


Valtionhallinto ja vastuullisuus
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Valtionhallinnon 
rooli 

yhteiskunnassa –
tärkeää viestiä 

oman toiminnan 
vastuullisuudesta

Valtionhallinto 
sääntelijänä –
vastuullisuus-
raportoinnin 
velvoittavuus

Yritysvastuu 
> tulosvastuu

Sidosryhmien 

odotukset –

muutospaine

Yhteiskunnan 

muutosnopeus

Kansalliset ja 

globaalit 

kestävyyshaasteet

Yritysten 

reagointinopeus

Vaade holistinen ja 

systeemiseen 

lähestymistapaan

Informaatiotulva





Vastuullisuus vs. vaikuttavuus

Vastuullisuus – vastuu toiminnan synnyttämistä 
taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista

Vaikuttavuus: valittu näkökulma vastuullisuuteen

Vastuullisuusraportti: toiminnan kädenjälki
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Ketä kiinnostaa valtion vastuullisuus?
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Kalle

Kansalainen
Jaana JärjestöBirgitta 

Business
Jouko Johtaja

• Kansalaisten 

odotukset

• Tiedon avoimuus ja 

läpinäkyvyys

• Luottamus valtioon

• Kansainväliset 

järjestöt, joiden 

tavoitteena 

vastuullisuuden 

edistäminen

• Ruohonjuuritason 

toimijat

• Yritykset: valtiolla 

suuri vaikutus 

toimintaympäristöön 

(mm. lainsäädäntö ja 

kansalaisten 

odotukset)

• Sijoittajat

• Virastojen ylin johto: 

kattavaa tietoa 

päätöksenteon tueksi 

• Osa strategiaa

• Riskien- ja 

maineenhallinta

Joku 

muu?





Valtionhallinnon rooli SDG-tavoitteissa
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VAIKUTTAVUUS

TULOKSET

TEOT

RESURSSIT

• Asiantuntemus ja 

osaaminen eri aloilla

• Kansallinen ja 

kansainvälinen 

yhteistyö

• Poikkitieteellinen 

tutkimus

• Lainsäädännön 

toimeenpano

• Lainsäädännön 

kehittäminen

• Hallinnonalojen 

strateginen 

tulosohjaus ja 

konkreettinen 

substanssityö

• Positiiviset, neutraalit 

ja negatiiviset 

vaikutukset

• Ympäristöön

• Yhteiskuntaan

• Talouteen

Painopisteet 

hallinnonaloittain



Vastuullisuusraportti Datapankki
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Vastuullisuusraportoinnin kokonaisuus 

Vastuullinen 

toiminta 
• ympäristö, 

sosiaalinen vastuu

• taloudellinen vastuu

Kestävän kehityksen 

tavoitteet
• oman organisaation 

rooli ja

• vaikutusmahdollisuudet 

kestävyyshaasteiden 

ratkaisussa



Vastuullisuusraportointi 

valtiolla 

Vastuullisuusraportin 

laadinta

Vastuullisuusraportoinnin 

pohjatyöt

Webinaarit

ja viestintä

Työpajat ja vertaistuki 

syksyllä 2021

Kick-off-tilaisuus ja 

työpajat

Työpajat 

huhtikuussa 

2021

Vastuullisuus näkyväksi

• Ohje vastuullisuusraportoinnin 

käynnistämisestä 11/2020

• #vastuullisuusnäkyväksi

• SDG-tavoitteiden kartoitus ja 

valinta

• Työpajoissa konkreettista apua 

tavoitteiden valintaan

• SDG-tavoitteiden valinta 

toukokuun puoliväliin mennessä

Kommentointi-

mahdollisuus

• Raportoinnin suunnittelu ja 

toteutus valittujen SDG-

tavoitteiden ympärille

• Yhteismitallisuus, 

tavoitteellisuus, viestintä

• Vastuullisuuden

vakiinnuttaminen osaksi 

toimintaa

Vastuullisuusraportit 

valmiita keväällä 2022

Toinen ohje 

kesällä 2021

Tiekartta hankkeen vaiheista



Uuden raportin lisäarvo?

Raporttien yhdistäminen 
päällekkäisyyden välttämiseksi

Grande report

Toiminta Vastuullisuus

Toiminta-
kertomus

Valtion 
henkilöstö-
kertomus

Vastuulli-
suus-

raportti

Raportoinnin 
näkökulman 

muutos?

Useat erilliset raportit
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Vastuullisuutta ilman tavoitteita –
raportointia raportoinnin vuoksi?
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Mielekäs raportointi 
kertoo tavoitteiden 

toteutumisesta

Toiminnan 
vastuullisuuteen 

kohdistettava 
huomio

Agenda2030:een 
sitoutumiselle 
painoarvoa



Kiitos

Katri Kanerva 

Taloushallintoasiantuntija

puh. 029 550 3364

katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi

Twitter: @katrikanerva

Henni Purtonen 

Viestintäasiantuntija

puh. 029 550 2017

henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi

Twitter: @hennimaryam

vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi


