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Vastuullisuus-

raportointi 

valtiolla

IPCC:n ilmastoraportti

Sanna Marinin 

hallitusohjelma

EU:n kestävän 

rahoituksen 

ohjelma

EU-direktiivi 
(2014/95/EU)

Kirjanpitolaki 
(1997/1336, 3 a luku 1 §)

Kansalaisten 

luottamus

Agenda 2030, 

SDG-tavoitteet

Läpinäkyvyys

Suomen 

edelläkävijyys 

ilmasto-

kysymyksissä

Tietopohjan laajeneminen 

päätöksenteon tueksi



Vastuullisuudella luodaan 
lisäarvoa tulevaisuudessa

• Organisaation ja yhteiskunnan välinen 
vuorovaikutus

• Sidosryhmien odotukset ja tarpeet

• Vaikutusten mittaaminen ja raportointi

• Jaettu yhteinen arvo (shared value): 
yhteiskuntavastuu toiminnan ytimessä

• Michael Porter ja Mark Kramer 2006

• Kestävä kehitys ja vastuullisuuskysymykset 
ohjaamaan selvemmin politiikkasisältöjä

• (VTV 14/2019; VK 11.5.2020) 

15.6.2020 Footerin teksti on tässä Arial 9pt
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Miksi raportoida vastuullisuudesta?

Visio ja strategia

Johtamisjärjestelmä

Työntekijöiden 

motivoiminen

Vahvuudet ja 

heikkoudet

Raportoinnin 

arvo Sidosryhmien 

sitoutuminen

Kilpailuetu

Maine ja luottamus

Verovarojen käytön 

avoimuus

Ulkoiset hyödytSisäiset hyödyt

Lähde: Small Business Big Impact SME Sustainability reporting from Vision to Action, s. 3.



Vastuullisuus näkyväksi

• Vastuullisuusraportoinnin tulevaisuus 
valtiolla: millainen yhteistyö tuottaisi 
parhaan tuloksen?

• Pilotissa mukana: 

• Maanmittauslaitos, Tasavallan presidentin 
kanslia, Valtiokonttori, Verohallinto

• Tilannekuva valtion 
vastuullisuusraportoinnista:

• Yhteiset mittarit ja tavoitteet

• Yhteinen viitekehys: YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteet (SDG), GRI-standardit 

• Valtiotasoisen yhteenvedon saavuttaminen 
virastojen vastuullisuusraporttien avulla

15.6.2020 Footerin teksti on tässä Arial 9pt
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Pilottivirastojen kokemuksia

VIITEKEHYS OLENNAISUUS-

ANALYYSI

DATAN 

ANALYSOINTI

VASTUULLISUUS 

VALTIOLLA

Raportoinnin tavoitteiden 

määrittely

SUUNNITTELU

Raportin laadinta ja julkaisu

Valtiotasoisen yhteenvedon 

tuottaminen

RAPORTOINTI

Sidosryhmien odotusten 

tunnistaminen 

Viraston tehtävän kannalta 

olennaisimmat vastuullisuuden 

osa-alueet 

SIDOSRYHMÄT

Raportoitavien lähtötietojen keruu ja 

laskenta, sisällön tuottaminen 

keskitetysti konsernitoimijoiden 

kautta

TIEDONKERUU



Raportointi osana valtion vastuullisuustyötä

Suomen 
sitoutuminen YK:n 

kestävän kehityksen 
tavoitteisiin

Valtioneuvoston 
selonteko

Ministeriöiden 
strategiat

Hallinnonalojen 
operatiivinen 

vastuullisuustyö

Vastuullisuusraportti



Vastuullisuusraportointi 
Valtiokonttorin näkökulmasta

• Yhteinen raportointikehikko 
mahdollistaa

• valtiontasoisen yhteenvedon laatimisen

• kirittämisen kohti 
vastuullisuustavoitteita

• Valtiokonttori lähestyy vastuullisuutta:

• Talousarvioasetus ja kirjanpitoyksikön 
tilinpäätöksen rakenne

• Valtiokonttorin ohje kirjanpitoyksikön  
toimintakertomuksesta

15.6.2020 Footerin teksti on tässä Arial 9pt
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Toimintakertomuksesta erillinen 
vastuullisuusraportti

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden viitekehys



Ohje vastuullisuusraportin laatimisesta

• Valtiokonttori antaa ohjeen vastuullisuusraportin laatimisesta 
syksyllä 2020
• Ohjeen mukaiset raportit laaditaan keväällä 2021 vuoden 2020 toiminnasta

• Raportin laatimisaikataulu on erillään tilinpäätösaikataulusta

• Ohje sisältää
• Kuvauksen viitekehykseksi valituista SDG-tavoitteista

• Linkit YK:n SDG-ohjeistukseen yhteen koottuna

• Esimerkit minimivaatimukset täyttävästä raportista

• Kuvauksen siitä, miten raporttia voi kehittää kunnianhimoisemmaksi

• Ministeriöt: vastuullisuusstrategia

• Virastot ja laitokset: operatiivisen substanssitoiminnan vaikutukset
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Vastuullisuusraportin tulevaisuuden 
askeleet
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Toimintakertomuksen 
liite

Osa 
toimintakertomusta

Vastuullisuusraportti, 
jonka osana nykyinen 
toimintakertomus



Vastuullisuusraportin tulevaisuuden 
askeleet
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Toimintakertomuksen 
liite

• Täydentäisi 
toimintakertomusta, 
mutta ei ole sidottu 
kertomuksen 
muotoon

• Valmistuttava 
tilinpäätösaikataulun 
puitteissa

Osa 
toimintakertomusta

• Täydentäisi 
toimintakertomusta 
keskeisenä 
elementtinä

• Sidottu kertomuksen 
muotoon

• Valmistuttava 
tilinpäätösaikataulun 
puitteissa

Vastuullisuusraportti, 
jonka osana nykyinen 

toimintakertomus

• Vastuullisuudesta 
viitekehys, jonka 
kautta toimintaa 
kuvataan

• Toimintaa kuvaavien 
tietojen 
uudelleenajattelu ja 
kulttuurinmuutos



Kirjanpitoyksiköitä kuullaan 
syksyllä ennen ohjeen 

julkaisua

Seuraavat askeleet 
#vastuullisuusnäkyväksi

Yhteiskehittäminen jatkuu: 
Valtiolla.fi & 

vastuullisuusfoorumi

Ohje 
vastuullisuusraportoinnista 

julkaistaan lokakuussa





Kotipesä työelämän ja sen kehittämisen 

teemoille valtiolla:

Kehityn ja kehitän #töissävaltiolla

Ilmianna virkamies tai ehdota juttuaiheita blogeihin ja haastatteluihin
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https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/db8ae524-2f57-4a96-823f-ae3693801715?displayId=Fin1980720


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


