
Vastuullisuusraportointi 
Valtiokonttorissa
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden valinta



Ote Valtiokonttorin vuonna 2019 päivitetystä strategiasta

”Toimimme vastuullisesti ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja osaamistamme.”

”Vastuullisuutemme on kokonaisvaltaista: vastuullisuusraportointi toimii, eettisyys on 
korkealla tasolla ja ympäristöasioissa olemme edelläkävijöitä.”



Miten organisoimme 
vastuullisuustavoitteiden tunnistamisen?

• Valtiokonttorin johtoryhmä päätti perustaa vastuullisuusraportoinnille työryhmän 

tammikuusta 2021 alkaen. Työryhmään nimitettiin yhteensä 10 jäsentä ja siinä on 

edustaja jokaiselta Valtiokonttorin toimialalta. 

• Pian havaittiin, että isommalla ryhmällä säännölliset kokoontumiset kevään kiireissä 

olivat hankalia organisoida → päätettiin perustaa erillinen työvaliokunta: viisi 

jäsentä, mukaan lukien hallintojohtaja sekä vastuullisuusasiantuntijat*

• Työvaliokunta kokoontui alkuvuodesta neljä kertaa ja tavoitteena oli valmistella 

varsinaiselle työryhmälle Valtiokonttorin vastuullisuustavoite-ehdotelmat varsinaista 

valintaa varten. 

* Työryhmää sparraavat valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnin ohjeistusta kehittävät Valtiokonttorin asiantuntijat. 
Tunnistustyön toteuttamisen edellytyksenä ei ole vastaavanlainen asiantuntijatuki.



• 17 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta jaettiin työvaliokunnan jäsenille tutkittavaksi. Jäsenien 

ehdotusten perusteella eriteltiin vastuullisuuden päätavoitteet Valtiokonttorin toiminnassa 

hyödyntämällä pilottivaiheessa 2020 tehtyä pohjatyötä.

-> päätös työryhmälle esitettävistä Valtiokonttorin keskeisistä vastuullisuustavoitteista sekä 

niiden alatavoitteista
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Työryhmä koolle kolme kertaa:

1. kokoontuminen

Vastuullisuusraportointihankkeen sekä 

varsinaisen työryhmän tavoitteet, 

työvaliokunnan aikaansaannokset. 

Pohdittiin Valtiokonttorin tehtäviä ja 

toimintaa. Päätettiin kokoontua vielä 

täsmentämään tavoitteita esim. 

lakisääteisten tehtävien osalta. 

2. kokoontuminen

Yhteisymmärrys neljän 

päätavoitteen valinnasta.

• SDG 8

• SDG 9

• SDG 12

• SDG 16

3. kokoontuminen

Täsmennettiin lopulliset 

päätavoitteet alatavoitteineen
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Kädenjäljen kasvattaminen 

Valtiokonttorin toiminnan vaikutukset yhteiskuntaan 



Tarkastelussa esille nousseet tavoitteet

Tunnistimme, että Valtiokonttorin toimintakentässä on mahdollisuuksia myötävaikuttaa erityisesti näiden 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistymiseen. 

Seuraavilla sivuilla on tunnistettu näitä tehtäväkenttiä.



Tavoite-ehdotuksia SDG 8

Velan- ja kassanhallinta 
kustannustehokkaasti ja 
muutenkin yhteiskunnallisesti 
edullisella tavalla.

Valtion taloushallinto, maksuliike:
→ resurssitehokkuuden 

edistäminen
→ valtionhallinnon toiminnan 

sujuvuus

Pankki- ja rahoituspalveluja 
kaikille:
• ASP-säästämiseen ja -lainoihin 

liittyvä tavoite
• Korkotukiin ja valtiontakauksiin 

liittyvä tavoite

Yritysten selviytyminen 
koronakriisistä:
• Valtiokonttorin toiminta yritysten 

kustannustuen toteutuksessa



Tavoite-ehdotuksia SDG 9

Pienten yritysten pääsy 
rahoituspalvelujen piiriin:
• Business Finland -lainojen 

hoidon sujuvuus niiden 
elinkaaren aikana

Infrastruktuurin rakentaminen:
• Sosiaaliseen 

asuntorahoitukseen liittyvä 
tavoite (korkotuet, 
valtiontakaukset, suorat lainat, 
riskienhallinta)

Teollistumisen edistäminen:
• Viennin rahoituksen 

tukeminen korkoriskin 
hallinnan keinoin



Tavoite-ehdotuksia SDG 12

Hankintatoimen tiedolla 
johtamisen kehittäminen

• Valtiokonttori tuottaa tietoa, 
jonka pohjalta julkishallinnon 
hankintayksiköt voivat 
arvioida hankintatoimen 
vastuullisuutta.

Hankintatoimen hyvien 
käytäntöjen levittäminen

• Kontrollien kautta 
ehkäistään väärinkäytöksiä

• Yhtenäiset ja läpinäkyvät 
prosessit



Tavoite-ehdotuksia SDG 16

Oikeusturvan ylläpito ja edistäminen:
• Rikosvahinkokorvauksiin ja 

syyttömästi vangittuihin liittyvä 
tavoite

• Muita korvauspäätöksiä: valtion 
vastuuseen perustuvat korvaukset, 
valtion palveluksessa olevien 
oikeudenkäyntikulut, 
laiminlyöntimaksut

Laaja tiedontuotanto ja tiedon 
esillepano, läpinäkyvyys 
valtionhallintoon (Tietokiri)

Valtion maksuvalmiuden turvaaminen 
ylläpitää yhteiskuntarauhaa ja 
instituutioiden toimintakykyä

Oikeusjärjestelmä & hyvä hallinto:
• Testamenttien vahvistaminen 

sekä valtionperinnöt
• Maksuvapautukset
• Oikeudenkäyntien 

viivästymishyvitykset

Sotainvalidien ja -veteraanien 
hyvinvoinnin turvaaminen
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Jalanjäljen pienentäminen

• Valtiokonttorin ympäristövastuun kehittäminen on 

jatkuvaa toimintaa, jonka pääkehikkona on 

WWF:n Green Office -toimintamalli.

• Valtiokonttori asettaa tavoitteita ympäristövastuun 

parantamiselle ja raportoi keskeiset tunnusluvut 

vuosittain WWF:lle.


