Valtiokonttori
T3 – Talous, tieto ja työelämä

Liite

1 (2)
VK/43766/00.00.01.06.01/2020

9.11.2020

Liite 1: Olennaisten kestävän kehityksen tavoitteiden tunnistamisen ohjeistus
Virastoja ja laitoksia ohjeistetaan tunnistamaan 3–5 YK:n kestävän kehityksen
tavoitetta, joiden saavuttamista voidaan omalla toiminnalla merkittävimmin
edesauttaa. Tunnistamisen voi toteuttaa hyödyntämällä tässä liitteessä esitettyjä analyysin vaiheita 1–6. Jos virasto tai laitos päättää hyödyntää tätä mallia, Valtiokonttori toivoo, että analyysin dokumentointi toimitettaisiin liitteen 2
muodossa 15.5.2021 mennessä osoitteeseen vastuullisuusraportointi@valtiokonttori.fi.
1. Tarkastele YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja alatavoitteita (liite 3)
ja tunnista tavoitteet, joihin organisaatiosi toiminnallaan vaikuttaa. Kirjaa nämä liitteen 2 taulukon ensimmäiseen sarakkeeseen.
Mahdollisuuksien mukaan tavoitteiden tarkastelussa kannattaa huomioida myös kansalliset painopistealueet. Suomen Agenda 2030-maaraportissa on arvioitu jokaisen kestävän kehityksen tavoitteen nykytilaa
(sivulta 103 alkaen). Jokaisen tavoitteen kohdalla on tunnistettu, mitä
tulisi vielä tehdä, jotta tavoite voitaisiin saavuttaa. Tämä löytyy otsikon
”Finland must” alta.
2. Tarkastele listattuja tavoitteita ja kirjaa liitteen 2 taulukkoon:
•

Mikä on viraston tai laitoksen rooli valitun tavoitteen edistämisessä? Kirjaa tämä taulukon toiseen sarakkeeseen.

•

Millä teoilla virasto tai laitos pyrkii vaikuttamaan valittuun tavoitteeseen? Kirjaa nämä taulukon kolmanteen sarakkeeseen.

•

Kuinka merkittävä vaikutus on kansallisesti? Arvioinnissa tulisi
huomioida viraston tai laitoksen rooli ja teot – taulukkoon kirjataan kvalitatiivinen arvio asteikolla: pieni, keskisuuri ja suuri.
Tässä kannattaa hyödyntää Suomen asettamia tavoitteita indikaationa muutoksen suuruudesta. Mitä pyritään saamaan aikaan ja miten se peilautuu viraston tai laitoksen tekojen laajuuteen ja käytettävissä oleviin resursseihin? Esimerkiksi kuinka
suureen määrään ihmisiä teoilla pyritään vaikuttamaan, tai
kuinka moneen toimialaan teoilla pyritään vaikuttamaan? Kirjaa
nämä taulukon neljänteen sarakkeeseen.
Tarkemmat ohjeet taulukon täyttöön on julkaistu liitteessä 2.

3. Priorisoi analyysiin perustuen 3–5 tärkeintä kestävän kehityksen tavoitetta vaikuttavuuden näkökulmasta. Tavoitteet, joiden saavuttamisessa virastolla tai laitoksella on merkittävin rooli tai suurin vaikuttavuusmahdollisuus, tulisi priorisoida. Korosta priorisoidut tavoitteet merkinnällä ”TÄRKEÄ” taulukon viidenteen sarakkeeseen.
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4. Tarkastele vielä uudelleen tekemääsi analyysiä ja priorisointia. Mieti,
onko valittujen tavoitteiden joukossa sellaisia, joissa virastolla tai laitoksella ei tällä hetkellä ole merkittävää roolia tai vaikutusmahdollisuutta, mutta joissa virastolla tai laitoksella voisi tulevaisuudessa olla
mahdollisuuksia saada aikaan positiivista muutosta. Kirjaa nämä muistiin merkinnällä ”MAHDOLLINEN” taulukon viidenteen sarakkeeseen.
5. Jos valittujen tavoitteiden kohdalla tulee mieleen muita huomioita tai
kommentteja, joilla haluat tarkentaa tai perustella arvioitasi, voit kirjata
nämä lomakkeen viimeiseen sarakkeeseen.
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