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Bilaga 1: Anvisning för identifiering av väsentliga mål för hållbar utveckling 

Ämbetsverken och inrättningarna uppmanas att identifiera 3–5 av FN:s mål 
för hållbar utveckling, som de genom sin egen verksamhet bäst kan bidra till 
att uppnå. Identifieringen kan genomföras med hjälp av faserna 1–6 i ana-
lysen i denna bilaga. Om ämbetsverket eller inrättningen beslutar att utnyttja 
denna modell, önskar Statskontoret att dokumenteringen av analysen skickas 
in i den form som avses i bilaga 2 senast den 15 maj 2021 till adressen 
vastuullisuusraportointi@valtiokonttori.fi. 

1. Granska FN:s mål och delmål för hållbar utveckling (bilaga 3) och 
identifiera de mål som din organisation påverkar genom sin verksam-
het. Anteckna dessa i den första kolumnen i tabellen i bilaga 2.  

Om möjligt lönar det sig att också beakta de nationella prioriteringarna 
i granskningen av målen. I Finlands Agenda 2030-landsrapport har 
man utvärderat nuläget för varje mål för hållbar utveckling (från och 
med sida 103). För varje mål har man identifierat vad som ännu borde 
göras för att målet ska kunna uppnås. Detta finns under rubriken ”Fin-
land must”. 

2. Granska de uppräknade målen och anteckna i tabellen i bilaga 2: 

• Vilken roll har ämbetsverket eller inrättningen för att främja det 
valda målet? Anteckna detta i tabellens andra kolumn. 

• Med vilka åtgärder strävar ämbetsverket eller inrättningen efter 
att påverka det valda målet? Anteckna dessa i tabellens tredje 
kolumn. 

• Hur betydande är effekten på nationell nivå? I bedömningen 
bör man beakta ämbetsverkets eller inrättningens roll och gär-
ningar – i tabellen antecknas en kvalitativ bedömning på ska-
lan: liten, medelstor och stor.  

Här lönar det sig att utnyttja Finlands mål som en indikation på 
förändringens omfattning. Vad försöker man åstadkomma och 
hur återspeglas det i omfattningen av ämbetsverkets eller in-
rättningens gärningar och de tillgängliga resurserna? Till exem-
pel hur många människor eller hur många branscher försöker 
man påverka genom gärningarna? Anteckna dessa i tabellens 
fjärde kolumn.  

Närmare anvisningar för hur tabellen ska fyllas i finns i bilaga 
2. 

3. Prioritera utifrån analysen de 3–5 viktigaste målen för hållbar utveckl-
ing ur ett effektivitetsperspektiv. Mål som ämbetsverket eller inrätt-
ningen spelar den viktigaste rollen för eller som de har den största 
möjligheten att påverka bör prioriteras. Markera prioriterade mål med 
”VIKTIGT” i tabellens femte kolumn. 

mailto:vastuullisuusraportointi@valtiokonttori.fi
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162268/VNK_2020_8_Voluntary_National_Review_Finland.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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4. Granska ännu en gång din analys och dina prioriteringar. Fundera på 
om det bland de valda målen finns sådana där ämbetsverket eller in-
rättningen för närvarande inte har någon betydande roll eller möjlighet 
att påverka, men där ämbetsverket eller inrättningen i framtiden kunde 
ha möjlighet att åstadkomma en positiv förändring. Anteckna dessa 
med anteckningen ”POTENTIELLT” i tabellens femte kolumn. 

5. Om du kommer på andra observationer eller kommentarer som du vill 
använda för att precisera eller motivera din bedömning kan du skriva 
in dessa i den sista kolumnen på blanketten. 


