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Vastuullisuus näkyväksi
Yhtenäistetään ja kehitetään valtion vastuullisuusraportointia
Valtiokonttori käynnisti tammikuussa 2020 hankkeen valtion vastuullisuusraportoinnin kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on paitsi yhtenäistää myös
laajentaa ja jatkokehittää olemassa olevaa valtionhallinnon vastuullisuusraportointia. Pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä vastuullisuusraportoinnista
määrätty osa ministeriöiden sekä valtion virastojen ja laitosten toiminnan vuosiraportointia. Lyhyellä aikavälillä Valtiokonttori etenee kohti tätä tavoitetta antamalla kirjanpitoyksiköille kaksi ohjetta vastuullisuusraportin laadinnasta.
Julkaisemillaan vastuullisuusraportoinnin ohjeilla Valtiokonttori kannustaa ministeriöitä, virastoja ja laitoksia kertomaan toimintansa vastuullisuudesta valtiolle yhteisen kehyksen kautta. Raportoinnin kehykseksi on valittu Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteet. Tavoitteena on, että
ajan myötä vuosittain julkaistavasta vastuullisuusraportista muodostuisi valtionhallinnon yhteinen seurantaväline, jossa arvioidaan mahdollisimman objektiivisesti asetettujen kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.
Ensimmäinen Valtiokonttorin vastuullisuusraportointia koskeva ohje julkaistaan marraskuussa 2020. Ohjeen tarkoituksena on tutustuttaa ministeriöt, virastot ja laitokset uuteen raportointikokonaisuuteen ja ohjeistaa vastuullisuusraportoinnin pohjatöistä. Kesällä 2021 annettavassa toisessa Valtiokonttorin
ohjeessa keskitytään vastuullisuusraporttien konkreettiseen toteutukseen. Ensimmäiset ohjeen mukaiset vastuullisuusraportit tullaan julkaisemaan keväällä
2022 erillään kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksestä.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet raportoinnin kehyksenä
Marraskuussa 2020 julkaistavassa ohjeessa Valtiokonttori ohjeistaa käynnistämään vastuullisuusraportoinnin tunnistamalla 3–5 YK:n kestävän kehityksen
tavoitetta, joiden saavuttamista voidaan omalla toiminnalla merkittävimmin
edesauttaa. Näiden tavoitteiden eteen tehtävästä työstä kertominen tulee olemaan valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnin keskiössä. Valtiokonttori kannustaa ministeriöitä, virastoja ja laitoksia ilmoittamaan Valtiokonttorille valitsemansa 3–5 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 15.5.2021 mennessä. Tiedon
avulla Valtiokonttori suunnittelee ja kehittää konkreettista tukea vastuullisuusraporttien laatimiseen.
Valtiokonttori järjestää marraskuussa 2020 kolme Vastuullisuus näkyväksi hankkeen kick-off-tilaisuutta, joissa kerrotaan, miten vastuullisuusraportointi
linkittyy osaksi valtionhallinnon kestävän kehityksen kokonaisuutta. Marraskuun lopussa järjestettävissä työpajoissa puolestaan tutustutaan tarkemmin
ohjeeseen valtion vastuullisuusraportoinnin käynnistämisestä. Huhtikuussa
2021 järjestettävissä työpajoissa annetaan halukkaille tukea kestävän kehityksen tavoitteiden valintaprosessiin ja jaetaan hyviä käytäntöjä vastuullisuudesta raportoimiseen.
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Vastuullisuusraportoinnin vuosirytmiä ja toteutusta opetellaan vuoden 2021
aikana järjestettävissä työpajoissa, joissa osallistujat pääsevät vaihtamaan
kokemuksiaan toisten ministeriöiden sekä virastojen ja laitosten kanssa vastuullisuusraportoinnin toteuttamisesta ja kehittämisestä.

Lisätietoa
Valtion vastuullisuusraportointi -hankkeesta ja sen etenemisestä kerrotaan
Valtiokonttorin verkkosivuilla. Vastuullisuus-teema on esillä myös Valtiolla.fisivuilla, jossa julkaistaan aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia. Sosiaalisessa
mediassa keskustelua käydään aihetunnisteella #vastuullisuusnäkyväksi.

Kysymykset:
vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi

Valtiokonttorissa lisätietoja antavat:
taloushallintoasiantuntija Katri Kanerva, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
viestintäasiantuntija Henni Purtonen, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi
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