?*

• Tullen övervakade importen av träförpackningar och 
livsmedel och bortskaffandet av avfall.

• SYKE deltog i och producerade information för EU:s 
och Finlands strategier för biologisk mångfald.

• Försvarsmakten utvecklade verksamheten i  
militärområdena så att den blev mer miljövänlig.

Vilka indikatorer användes?*  

• kostnaderna för miljöskydd  
och projektfördelningen  
(försvarsförvaltningen)

• uppföljningen av genomförandet av  
miljöstrategin (försvarsförvaltningen)

* I den här presentationen lyfter vi fram några exempel ur ansvarsrapporterna. 
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Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling,  
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och  
inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer 
Riksdagens kansli, Riksarkivet, Krishanteringscentret, Lantmäteriverket (LMV), polisen, försvarsförvaltningen, Gränsbevakningsväsendet, Brottspåföljds-
myndigheten (Rise), inrikesministeriet (IM), Strålsäkerhetscentralen (STUK), Skyddspolisen (Supo), Åklagarväsendet, Centret för konstfrämjande (Taike), 
Institutet för hälsa och välfärd (THL), Statistikcentralen, Tullen, Domstolsväsendet, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), utrikesministeriet (UM),  
Statskontoret, statsrådets kansli (SRK), Skatteförvaltningen

De delmål som identifierats 
i rapporterna fokuserar på  
följande teman:
• våld (16.1)

• våld mot barn och människohandel (16.2)

• rättssäkerhet och tjänster (16.3)

• korruption och mutor (16.5)

• effektiva och transparenta institutioner 
med ansvarsutkrävande (16.6)

• inkluderande och representativt besluts-
fattande (16.7)

• utvecklingsländernas deltagande i insti-
tutionerna för global styrning (16.8)

• allmän tillgång till information och 
grundläggande friheter (16.10)

• nationella institutioner (16.A)

• icke-diskriminerande lagstiftning och 
politik för en hållbar utveckling (16.B)

Vad gjordes för att  
uppnå målet 2021?*
• Domstolsväsendet redigerade kundernas formulär  

och tillhörande instruktioner för att göra dem enklare 
att förstå och snabbare att fylla i.

• THL grundade ett kompetenskluster för arbete  
mot våld.

• Statskontoret sörjde för ersättningarna till oskyldigt 
frihetsberövade.

• STUK främjade övervakningen av kärnmaterial i  
slutförvaringen av använt kärnbränsle nationellt samt  
i förhandlingarna mellan Europeiska kommissionen 
och IAEA.

• LMV deltog i FN:s Global Geospatial Information  
Management-verksamheten.

• Inrikesministeriet verkställde programmet för  
bekämpning av våldsam radikalisering.

Vilka indikatorer användes?*  

• kommunikationskanaler och  
hur intressenter nåtts, till exempel  
publicerade webbnyheter och följare av  
Twitter-kontot (riksdagens kansli)

• farliga situationer och hotfulla situationer 
(Rise) 

• antalet experter inom civil krishantering,  
antalet objekt och operationer, antalet  
deltagare i utbildningar  
(Krishanteringscentret)

• behandlade begäran om uppgifter  
(Riksarkivet)

• undersökningen om förtroende och  
anseende (Riksarkivet, Tukes,  
Statistikcentralen) 

* I den här presentationen lyfter vi fram några exempel ur ansvarsrapporterna. 
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Stärka genomförandemedlen och revitalisera det  
globala partnerskapet för hållbar utveckling
Geologiska forskningscentralen (GTK), Riksarkivet, Krishanteringscentret, Biblioteket för synskadade Celia, Utbildningsstyrelsen (UBS),  
Förvaltningsnämnden för Sveaborg, Statistikcentralen, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), utrikesministeriet (UM), Skatteförvaltningen.

De delmål som identifierats 
i rapporterna fokuserar på  
följande teman:  
• miljövänlig teknik till  

utvecklingsländerna (17.7)

• teknikbanken och mekanismen för  
kapacitetsuppbyggnad inom  
vetenskap, teknik och innovation för  
de minst utvecklade länderna (17.8)

• öka det internationella stödet för  
kapacitetsuppbyggnad i utvecklings- 
länderna (17.9)

• globalt partnerskap och  
intressentgrupper (17.16)

• offentliga, offentlig-privata partnerskap 
samt partnerskap inom det civila  
samhället (17.7)

Vad gjordes för att  
uppnå målet 2021?* 
• Utrikesministeriet genomförde handlingsprogrammet 

Beskattning och utveckling (2020–2023).

• Krishanteringscentret ledde tillsammans med det span-
ska utrikesministeriet en inofficiell grupp inom med-
lemsländerna vars mål är att öka antalet kvinnor och 
deras ställning i den civila krishanteringen.

• Skatteförvaltningen genomförde utvecklingss- 
amarbetsprojekt med anknytning till beskattning. 

• GTK hjälpte Saudiarabien att minska oljeberoendet ge-
nom att stödja utvecklingen av gruvsektorn. 

• Tukes ökade interaktionen med intressentgrupperna  
till exempel genom olika samarbetsforum.

Vilka indikatorer användes?*  

• internationella konsultationer  
(Statistikcentralen)

• kundnöjdhetsenkät (Celia)

• samarbetsavtal mellan myndigheter  
(Förvaltningsnämnden för Sveaborg)

• dimensionen dialog i undersökningen  
om förtroende och anseende (Tukes)

* I den här presentationen lyfter vi fram några exempel ur ansvarsrapporterna. 



Verksamhetens fotavtryck har beaktats i rapporterna 

I statsförvaltningens ansvarsrapportering avses med fotavtryck de direkta  
konsekvenser som organisationens verksamhet och existens medför för verksamhets 
miljön och som organisationen själv kan påverka. Konsekvenserna kan kategoriseras i  
ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser. 

Ekologiska konsekvenser
Rapporterade av 33 organisationer
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Sociala konsekvenser
Rapporterade av 18 organisationer

Ekonomiska konsekvenser
Rapporterade av 14 organisationer

Mål: sammanställa  
information om  

statsförvaltningens fotavtryck   

Många funktioner som påverkar det 
fotavtryck organisationerna inom 

statsförvaltningen lämnar, såsom fast-
ighetsskötseln, har koncentrerats till 

koncernaktörernas ansvar. Statskonto-
ret utreder hur information om fotav-

trycket kan sammanställas.

Denna så kallade databank får sin 
början under hösten 2022, då Statskon-

toret tillsammans med Finlands mil-
jöcentral (SYKE) gör en uppskattning 
av statsförvaltningens sammanlagda 

koldioxidavtryck. 
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Verksamhetens fotavtryck har beaktats i rapporterna  

Ekologiska konsekvenser

Rapporterade av33 
organisationer

Anskaffningar
Anskaffningar har identifierats som en betydande utsläppskälla.  
Man önskar att detta beaktas i konkurrensutsättningar.
 
Resor
Distansarbete och pandemins effekter minskade resandet betydligt. Målet med statens  
resestrategi (2021) är att minska utsläpp till följd av resor.  

Lokaler 
Distansarbete, utrymmeseffektivitet och icke-namngivna arbetsplatser är metoder för att minska 
fotavtrycket. Målet med statens lokalstrategi är att uppnå klimatneutralitet före 2035.

Avfall
Digitaliseringen av verksamheten vid statliga organisationer har minskat  
mängden avfall på kontoren. Organisationerna fäster fortfarande  
uppmärksamhet vid att återvinna och minska mängden utskrifter.

Åtta organisationer inom  
statsförvaltningen har WWF:s  

Green Office -certifikat
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Verksamhetens fotavtryck har beaktats i rapporterna  

Sociala konsekvenser

Rapporterade av18 
organisationer

Personalpolitik
• Personalens tillfredsställelse med arbetet och trivsel
• Stärka kompetensen och arbetsförmågan 
• Främja jämställdhet och likabehandling 
• Utveckla ledarskapskulturen

Verktyg för att beakta konsekvenserna är personalstrategier samt jämställdhets- och  
likabehandlingsplaner. Med personalenkäten VMBaro följs bland annat hur nöjda de anställda 
 är med arbetet, hur ledningsarbetet lyckats och hur statens lönesystem fungerar.

Organisationens åtgärder för att främja personalens välbefinnande: 
• sedlar för rekreation
• utbildningar och kursutbud
• ingripa i osakligt beteende
• förbättra ergonomin 
• psykologiska tjänster med låg tröskel
• förbättra tillgängligheten.
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Verksamhetens fotavtryck har beaktats i rapporterna  

Ekonomiska konsekvenser

Rapporterade av14 
organisationer

I rapporterna granskas den ekonomiska dimensionen genom
• anskaffningar
• budgetering och finansieringsstrukturen
• kostnadseffektiviteten
• verksamhetens lönsamhet och resultat. 

Det ekonomiska fotavtrycket har påverkats genom
• positiv produktivitetsutveckling och elektroniska tjänster,
• att beakta till exempel lönsamhet och nödvändighet i upphandlingar
• effektiv användning av resurser.

Till statsförvaltningens  
organisationers ekonomiska  

fotavtryck hör att säkerställa att de 
ekonomiska resurserna används på 

ett planerat och ändamålsenligt sätt.
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Ansvarsrapporteringen fortsätter även i framtiden

1. Ansvarsrapporteringen är till  
störst nytta om 

• rapporteringen upprepas varje år och
• man i rapporteringen beaktar att de 

teman som ska rapporteras är  
kontinuerliga vad gäller användningen 
av indikatorer.

 Möjlighet att följa hur statsförvalt-
ningens arbete framskrider och hur  
verksamhetens tyngdpunkter förändras 
med tiden.

2. 3.Alla samhälleliga aktörer ansvarar för 
att agera ansvarsfullt och säkerställa 
en hållbar utveckling.

Ansvarsrapporteringen inom statsförvalt-
ningen är endast ett verktyg för att ge  
öppen information och följa hur den egna 
verksamheten utvecklas.

Statskontoret stöder utvecklingen av statsförvaltningens ansvarsarbete och ger stöd till  
ministerier, ämbetsverk och inrättningar som utarbetar ansvarsrapporter.

Workshoppar, utbildningar och andra evenemang inom ansvarsnätverket kommer att  
ordnas även i framtiden. 



Kontakt: 
vastuullisuusraportointi@valtiokonttori.fi 
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