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Valtiontalouden tarkastusvirasto  
 
 
 
 
 
 
 
 
VTV:n lausuntopyyntö Dnro 284/54/2018 (16.7.2019) 

 

VNK:n lausunto valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomusluonnoksesta “Kestävän 
kehityksen edistäminen” 

Valtioneuvoston kanslia kiittää valtiontalouden tarkastusvirastoa mahdollisuudesta antaa lausunto 
kestävän kehityksen edistämistä valtioneuvostossa käsittelevästä tarkastuskertomusluonnoksesta.  

VNK pitää erittäin myönteisenä, että valtiontalouden tarkastusvirasto kohdistaa 
tarkastustoiminnassaan huomiota kestävän kehityksen edistämistyön suunnitteluun, ohjaukseen, 
seurantaan ja arviointiin. Valtioneuvoston kanslian pyrkimyksenä on mahdollisimman tehokkaasti ja 
laaja-alaisesti tukea valtionhallintoa kestävän kehityksen edistämistyössä, sekä osaltaan huolehtia 
siitä, että koko suomalainen yhteiskunta toimii kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja 
Suomi kantaa vastuuta Agenda2030:n tavoitteiden saavuttamisesta myös rajojemme ulkopuolella.  

Tarkastuskertomuksessa esitetyt suositukset ja muut tarkastuskertomuksen havainnot tukevat 
valtioneuvoston kansliaa näissä pyrkimyksissä. Valtioneuvoston kansliassa on ryhdytty 
valmistelemaan Agenda2030:n toimeenpanoa ja kansallista kestävän kehityksen työtä käsittelevän 
selonteon päivitystä. Valmistelussa huomioidaan tarkastuskertomuksen suositukset ja havainnot.  

Valtioneuvoston kanslialla ei ole merkittäviä tarkastuskertomusluonnoksen sisältöön liittyviä 
huomautuksia tai korjausesityksiä. Teknisluonteiset korjaus- ja muokkausehdotukset on esitetty 
liitteessä. 

 

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen 
 
 
Johtava asiantuntija Sami Pirkkala 

 

 

Liitteet Liite - VNK:n korjaus- ja muokkausehdotukset 27.8.2019 (kommenttitoiminnolla 
alkuperäisessä VTV:n asiakirjassa) 
 

Jakelu Valtiontalouden tarkastusvirasto 
 

Tiedoksi  
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Kirkkokatu 12, Helsinki 
PL 26, 00023 Valtioneuvosto 
Vaihde 0295 480 171 | kirjaamo@intermin.fi | www.intermin.fi 
 

Valtiontalouden tarkastusvirasto 
 
 
 
 
VTV:n lausuntopyyntö sisäministeriölle 16.7.2019 

Sisäministeriön lausunto valtiontalouden tarkastusviraston 
tarkastuskertomusluonnokseen koskien kestävän kehityksen 
edistämistä 

 
  Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on ottanut kestävän kehityksen edistämisen 
  pitkäaikaiseksi seurannan ja tarkastuksen kohteeksi ja tehnyt vuosien 2018-19 
  aikana tarkastuksen valtioneuvoston kestävän kehityksen edistämisen  
  hallintojärjestelmän osiin: taloudellisten vaikutusten arviointiin ja esittämiseen, 
  politiikkajohdonmukaisuutta edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen,  
  ministeriöissä tapahtuvaan kestävän kehityksen huomiointiin sekä kestävän 
  kehityksen seurantaan, arviointiin ja raportointiin. 
 
  VTV on pyytänyt sisäministeriöltä lausuntoa tarkastuskertomusluonnoksesta. 
  Lausuntopyynnön tarkoituksena on erityisesti varmistaa, että kertomukseen ei sisälly 
  asia- tai tulkintavirheitä, joilla olisi vaikutusta tarkastuksen kannanottoihin, sekä 
  kuulla sisäministeriön näkemykset tarkastusviraston alustaviin kantoihin.  
   
  Sisäministeriö kiittää mahdollisuudesta antaa näkemyksensä asiassa ja lausuu 
  seuraavaa:  
    

Sisäministeriön arvion mukaan tarkastuskertomusluonnoksessa ei ole 
merkittäviä asia- tai tulkintavirheitä, joilla olisi vaikutusta tarkastuksen 
kannanottoihin.  

Tarkastushavainnot vastaavat sisäministeriön näkemystä kestävän kehityksen 
hallintomallin tilanteesta ja sisäministeriö pitää tarkastusviraston suosituksia 
pääosin kannatettavina.  

VTV on tarkastuskertomusluonnoksessa antanut suosituksia hallintomallin 
parantamiseksi. Suosituksen numero 1 mukaan Valtioneuvoston kanslian ja 
muiden ministeriöiden tulee arvioida ja edistää kestävää kehitystä edistävien 
toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset niiden valmistelussa ja 
päätösasiakirjoissa.  

Tähän sisäministeriö toteaa, että kestävän kehityksen tavoitteiden 
toimeenpanossa haasteena on usein, että kyse on harvoin pelkästään 
kestävästä kehityksestä. Kestävän kehityksen edistäminen toteutuu 



Sisäministeriö   2 (2) 
Lausunto SM1919704 
 00.02.04 
08.08.2019 SMDno-2019-1369 

 
 
 

ennemminkin yhtenä näkökulmana jonkun muun asian yhteydessä kuin 
itsenäisenä, omana tavoitekohtanaan. Tällöin on myös vaikeaa eriyttää 
kestävän kehityksen ja sen edistämisen määrärahaosuutta. 

Kestävän kehityksen näkökulman haasteellisuutta lisää se, että useat kestävän 
kehityksen tavoitteet ylittävät politiikkasektorirajat. Kun tavoitteet ja hyödyt 
koskevat laajasti koko yhteiskuntaa, on resurssien suunnittelua ja seurantaa 
vaikea toteuttaa onnistuneesti nykyisellä siilomaisella hallinto- ja 
talousarviorakenteella.  Ilmiöpohjainen budjetointi saattaa olla osittain 
vastaus tähän haasteeseen, mutta ongelmaton sekään ei ole kuten 
tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan.   

Kestävän kehityksen merkitys ja huomiointi ministeriöiden toiminnassa on 
tosiaan vahvistunut niin kuin tarkastuskertomusluonnoksessa tuodaan esiin. 
Sisäministeriössä tämä on näkynyt tarkastuskertomusluonnoksessa mainitun 
ns. kestävän kehityksen tiekarttaprojektin lisäksi siinä, että olemme 
valmistelleet kestävän kehityksen toimenpidesitoumustamme, joka tullaan 
julkaisemaan syksyn 2019 aikana. Lisäksi tarkastuksen teon jälkeen 
ministeriöön on päätetty perustaa kestävän kehityksen koordinaatioryhmä. 

 

Kehittämisjohtaja Harri Martikainen 

 

Asiantuntija  Leena Seitovirta 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 08.08.2019 klo 12:37. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 

 

  
Jakelu  Valtiontalouden tarkastusvirasto  

 
  
Tiedoksi  kansliapäällikkö Ilkka Salmi  

SM osastot ja erillisyksiköt 
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Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntö 16.7.2019 
 

 

Puolustusministeriön lausunto VTV:n kestävän kehityksen edistämistä koskevaan 
tarkastuskertomusluonnokseen 

Puolustusministeriöllä ei ole huomauttamista tarkastuskertomusluonnokseen. 

 

 

 
Ylijohtaja Raimo Jyväsjärvi 
 
 
 
Suunnittelija Sami Heikkilä 

 

 

Liitteet  
 

Jakelu Valtiontalouden tarkastusvirasto 
 

Tiedoksi Pääesikunta 
Puolustushallinnon Rakennuslaitos 
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Valtiontalouden tarkastusvirasto
PL 1119
00101 HELSINKI

Viite 284/54/2018

Asia Tarkastuskertomusluonnos Kestävän kehityksen edistäminen; 

lausuntopyyntö; opetus- ja kulttuuriministeriön vastaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö kiittää mahdollisuudesta lausua Valtiontalouden 
tarkastusviraston tarkastuskertomusluonnoksesta liittyen kestävän edistämiseen 
valtionhallinnossa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä ei ole muutos- tai korjaustoiveita raportin sisältöön.
  
Raportti on selkeä ja sen esittämät havainnot sekä suositukset vastaavat hyvin myös 
opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksiä kestävän kehityksen työstä. Raportti tuo 
esiin monia hyviä keskustelu- ja kehittämisnäkökulmia, joihin on tarve kiinnittää 
huomiota kestävän kehityksen työn yhdenmukaistamiseksi ja 
politiikkajohdonmukaisuuden kohentamiseksi valtionhallinnossa.

Yksi tärkeä havainto on, että kestävän kehityksen sisältöjen tulisi olla riittävän tarkasti 
ja yhteisesti määriteltyjä, jotta kestävän kehityksen edistämistyön budjetointi- ja 
seurantatoimet sen avulla myös helpottuisivat. Raporttiluonnos nostaa tämän osuvasti
esille hallituksen selonteon painopisteen 2 ”Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava 
Suomi” seurannan yhtenä haasteena. Samoin tärkeä havainto on, että kestävän 
kehityksen tavoitteiden ja indikaattorien monikerroksellisuus (YK:n, hallituksen 
selonteon sekä kansalliseen sitoumusprosessiin tavoitteet) luovat osin hankalasti 
tulkittavan hierarkian. Onkin hyvä jatkossa voida keskustella millä tavoin 
monikerroksellisuutta voi joko vähentää tai tilannetta muutoin selkeyttää.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa motivoituneena kestävän kehityksen edistämistä 
osana valtionhallintoa.

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen

Erityisasiantuntija Hannu Vainonen
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tuloksellisuustarkastus@vtv.fi 
 
 
 
 
Asia: Lausuntopyyntönne Dnro 284/54/2018; 16.7.2019 

 
Tarkastuskertomusluonnos kestävän kehityksen edistämisestä; liikenne- ja viestintäministe-
riön lausunto 

 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt lausuntoa valmisteilla ole-
vasta tarkastuskertomusluonnoksesta. Tarkastuksessa on arvioitu valtio-
neuvoston toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä ja erityisesti kes-
tävään kehitykseen liittyvän selonteon, ”Kestävän kehityksen Suomi – pit-
käjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti” (VNS 1/2017 vp) toteutta-
misessa. Tarkastuksessa ei ole arvioitu kestävän kehityksen edistämistyön 
tuloksia ja vaikutuksia. 
 
Tarkastuksen tuloksena esitetään neljä päähuomiota:  
 
1) Kestävä kehitys on esillä valtion vuoden 2019 talousarvioesityksessä, 
mutta se ei ole ohjannut taloudellista suunnittelua,  
2) Kestävän kehityksen merkitys ministeriöiden toiminnassa on vahvistu-
nut,  
3) Ministeriöt ovat pääosin toteuttaneet selonteon toimenpiteet politiikka-
johdonmukaisuuden lisäämiseksi, 
4) Seuranta- ja arviointijärjestelmä on kattava, mutta yhteys politiikan val-
misteluun on epäselvä. 
 
Tarkastusvirasto antaa tarkastuskertomuksessaan viisi suositusta valtio-
neuvostolle kestävän kehityksen edistämiseksi:  
 
1) Valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden tulee arvioida ja 
esittää kestävää kehitystä edistävien toimenpiteiden taloudelliset vaikutuk-
set niiden valmistelussa ja päätösasiakirjoissa. 
2) Jos kestävästä kehityksestä halutaan selvemmin politiikkasisältöjä oh-
jaavaa, ministeriöiden tulee analysoida systemaattisemmin toiminnan kes-
tävän kehityksen mukaisuutta. 
3) Jos politiikkaa halutaan muuttaa kestävää kehitystä voimakkaammin 
toteuttavaksi, valtioneuvoston ohjauksen tulee olla nyt annettua selontekoa 
vahvempaa. 
4) Valtioneuvoston tulee selventää kansallisten ja valtioneuvoston selon-
teon tavoitteiden asemaa toiminnan ohjaajana. 

 Lausunto  

   

Verkko-osasto / Ilmasto- ja ympäristöyksikkö  LVM/1178/02/2019 

 26.8.2019  
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5) Valtioneuvoston kanslian tulee parantaa kestävää kehitystä edistävien 
valtioneuvoston toimenpiteiden arviointia sekä näistä raportointia hallituk-
sen vuosikertomuksessa. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että tarkastuskertomuksen johto-
päätökset ovat oikeansuuntaiset. Koska suosituksissa tai koko tarkastus-
kertomuksessa ei juurikaan eritellä eri ministeriöiden toimintaa kestävän 
kehityksen edistämisessä, yksittäistä ministeriötä koskevia johtopäätöksiä 
on kuitenkin vaikea tehdä.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriöllä ei ole muuta lausuttavaa asiasta. 
 
 
 
 
Sabina Lindström 
Osastopäällikkö, ylijohtaja 
 
 

 
Saara Jääskeläinen  
Liikenneneuvos 
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Valtiontalouden tarkastusvirasto 

Tuloksellisuustarkastuspäällikkö Lassi Perkinen 

tuloksellisuustarkastus@vtv.fi

VTV:n lausuntopyyntö Dnro 284/54/2018

KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMINEN; TARKASTUSKERTOMUSLUONNOKSEEN ANNETTU 

LAUSUNTO

Sosiaali-ja terveysministeriö toteaa kestävän kehityksen edistämistä koskevaan 

tarkastuskertomusluonnokseen seuraavaa:

Sosiaali-ja terveysministeriö tukee tarkastuskertomuksen pääviestejä. Kestävän 

kehityksen näkökulman vahvistamisen tarkoituksenmukaisuutta tulee kuitenkin 

arvioida ala-ja tehtäväkohtaisesti suhteessa sen tuottamaan lisähyötyyn asetettujen 

tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarkastuskertomuksen luvussa 4 on tarkasteltu sitä, miten ministeriöt ovat 

huomioineet kestävän kehityksen omassa toiminnassaan. Sosiaali-ja terveysministeriö 

toteaa, että kestävän kehityksen tavoitteet ovat sisältyneet eri tavoin eri ministeriöiden 

ja hallinnonalojen toimintaan. Kestävän kehityksen näkökulmat ovat toimialan 

luonteen vuoksi olleet osa sosiaali-ja terveysministeriön strategista suunnittelua ja 

tavoitteiden asettelua jo ennen YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden 

hyväksymistä. Lähtökohtatilanne kestävän kehityksen tavoitteiden huomioon 

ottamisessa eroaa siten ministeriöittäin. Kestävän kehityksen edistämisen jatkumo on 

tarkoituksenmukaista ottaa huomioon tarkasteltaessa ministeriöiden sisäisiä 

verkostoja, rakenteita ja strategisten linjausten kehitystä.

Kestävää kehitystä ei sosiaali-ja terveysministeriön näkökulmasta tule nähdä muusta 

toiminnasta erillisenä kokonaisuutena vaan eri politiikka-alojen välisiä yhteyksiä 

tarkastelevana viitekehikkona. Vaarana erillistarkastelussa on, että olemassa olevaan 

toimintaan lyödään kestävän kehityksen leima ilman, että päästään käsiksi toimintojen 

keskinäisriippuvuuksien analysointiin. Eksplisiittinen kestävän kehityksen maininnan 

puuttuminen ei myöskään merkitse sitä, etteivät kestävän kehityksen tavoitteet olisi 

implisiittisesti mukana toiminnassa. Kestävän kehityksen laaja-alainen kokonaisuus 

tulisi nähdä yli hallinnonalarajojen, jotta tarkastelun tuottama lisäarvo muuhun 

toimintaan konkretisoituisi.

Talousarvion pääluokkakohtaista erillistarkastelua kestävästä kehityksestä tai tasa- 

arvosta ei anna kokonaiskuvaa asiasta. Talousarviossa tämän tyyliset 

yhteenvetotarkastelut tulisi koota yhteen, jolloin lukija saisi kokonaiskuvan tilanteesta. 

Samalla koontitarkastelun tekijä, esimerkiksi valtiovarainministeriö, pystyy 

tasapainottamaan kokonaisuuden ja lisäohjeistamaan niitä tahoja, jotka ovat 

mahdollisesti raportoineet puutteellisesti.

Tarkastusviraston suositus arvioida ja esittää kestävää kehitystä edistävien 

toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset niiden valmistelussa ja päätösasiakirjoissa on

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Meritullinkatu 8, Helsinki. PL 33, 00023 Valtioneuvosto. 

0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset

mailto:tuloksellisuustarkastus@vtv.fi
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haastava tehtävä, jonka toteutuminen edellyttäisi tarkempaa määrittelyä siitä, mitä 

voidaan lukea ja millä periaatteilla kestävää kehitystä edistäviksi toimenpiteiksi.

Myös valtionneuvoston selonteossa korostetaan politiikkajohdonmukaisuuden 

merkitystä kestävän kehityksen edistämisessä. Onkin kysyttävä, onko kestävän 

kehityksen viitekehikon käyttöönotto lisännyt politiikkajohdonmukaisuutta ja eri 

politiikka-alojen keskinäisriippuvuuksien huomioon ottamista päätöksenteossa. Onko 

ministeriöiden yhteistyö kehittynyt kestävän kehityksen edistämisessä?

Sosiaali-ja terveysministeriö toteaa haasteeksi seurantamittariston kehittämisen ja 

käytön. Ei ole helppoa luoda mahdollisimman kattavaa kestään kehityksen mittaristoa, 

joka olisi samalla helppokäyttöinen ja yksiselitteisesti tulkittavissa oleva. Myös 

seurantaindikaattoreiden valinnassa ja niiden antamien tulosten tulkinnassa joudutaan 

käyttämään apuna laadullista arviointia ja arvopohjaista priorisointia. Eri tekijöiden 

keskinäisriippuvuuksien analysointi ei onnistu vain yksittäisten mittarien tuottaman 

kuvaustiedon avulla. Seurannan rooli onkin erityisesti herättää keskustelua ja edistää 

vuoropuhelua kestävän kehityksen taustalla olevien tekijöiden välisistä suhteista.

VTV:n tarkastuskertomusluonnos Kestävän kehityksen edistäminen

TIEDOKSI STM/osastot
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Lausunto Valtiontalouden tarkastusviraston Tarkastuskertomusluonnoksesta Kestävän 
kehityksen edistäminen 

Johdanto 
 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut valtioneuvoston toimintaa kestävän kehityksen 

edistämiseksi. Tarkastuksen lähtökohtana on ollut pääministeri Sipilän hallituksen antama 

valtioneuvoston selonteko, jossa määritellään valtioneuvoston painopisteet ja kestävää kehitystä 

edistävät toimenpiteet. Selonteon painopistealueet ovat hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi sekä 

yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava Suomi. Tarkastuksessa ei ole arvioitu kestävän kehityksen 

edistämistyön sisällöllisiä tuloksia ja vaikutuksia.  

Tarkastuksen oletuksena on ollut se, että kestävän kehityksen edistämisen tuloksellisuus paranee, kun 

suunnitelmat perustuvat luotettaville taloudellisten vaikutusten arvioinneille, kun kestävän kehityksen 

edistäminen on ministeriöissä hyvin koordinoitua, kun valtioneuvoston päätöksen mukaiset 

toimenpiteet on toteutettu ja kun kestävän kehityksen edistämistä voidaan seurata systemaattisesti ja 

arvioida luotettavaan tietoon perustuen. 

 

Valtiontalouden tarkastusviraston esittämät suositukset 

Alustavassa kannanotossaan Valtiontalouden tarkastusvirasto esittää seuraavia suosituksia: 

1. Valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden tulee arvioida ja esittää kestävää 

kehitystä edistävien toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset niiden valmistelussa ja 

päätösasiakirjoissa 

2. Jos kestävästä kehityksestä halutaan selvemmin politiikkasisältöjä ohjaavaa, 

ministeriöiden tulee analysoida systemaattisemmin toiminnan kestävän kehityksen 

mukaisuutta 

3. Jos politiikkaa halutaan muuttaa kestävää kehitystä voimakkaimmin toteuttavaksi, 

valtionneuvoston ohjauksen tulee olla nyt annettua selontekoa vahvempaa 

4. Valtioneuvoston tulee selventää kansallisten ja valtionneuvoston selonteon tavoitteiden 

asemaa toiminnan ohjaajana 

5. Valtioneuvoston kanslian tulee parantaa kestävää kehitystä edistävien valtioneuvoston 

toimenpiteiden arviointia sekä näistä raportointia hallituksen vuosikertomuksessa.  
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Ympäristöministeriön näkemys esitetyistä suosituksista  

Ympäristöministeriö näkemys on, että Valtiontalouden tarkastusviraston suositukset ovat 

kannatettavia, erityisesti yllä luetelluista kohdista 2 – 5.  

Ympäristöministeriön näkemys on, ettei kohdassa 1 ehdotettu kestävää kehitystä edistävien 

toimenpiteiden taloudellisten vaikutusten arviointi onnistu ennen kuin kohtien 2 – 5 suositusten 

sisältöraamit saadaan yhteisesti sovittua ja otettua käyttöön. Alustavassa kannanotossaan 

Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaakin, että kestävän kehityksen mukaisia toimia tunnistetaan 

ministeriöissä aiempaa enemmän, mutta ministeriöissä ei ole analysoitu tai luotu hyviä työvälineitä 

analysoimaan politiikkasisältöjen ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Tämä työ vaatii 

valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden hyvää yhteistyötä. 

 

Kestävä kehitys ministeriöiden strategioissa  

Alustavassa kannanotossaan Valtiontalouden tarkastusvirasto on katsonut, miten kestävä kehitys 

esiintyy selvästi julkilausuttuna eri ministeriöiden strategioissa. Tämän vertailun mukaan 

ympäristöministeriö kuuluu niihin ministeriöihin, joiden strategioissa ei ole selvästi julkilausuttu 

kestävää kehitystä, mutta niissä kestävä kehitys on välillisemmin mukana.  

 

Ympäristöministeriön näkemys  

Erillisen kestävän kehityksen julkilausuman puuttumisesta huolimatta ympäristöministeriön 

strategia sitouttaa hyvin kaikki ministeriön osastot, tulosalueet ja alaisen hallinnon kestävän 

kehityksen tavoiteohjelman mukaisiin Agenda 2030 tavoitteisiin. Strategian mukaiset 

vaikuttavuustavoitteet on suoraan asetettu ympäristöministeriön vuosittaiseen tulossopimukseen 

ja sen liitteenä oleviin tulostavoitteisiin, näin myös tarkasteluvuosina 2017 ja 2018. 

Ympäristöministeriön Strategia 2030:n vaikuttavuustavoitteet Hyvä ympäristö ja monimuotoinen 

luonto, Hiilineutraali kiertotalous ja Kestävä kaupunki kehitys on asetettu ministeriön 

tulostavoitteiksi vuodelle 2019. Jatkossa ympäristöministeriö huolehtii, että ympäristöministeriön 

strategiassa tavoitteiden kytkentä kestävän kehityksen agendaan tulee esille myös eksplisiittisesti. 

Miten ympäristöministeriön sitoutuminen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi sitten 

käytännössä näkyy? Seuraavaksi esimerkki vuodelta 2017.  

Hallituksen vuosikertomuksessa 2017 kohdassa 12.3 esitetään miten ympäristöministeriön 

Tulossopimuksessa vuodelle 2017 asetetut vaikuttavuustavoitteet on saavutettu. Tavoitteet olivat: 

Vähähiilinen ja energiatehokas Suomi, Luonnonvarojen kestävä käyttö ja toimiva kiertotalous, Hyvä 

ympäristöntila, Monimuotoinen luonto ja toimivat ekosysteemit ja Hyvinvointia ja kilpailukykyä 

tulevat asumisolot. Kappaleessa 12.4 Hallinnonalan toiminnallisen tuloksellisuuden kehitys käydään 

vielä yksityiskohtaisesti läpi, mitä käytännössä on tehty ja miten esim. Suomen kasvihuonepäästöt 

ovat vähentyneet Pariisin sopimuksen myötä. Kappaleessa 12.4.5 Kestävän kehityksen Agenda 
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2030 nostetaan esim. Hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi edellä esitettyjä tulostavoitteita ja 

käydään samoja tavoitteita ja niiden tuloksia läpi. Ympäristöministeriön vuosittaiseen toimintaan 

on hyvin integroitu Agenda 2030 mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet ja miten niitä edistetään. 

Esimerkiksi kertomusvuonna 2017 laadittiin ensimmäinen ilmastolain mukainen keskipitkän 

aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti ilmastoviisasta arkea, joka annettiin selontekona 

eduskunnalle (VNS 7/2017 vp – EK 4/2018 vp). Kannanoton Taulukkoon 2. Ministeriössä 

tunnistettuja, kestävään kehitykseen liittyviä tehtäviä ja toimialoja YM:n kohdallle tulisi lisätä 

ilmastopolitiikka.  

Ympäristöministeriö edistää toiminnassaan laajasti Agenda 2030 mukaisesti kestävää kehitystä ja 

vahvistaa kestävää kehitystä tukevaa politiikkajohdonmukaisuutta. Esimerkiksi Arktisen neuvoston 

toiminnasta v. 2018 ympäristöministeriö ja koko ympäristöhallinto antoi vahvan panoksen Arktisen 

neuvoston Suomen puheenjohtajakauden toteutukseen, Arktisen ympäristöministeriönkokouksen 

järjestämiseen sekä Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksessa että Arktisessa 

biodiversiteettikongressissa. 

Ympäristöministeriössä kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden toteuttaminen on jo pitkään ja 

pitkäjänteisesti sisällytetty ministeriön toimintaan, varsinkin selonteon painopistealueilla 

hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi, mutta myös yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava Suomi. 

Kaikki toimintamme pohjautuu kestävän kehityksen toteuttamiseen, myös rahoituksemme on 

siihen ohjattu. Tämä koskee niin ympäristöministeriön kuin sen alaisenhallinnon toimintaa. 

Jatkossa pyrimme systemaattisemmin ja analyyttisemmin tuomaan esille mitä olemme vuosittain 

tehneet kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

 

 

Hallinto- ja kansainvälisten asiain johtajan sijainen   

Henkilöstöpäällikkö   Heidi Sederholm 
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