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Ansvarighet synliggjord 

Tillsammans förenar och utvecklar vi statens ansvarsrapportering 

Statskontoret inledde i januari 2020 ett projekt för utveckling av ansvarsrap-
porteringen inom staten. Ett syfte med projektet är att såväl förenhetliga som 
utvidga och vidareutveckla den befintliga ansvarsrapporteringen vid statsför-
valtningen. Syftet på lång sikt är att göra ansvarsrapporteringen till en etable-
rad del av den årliga rapporteringen om verksamheten vid ministerier samt 
statens ämbetsverk och inrättningar. På kort sikt arbetar Statskontoret mot 
det här målet genom två anvisningar till bokföringsenheterna om hur ansvars-
rapporten ska upprättas.  

Med sina anvisningar sporrar Statskontoret ministerium, ämbetsverk och in-
rättningar till att berätta om sin verksamhets ansvarighet med hjälp av en till 
hela staten gemensamt ramverk. Som ramverk till rapporteringen har utvalts 
Förenta nationernas (FN) mål för hållbar utveckling. Avsikten är att över tiden 
skulle den årligen publicerade ansvarsrapporten bildas till ett gemensamt 
granskningsverktyg för hela statsförvaltningen, med vilken man uppskattar så 
objektivt som möjligt hur mål för hållbar utveckling uppnåtts.   

Statskontorets första anvisning gällande ansvarsrapportering publiceras i no-
vember 2020. Anvisningens syfte är att införa ministerium, ämbetsverk och 
inrättningar till den nya rapporteringshelheten och ge anvisningar gällande 
ansvarsrapporteringens grundarbeten. I Statskontorets andra anvisning som 
ges ut på sommaren 2021 kommer att fokuseras på den konkreta utarbet-
ningen av rapporterna. De första ansvarsrapporterna som upprättats enligt 
anvisningen kommer att publiceras på våren 2022 separat från bokföringsen-
heternas bokslut.   

FN:s mål för hållbar utveckling som rapporteringens kärna 

Statskontoret uppmuntrar i sin anvisning som publiceras i november 2020 mi-
nisterium, ämbetsverk och inrättningar att inleda ansvarighetsrapportering ge-
nom att identifiera 3–5 FN:s mål för hållbar utveckling, uppnåendet av vilka 
man med sin egen verksamhet mest betydande kan påverka. Redogörandet 
av det arbete som gör mot dessa mål kommer att vara kärnan till ansvarig-
hetsrapportering vid statsförvaltningen. Statskontoret uppmuntrar ministerium, 
ämbetsverk och inrättningar att meddela Statskontoret de 3–5 FN:s mål för 
hållbar utveckling som man utvalt senast 15.5.2021. Med hjälp av informat-
ionen kommer Statskontoret att planera och utveckla konkret stöd för utarbet-
ning av rapporterna.  

Statskontoret ordnar i november 2020 tre kick-off-evenemang till Ansvarighet 
synliggjord -projektet. I evenemangen redogörs bland annat hur ansvarsrap-
portering länkas som en del av den hållbara utvecklingens helhet vid statsför-
valtningen. I workshoppar som ordnas i slutet av november kommer man å 
sin sida att bekanta sig med anvisningen om inledningen av ansvarsrapporte-
ringen. I april 2021 ordnas workshoppar, där deltagarna får stöd i 
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urvalsprocessen av mål för hållbar utveckling. Utöver delas god praxis gäl-
lande rapportering om ansvarighet.  

Ansvarsrapporteringens årscykel och genomförande övas i workshoppar som 
ordnas år 2021. I workshopparna har deltagarna möjlighet till att utbyta erfa-
renheter om ansvarsrapporteringens genomförande och utvecklande med 
andra ministerium, ämbetsverk och inrättningar.  

Ytterligare information 

Mer information om projektet för ansvarsrapportering inom staten och hur det 
framskrider finns på Statskontorets webbplats. Ansvarstemat tas också upp 
på Valtiolla.fi, där blogginlägg på temat publiceras. I sociala medier diskuteras 
temat med hashtaggarna #vastuullisuusnäkyväksi #ansvarighetsynliggjord.   

 

Frågor: 

vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi 

 

Mer information om Statskontoret ges av 

ekonomiförvaltningsspecialist Katri Kanerva, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi 

kommunikationsexpert Henni Purtonen, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi 

 

 

 

 


