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Statens 

ansvarsrapportering

IPCC:s klimatrapport

Sanna Marins 

regeringsprogram

EU:s program 

för hållbar 

finansiering
EU-direktivet
(2014/95/EU)

Bokföringslagen
(1997/1336, 3 a kap. 1 §)

Medborgarnas 

förtroende

Agenda 2030, 

SDG-målen

Transparens

Finlands 

pionjärskap 

i klimatfrågor
Utvidgande av kunskapsbasen till stöd 

för beslutsfattande



Ansvar skapar mervärde i 
framtiden

• Samspelet mellan organisationen och 
samhället

• Intressentgruppernas förväntningar och 
behov

• Mätning och rapportering av effekter

• Gemensam värdering (shared value): 
samhällsansvar i verksamhetens kärna

• Michael Porter och Mark Kramer 2006

• Hållbar utveckling och ansvarsfrågor bör 
tydligare styra politiskt innehåll

• (VTV 14/2019; SK 11.5.2020) 
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Varför ska man rapportera om ansvarighet?

Vision och strategi

Ledningssystem

De anställdas 

motivation

Styrkor och 

svagheter

Rapporteringens 

värde
Intressentgruppernas 

engagemang

Konkurrensfördel

Anseende och 

förtroende

Öppenhet kring 

användningen av 

skattemedel

Extern nyttaIntern nytta

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



Ansvarighet synliggjord

• Ansvarsrapporteringens framtid inom 
staten: hurdant samarbete ger det bästa 
resultatet?

• Deltagare i pilotprojektet: 

• Lantmäteriverket, Republikens presidents 
kansli, Statskontoret, Skatteförvaltningen

• Lägesbild över statens 
ansvarsrapportering:

• Gemensamma mätinstrument och 
målsättningar

• Gemensam referensram: FN:s mål för 
hållbar utveckling (SDG), GRI-
standarderna 

• Sammandrag på statlig nivå med hjälp av 
ämbetsverkens ansvarsrapportering
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Pilotämbetsverkens erfarenheter

REFERENSRAM VÄSENTLIGHETS-

ANALYS

DATAANALYS
ANSVAR INOM 

STATEN

Definiering av målen för 

rapporteringen

PLANERING

Utarbetande och publicering av 

rapporten

Sammanställning av ett 

sammandrag på statsnivå

RAPPORTERING

Identifiering av 

intressentgruppernas 

förväntningar 

De viktigaste delområdena inom 

rapporteringen med tanke på 

ämbetsverkets uppgift 

INTRESSENTGRUPPER

Insamling och kalkylering av data till 

rapporten, centraliserad produktion 

av innehållet, via koncernaktörer

DATAINSAMLING



Rapporteringen som en del av statens 
ansvarsarbete

Finlands engagemang 
för FN:s mål för hållbar 

utveckling

Statsrådets 
redogörelse

Ministeriernas 
strategier

Förvaltningsområdenas 
operativa ansvarsarbete

Ansvarsrapportering



Ansvarsrapporteringen ur 
Statskontorets perspektiv

• Gemensamma ramar för 
rapporteringen möjliggör

• ett sammandrag på statsnivå

• sporrar för ansvarsmål

• Statskontoret tar sig an ansvarighet:

• Budgetförordningen och strukturen för 
bokföringsenhetens bokslut

• Statskontorets anvisningar för 
bokföringsenheternas 
verksamhetsberättelser
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En ansvarsrapport som är separat 
från verksamhetsberättelsen

FN:s mål för hållbar utveckling som referensram



Anvisningar för ansvarsrapporteringen

• Statskontoret ger anvisningar för upprättandet av ansvarsrapporter hösten 
2020
• Rapporterna enligt anvisningarna upprättas våren 2021 över verksamheten 2020

• Tidtabellen för rapporteringen är separat från bokslutstidtabellen

• I anvisningarna ingår
• En beskrivning av de SDG-mål som valts som referensram

• Sammanställda länkar till FN:s SDG-anvisningar

• Exempel på en rapport som uppfyller minimikraven

• En beskrivning av hur rapporten kan göras mer ambitiös

• Ministerierna: ansvarsstrategi

• Ämbetsverken och inrättningarna: effekterna av den operativa 
substansverksamheten
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Framtiden inom ansvarsrapporteringen
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Bilaga till 
verksamhetsberättelsen

En del av 
verksamhetsberättelsen

Ansvarsrapport där den 
nuvarande 

verksamhetsberättelsen är 
en del



Framtiden inom ansvarsrapporteringen
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Bilaga till 
verksamhetsberättelsen

• Kompletterar 
verksamhetsberättelsen, 
men är inte bunden till 

dess form

• Ska göras upp inom 
ramen för 

bokslutstidtabellen

En del av 
verksamhetsberättelsen

• Kompletterar 
verksamhetsberättelsen 
som ett centralt element

• Bunden till berättelsens 
form

• Ska göras upp inom 
ramen för 

bokslutstidtabellen

Ansvarsrapport där den 
nuvarande 

verksamhetsberättelsen är 
en del

• Ansvarigheten blir en 
referensram, genom 
vilken verksamheten 

beskrivs

• De uppgifter som 
beskriver verksamheten 
tänks igenom på nytt och 

kulturen förändras



Bokföringsenheterna hörs i 
höst innan anvisningarna 

publiceras

Följande steg 
#ansvarighetsynliggjord

Samutvecklingen fortsätter: 
Valtiolla.fi & ansvarsforum

Anvisningar för 
ansvarsrapporteringen 

publiceras i oktober



ANMÄL EN INTRESSANT TJÄNSTEMAN

#JOBBAHOSSTATEN



En bas för teman kring arbetslivet och 

utvecklingen av det inom staten:

Jag utvecklas och utvecklar 

#jobbahosstaten
Anmäl en tjänsteman eller föreslå teman för bloggar eller intervjuer
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https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/db8ae524-2f57-4a96-823f-ae3693801715?displayId=Fin1980720
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