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Tiivistelmä 
I Euroopan unioni on sitoutunut panemaan täytäntöön kestävän kehityksen Agenda 
2030 -toimintaohjelman ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Tässä katsauksessa 
kartoitetaan, mikä on tilanne kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja 
kestävyyttä EU:n tasolla koskevassa raportoinnissa sekä yksittäisten EU:n toimielinten 
ja virastojen raportoinnissa. 

II Kestävyysraportointi on käytäntö, jolla voidaan mitata organisaatioiden 
suorituskykyä kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamisessa, julkistaa mittauksen 
tulokset ja tehdä organisaatioista vastuuvelvollisia sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. 
Kestävyysraportointi on sekä hallinnon että vastuuvelvollisuuden väline. Siinä 
raportoidaan siitä, miten organisaatio ottaa kestävyyskysymykset huomioon 
toiminnassaan, sekä organisaation vaikutuksesta ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
talouteen. 

III Komissiolla tai muilla EU:n toimielimillä ei ole erityistä lakisääteistä velvollisuutta 
laatia kestävyysraportteja. Koska EU on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin ja 
yleisesti kestävän kehityksen aikaansaamiseen, kestävyysraportoinnin voisi odottaa 
olevan olennainen osa tuloksellisuutta ja tuloksia koskevaa raportointia.  

IV Katsauksesta käy ilmi, ettei komissio raportoi siitä, miten EU:n talousarviolla tai 
EU:n politiikalla edistetään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. 
Poikkeuksena tästä on ulkoinen toiminta, jossa komissio on alkanut muuttaa 
tuloksellisuuden raportointijärjestelmäänsä kestävän kehityksen tavoitteiden ja 
kestävyyden osalta. Komissio on julkaissut äskettäin pohdinta-asiakirjan, jossa se kuvaa 
tiettyjä kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä komission toimintalinjoja. EU:n 
tilastotoimisto (Eurostat) on julkaissut yleisen kuvauksen kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamisesta EU:ssa. Sen tarkoituksena ei kuitenkaan ole mitata, miten 
EU:n politiikoilla ja talousarviolla edistetään Agenda 2030 -toimintaohjelmaa. 

V Tästä katsauksesta ilmenee myös, että tarkoituksenmukaisen 
kestävyysraportoinnin edellytyksiä ei pääosin ole vielä olemassa. Komissio on julkaissut 
pohdinta-asiakirjan, jossa esitetään pääpiirteissään suunnitelmia kestävästä 
Euroopasta, mutta sillä ei ole tällä hetkellä EU:n strategiaa, jossa käsiteltäisiin kestävän 
kehityksen tavoitteita vuoteen 2030 asti.  

VI Katsauksessa käsitellään myös sitä, mitä EU:n toimielimet (muut kuin komissio) ja 
EU:n virastot tekevät kestävyysraportoinnin alalla. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, 
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että kestävyysraportteja julkaisevat yksi EU:n toimielin, Euroopan investointipankki, ja 
yksi EU:n virasto, Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto. Muut EU:n toimielimet ja 
virastot keräävät jonkin verran tietoa kestävyydestä ja julkaisevatkin sitä toisinaan, 
mutta se on usein satunnaista ja puutteellista eikä kata kaikkia kestävyyden 
näkökohtia. Tiedot liittyvät pääosin siihen, miten organisaatioiden toiminta vaikuttaa 
kestävyyteen, eikä niinkään siihen, miten ne ovat ottaneet kestävyyden huomioon 
kokonaisstrategiassaan ja toimissaan. 

VII Katsauksessa tuodaan esiin edut, joita organisaatioille koituu 
kestävyysraportoinnista, ja kuvataan kestävyysraportoinnin tarkastamisen 
kehittymistä. Lisäksi esitetään esimerkkejä jäsenvaltioiden käytännöistä sekä julkiselta 
että yksityiseltä sektorilta.  

VIII Tilintarkastustuomioistuin yksilöi EU:n toimielinten ja virastojen 
kestävyysraportoinnille neljä haastetta: 

o Laaditaan kestävän kehityksen tavoitteita ja kestävyyttä käsittelevä EU:n strategia 
vuoden 2020 jälkeiselle ajalle.  

o Otetaan kestävyys ja kestävän kehityksen tavoitteet mukaan EU:n talousarvioon 
ja tuloskehykseen. 

o Kehitetään EU:n toimielinten ja virastojen kestävyysraportointia. 

o Parannetaan kestävyysraportoinnin uskottavuutta tarkastuksen avulla. 
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Johdanto 

Kestävä kehitys ja kestävyys 

01 Kestävä kehitys määritellään tavallisesti ”sellaiseksi kehitykseksi, joka vastaa 
nykypäivän tarpeisiin vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta vastata 
omiin tarpeisiinsa”1.  

02 Se ymmärretään kokonaisvaltaiseksi lähestymistavaksi, joka yhdistää toisiinsa 
ympäristön, yhteiskunnan ja talouden kestävyyden muodostamat kolme pilaria2. 
Niiden yhdistäminen ei välttämättä tarkoita, että ympäristön ja taloudellisen 
kehityksen välillä on tehtävä kompromisseja3. Kestävä kehitys voi pikemminkin luoda 
työpaikkoja ja kasvua4. 

03 Kestävyyteen kiinnitetään koko ajan enemmän huomiota sitä mukaa kuin 
ymmärretään, että ilmastonmuutos häiritsee jo talouksia ja yhteiskuntia ja vaikuttaa 
yhteiskunnan eri osiin eri tavoin5. Tämä kertoo siitä, että ympäristön, yhteiskunnan ja 
talouden kestävyyttä koskevat ulottuvuudet liittyvät tiiviisti toisiinsa. EU:n poliittisen 
strategian keskus – komission ”ajatushautomo” – on korostanut, että näiden 
yhteyksien ylenkatsominen on EU:n kestävän tulevaisuuden suurimpia riskejä6. 

04 Agenda 2030 -toimintaohjelman7 ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteen 
hyväksyminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa on tuonut tuntuvasti 
uutta vauhtia kestävään kehitykseen koko maailmassa. Kestävän kehityksen tavoitteet 
(kaavio 1) perustuvat kestävyyden kolmeen ulottuvuuteen, ja niissä on osatekijöitä 
taloudellisesta kehityksestä, sosiaalisesta osallisuudesta ja kestävästä 
ympäristöhallinnasta8. Edeltäjästään – vuosituhannen kehitystavoitteista – poiketen 
kestävän kehityksen tavoitteet ovat yleismaailmallisia, ja ne on tarkoitettu kaikille 
maille. 
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Kaavio 1–17 kestävän kehityksen tavoitetta 

 
Lähde: https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/. © Yhdistyneet 
Kansakunnat. 

05 EU ja sen jäsenvaltiot9 ovat sitoutuneet panemaan täytäntöön Agenda 
2030 -toimintaohjelman ja edistämään kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamista. Kestävä kehitys sisältyy myös EU:n perussopimuksiin (Laatikko 1). 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/
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Laatikko 1 

EU:n sitoutuminen kestävään kehitykseen ja näkemys kestävästä 
kehityksestä 

Sitoutuessaan Agenda 2030 -toimintaohjelmaan komissio totesi, että ”EU on 
sitoutunut edistämään kehitystä, joka vastaa nykypäivän tarpeisiin vaarantamatta 
tulevien sukupolvien mahdollisuutta vastata omiin tarpeisiinsa. Kestävän kehityksen 
ydin on sellaisen ihmisarvoisen elämän tarjoaminen kaikille, joka ei ylitä 
planeettamme asettamia rajoja ja jossa yhdistyvät taloudellinen hyvinvointi ja 
tehokkuus, rauhanomaiset yhteiskunnat, sosiaalinen osallisuus ja ympäristövastuu.” 

Seuraavat toimet Euroopan kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi – Kestävyyttä 
edistävät EU:n toimet 

Kestävä kehitys oli jo juurtunut tavoitteeksi EU:n perussopimuksiin ennen 
Agenda 2030 -toimintaohjelmaa: 

EU ”pyrkii Euroopan kestävään kehitykseen, jonka perustana ovat tasapainoinen 
talouskasvu ja hintavakaus, täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoitteleva 
erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous sekä korkeatasoinen 
ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun parantaminen…”, ja edistää… ”maapallon 
kestävää kehitystä”. 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artikla 

Kestävä kehitys on tärkeä osa EU:n ulkoisen toiminnan tavoitteita. Siinä EU:n pitäisi  

d) edistää kehitysmaiden talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävää 
kehitystä ensisijaisena tarkoituksenaan poistaa köyhyys; 

SEU-sopimuksen 21 artiklan 2 kohta 

Kestävyysraportointi 

06 Kestävyysraportointi on käytäntö, jolla voidaan mitata organisaatioiden 
suorituskykyä kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamisessa, julkistaa mittauksen 
tulokset ja tehdä organisaatioista vastuuvelvollisia sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. 
Siinä raportoidaan siitä, miten organisaatio ottaa kestävyyskysymykset huomioon 
toiminnassaan, sekä organisaation vaikutuksesta ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
talouteen. Global Reporting Initiative (GRI) on keskeinen toimija tämän kehityksen 
tukemisessa ja yleisimmin käytetyn standardin10 julkaisija. GRI:n mukaan 
kestävyysraportoinnissa on kyse siitä, että yritys tai organisaatio julkaisee raportin 
jokapäiväisten toimiensa aiheuttamista talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan 
kohdistuvista vaikutuksista. Kestävyysraportissa esitetään myös organisaation arvot ja 
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hallintomalli ja osoitetaan yhteys sen strategian ja kestävää maailmanlaajuista taloutta 
koskevan sitoumuksen välillä11. Yritysten kestävyysraporteissa otetaan yhä enemmän 
huomioon kestävän kehityksen tavoitteet12. 

07 Kestävyysraportointi kehittyi yksityisellä sektorilla, jolta se on hitaasti leviämässä 
julkiselle sektorille, jolla raportointia voidaan tehdä valtio-omisteisissa yrityksissä tai 
julkishallinnossa. Tässä katsauksessa halutaan osoittaa kestävyysraportoinnin 
kehitysmahdollisuudet esittämällä esimerkkejä yksityiseltä sektorilta. Yksityisellä 
sektorilla kestävyysraportointiin viitataan monilla eri käsitteillä: ”raportointi muista 
kuin taloudellisista tiedoista”, ”yrityksen yhteiskuntavastuuraportointi”, ”ympäristöön, 
yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvä raportointi”. Kestävyysraportointi 
kuuluu myös ”laajennettuun ulkoiseen raportointiin (EER)” tai ”yhdennettyyn 
raportointiin”. Tässä katsauksessa käytetään koko ajan käsitettä 
”kestävyysraportointi”. 

08 Edellä mainitusta kaikenkattavasta määritelmästä huolimatta yksityisen sektorin 
kestävyysraportit ovat hyvin vaihtelevia. Niissä voidaan raportoida vain tietystä 
yrityksen ympäristövaikutuksesta, esimerkiksi sen vedenkäytöstä, tai yhdistää 
kestävyys kokonaisvaltaisemmin liiketoimintaprosesseihin kokonaisuudessaan ja 
raportoida esimerkiksi siitä, miten ilmastonmuutos vähentää veden saatavuutta ja 
uhkaa yrityksen liiketoimintamallia13. Kaaviossa 2 havainnollistetaan näitä kahta 
näkökulmaa: vaikutusta, joka organisaation toiminnalla voi olla ilmastonmuutokseen, 
ja vaikutusta, joka ilmastonmuutoksella voi olla liiketoimiin. 

Kaavio 2 – Kestävyysraporttien kaksi näkökulmaa käyttämällä 
esimerkkinä ilmastonmuutosta14 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin muuta kuin taloudellista raportointia koskevien ei-sitovien 
ohjeiden päivitystä koskevan komission kuulemisasiakirjan perusteella. 

Ilmastonmuutoksen vaikutus 
organisaatioon

Organisaation vaikutus 
ilmastonmuutokseen
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09 EU velvoitti direktiivillä 2014/95 tietyt suuret yritykset raportoimaan määrätyt 
muut kuin taloudelliset vähimmäistiedot, jotka koskevat kestävyyttä (laatikko 2). 
Muutamista jäsenvaltioista15 saadaan esimerkkejä julkisen sektorin ja valtio-
omisteisten yritysten raportoinnista (laatikko 3). 

Laatikko 2 

EU:n direktiivillä 2014/95 otettiin käyttöön tiettyjen suurten yritysten 
raportointivelvoite16 

Kestävyyteen liittyviä tietoja koskevia nykyisiä EU:n raportointivelvoitteita 
sovelletaan suuriin yleisen edun kannalta merkittäviin yhteisöihin. Yhteensä ne 
koskevat noin 7 400:aa pörssiyhtiötä, pankkia, vakuutusyhtiötä ja muuta 
jäsenvaltioiden määrittämää yhteisöä17. Direktiivin mukaan niitä ovat tavallisesti yli 
500 työntekijän suuret yritykset. 

GRI:n, CSR Europen ja Accountancy Europen direktiivin täytäntöönpanosta 
vuonna 2017 tekemän tutkimuksen mukaan jotkin jäsenvaltiot ovat laajentaneet 
direktiivin soveltamisalaa18. Ruotsi on esimerkiksi laskenut rajaa 500:sta 
250 työntekijään, ja sekä Ruotsissa että Tanskassa kaikkien suurten yritysten on 
esitettävä muita kuin taloudellisia tietoja koskevat selvitykset. Näin on myös 
espanjalaisissa yrityksissä, joiden liikevaihto on yli kaksi miljardia euroa ja joilla on yli 
4 000 työntekijää. Joissakin jäsenvaltioissa direktiiviä sovelletaan valtiojohtoisiin 
yrityksiin ja suuriin kuntiin19. 

Useissa jäsenvaltioissa on nimenomaisesti otettu mukaan eläkerahastot ja 
omaisuudenhoitoyhtiöt20. Tähän ei ole ryhdytty Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja 
Luxemburgissa, joiden sijoitusrahastoalat ovat EU:n suurimpia. 

Ks. kohdasta 18, mitä kestävyystietoja raportoidaan.  
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Laatikko 3 

Kestävyysraportointi Ruotsin valtion omistamissa yrityksissä 

Ruotsin valtion omistamissa yrityksissä on raportoitu vuodesta 2008 lähtien 
vaikutuksesta, joka kestävyydellä on liiketoimintaan ja yrityksillä kestävyyteen. 
Ruotsin valtio omistaa 47 yritystä, joiden arvo on yhteensä 53,3 miljardia euroa. 
Niiden on annettava vuosikertomuksissaan tietoa asettamistaan taloudellisista ja 
muista kuin taloudellisista tavoitteista, suorituskyvystään ja tavasta, jolla ne yleisesti 
käsittelevät kestävyyskysymyksiä. Valtion omistajaohjauspolitiikassa todetaan 
vuonna 2017, että valtio-omisteisten yritysten olisi analysoitava Agenda 
2030 -toimintaohjelman maailmanlaajuisia kestävyystavoitteita tunnistaakseen 
tavoitteet, joihin yritys vaikuttaa ja joiden saavuttamista se edistää toiminnassaan. 

10 Agenda 2030 -toimintaohjelmassa kannustetaan hallituksia lähettämään YK:lle 
vapaaehtoisia kansallisia raportteja maansa edistymisestä kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamisessa. Näissä raporteissa olisi käsiteltävä, miten tehokkaasti 
maa on toteuttanut kestävää kehitystä. Maaliskuuhun 2019 mennessä EU:n 
28 jäsenvaltiosta 24 oli toimittanut tällaisen raportin21. YK:lle voi raportoida myös EU:n 
tasolla, ja neuvosto ja parlamentti ovat pyytäneet komissiota laatimaan raportin 
YK:lle22 (kohta 56). 

11 Kaaviossa 3 esitetään yhteenveto kestävää kehitystä koskevan raportoinnin eri 
tasoista. 
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Kaavio 3 – Mitkä tahot voivat laatia kestävyysraportteja? 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Kestävyysraportoinnin syyt 

12 Yksityisellä sektorilla yritysten kestävyysraportoinnilla vastataan pääosin 
sijoittajien, kansalaisyhteiskunnan ja kuluttajien vaatimuksiin. Rahoitusmarkkinat ja 
sijoittajat painostavat yrityksiä koko ajan enemmän julkistamaan kestävyyteen liittyvät 
riskit. Tämä johtuu siitä, että kestävyysriskien katsotaan yhä useammin olevan myös 
rahoitusriskejä. Sijoittajat voivat esimerkiksi arvioida entistä paremmin investointeja ja 
omaisuutta ja tehdä liiketoiminnasta tehokkaammin päätöksiä, kun yritysten ilmastoon 
liittyvät riskit ja mahdollisuudet tiedetään23. 

13 Yritysten ja julkisen sektorin liikkeellepanevat voimat ovat erilaisia. Yritysten on 
loppujen lopuksi saatava voittoa aikaan, mutta julkisen sektorin on tarjottava julkisia 
hyödykkeitä. Sidosryhmien tyytyväisyys on kuitenkin molemmille ratkaisevan tärkeää, 
joten raportoinnin syyt ja siitä saatavat edut voivat olla samankaltaisia sekä yksityisellä 
että julkisella sektorilla. Kaaviossa 4 havainnollistetaan eri syitä, jotka liittyvät 

YK:n korkean tason poliittinen foorumi 

Parlamentti ja muut sidosryhmät

Omistajat, päätöksentekijät jne.

Raportointi 
kansallisella tasolla

Raportit jäsenvaltioiden 
keskusviranomaisilta

Raportointi EU:n tasolla

Raportit Euroopan 
komissiolta

Raportointi 
organisaation tasolla

Raportit seuraavilta:
• yksityisyritykset
• voittoa 

tavoittelemattomat 
organisaatiot

• julkiset organisaatiot 
(yliopistot, sairaalat 
jne.)

• yksittäiset EU:n 
toimielimet ja virastot
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raportoinnin taustalla olevaan kahteen syyhyn: 1) hallinnointivälineeseen ja 2) 
välineeseen, jolla johto tai organisaatio pidetään vastuuvelvollisena. 

14 Yleisesti ottaen julkisen sektorin kestävyysraportoinnissa taloudellinen 
suorituskyky voidaan yhdistää siihen, miten organisaatio käyttää tärkeitä resursseja ja 
suhteita, joista se on riippuvainen, sekä vaikuttaa niihin24. Kun julkista organisaatiota 
vaaditaan raportoimaan keskeisestä suorituskyvystä, voidaan lisätä avoimuutta ja 
vastuuvelvollisuutta sekä tarjota ohjausta johtamisesta ja eettisestä 
käyttäytymisestä25. 

Kaavio 4 – Kestävyysraportoinnin sisäiset ja ulkoiset syyt 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Kestävyysraporttien sisältö ja julkaisupaikka 

15 Keskeinen käsite raportoinnin sisällöstä päätettäessä on ”olennaisuus”. Tarkoitus 
on julkaista vain ”olennaisia” tai tärkeitä asioita. Tämän vuoksi annetut tiedot voivat 
olla eri organisaatioissa hyvin erilaisia sen mukaan, mikä niissä katsotaan olennaiseksi. 
Taloudellisessa raportoinnissa olennaisuus määritellään taloudellisin käsittein, mutta 
kestävyysraportoinnissa olennaisuuden määritelmä on monimutkaisempi eikä aina niin 
konkreettinen (laatikko 4). 

Raportointi hallintavälineenä
Sisäinen syy

Raportointi vastuuvelvollisuuden 
välineenä

Ulkoinen syy

• Parannetaan riskinhallintaa
• Säästetään resursseja ja rahaa
• Saadaan parempia tietoja päätöksentekoa 

varten
• Parannetaan henkilöstön tyytyväisyyttä

• Parannetaan sidosryhmäviestintää
• Parannetaan vastuuvelvollisuutta ja 

avoimuutta
• Luodaan myönteinen ja luotettava 

julkisuuskuva
• Rakennetaan luottamusta
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Laatikko 4 

Olennaisuuden erilaiset määritelmät taloudellisessa ja muussa kuin 
taloudellisessa raportoinnissa 

Taloudellisessa raportoinnissa EU määrittelee, että tiedon asema on ”olennainen” 
”silloin, kun sen pois jättämisen tai väärin ilmoittamisen voidaan kohtuullisesti 
odottaa vaikuttavan päätöksiin, joita tiedon käyttäjät tekevät yrityksen 
tilinpäätösten perusteella. Yksittäisten seikkojen olennaisuus on arvioitava muiden 
vastaavien seikkojen yhteydessä26”. 

Muussa kuin taloudellisessa raportoinnissa olennaiseksi tiedoksi katsotaan tiedot, 
jotka julkistetaan ”yrityksen kehityksen, tuloksen, aseman ja sen toiminnan 
aiheuttamien vaikutusten ymmärtämisen edellyttämässä laajuudessa”27. 

GRI-ohjeiston mukaan kestävyysraporteissa pitäisi käsitellä näkökohtia, joissa 
otetaan huomioon organisaation merkittävät taloudelliset sekä ympäristöön ja 
yhteiskuntaan liittyvät vaikutukset tai jotka vaikuttavat huomattavasti sidosryhmien 
arviointeihin ja päätöksiin28. Tämä tarkoittaa, että organisaatiossa olisi katsottava 
olennaiseksi myös se, mikä sidosryhmien (esimerkiksi sijoittajien) mielestä on 
organisaation kannalta olennaista. 

16 Laatikossa 5 näytetään, mitä muu kuin taloudellinen raportointi voi käytännössä 
tarkoittaa. 

Laatikko 5 

Muu kuin taloudellinen raportointi pankissa ja panimossa 

Pankki voi katsoa, ettei vedenkulutus sen omissa toimistoissa ja sivuliikkeissä ole 
olennainen seikka, joka pitäisi sisällyttää toimintakertomukseen Pankki saattaa sen 
sijaan pitää olennaisina tietoja, jotka koskevat sen rahoittamien hankkeiden 
sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia, ja tapaa, jolla se tukee kaupungin, 
alueen tai maan reaalitaloutta29. 

Panimo puolestaan voi katsoa, että sen vedenkulutus oluentuotannon aikana on 
olennainen seikka, ja sisällyttää sen toimintakertomukseensa. Panimo voi myös 
kertoa, miten ilmastonmuutos vaikuttaa sen liiketoimintaan sen eri 
tuotantopaikkojen mahdollisen vedenpuutteen vuoksi. 

17 Useat organisaatiot ovat laatineet suuntaviivoja (tai vapaaehtoisia standardeja) 
yksityisen sektorin kestävyysraportointia varten, jotta voidaan selkeyttää, mikä on 
olennaista ja mikä voisi olla merkityksellistä talouden, ympäristön ja yhteiskunnan 
kannalta. Näitä organisaatioita ovat muun muassa GRI, kansainvälinen yhdennettyä 
raportointia käsittelevä neuvosto (International Integrated Reporting Council, (IIRC)) ja 
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kestävyyttä koskevia kirjanpitostandardeja käsittelevä lautakunta (Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB)). Näistä käytetään eniten GRI-standardia. Vuonna 
2019 monet näistä organisaatioista kokoontuivat 
”yhteiskuntavastuuvuoropuheluun”30. Sen tarkoituksena oli mukauttaa kehyksiä 
paremmin toisiinsa, jotta raporttien laatimista voitaisiin helpottaa ja jotta keskeiset 
sidosryhmät, erityisesti sijoittajat, pystyisivät hyödyntämään paremmin näiden 
raporttien sisältämiä tietoja31. 

18 Muuta kuin taloudellista raportointia koskevassa EU:n direktiivissä 2014/95 ja 
komission suuntaviivoissa sallitaan kaikkien näiden olemassa olevien kehysten 
käyttö32. Raportissa on oltava tietoja vähintään ”ympäristöasioista, sosiaalisista ja 
työntekijöihin liittyvistä seikoista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption ja 
lahjonnan torjuntaan liittyvistä seikoista”33. Yhteisöjen alaryhmissä on raportoitava 
monimuotoisuudesta (esimerkiksi sukupuolten osalta).  

19 Direktiivin tavoitteena oli alusta alkaen käsitellä sekä vaikutusta, joka yrityksillä 
on kestävyyteen, että toisin päin sitä, miten kestävyyshaasteet vaikuttavat yrityksiin. 
Tutkimuksissa on kuitenkin käynyt ilmi, että organisaatioiden raportoinnissa on tapana 
keskittyä ensin mainittuun eli niiden ympäristövaikutuksiin. Vähemmän on raportoitu 
siitä, miten kestävyysriskit vaikuttavat yrityksiin ja miten ne sisällyttävät nämä riskit 
liiketoimintamalliinsa34. 

20 Komission mukaan tietojen julkistamisessa on edelleen huomattavia puutteita ja 
sijoittajien ja muiden sidosryhmien tarpeisiin vastaamiseksi tarvitaan kiireellisesti 
lisäparannuksia raportoinnin määrään, laatuun ja vertailtavuuteen35. Kansainvälisen 
kehityksen36 mukaisesti komissio järjesti keväällä 2019 julkisen kuulemisen direktiivin 
täytäntöönpanoa koskevien suuntaviivojen päivittämisestä, jotta ilmastoon liittyvien 
tietojen julkistamiseen voitaisiin antaa enemmän ohjeita37. Komissio katsoi, että 
finanssisektorilla institutionaaliset sijoittajat, omaisuudenhoitajat ja rahoitusneuvojat 
eivät edelleenkään ota johdonmukaisesti huomioon sijoitusprosessin 
kestävyystekijöitä ja riskejä, ja alalle on ehdotettu erityislainsäädäntöä38. 

21 Organisaatiot voivat julkaista tiedot erillisessä raportissa tai osana tilinpäätöstään 
tai vuosikertomustaan tai esittää ne muissa muodoissa. Esimerkiksi EU:n direktiiveissä 
nämä vaihtoehdot jätetään avoimiksi, ja vain pieni osa jäsenvaltioista39 on päättänyt 
edellyttää julkaisua yhdennetyssä muodossa40. Useat ammatilliset järjestöt 
suosittelevat, että organisaatiot julkaisevat tiedot vuosittain tilinpäätöksissä tai 
toimintakertomuksissa, jotta vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta sidosryhmiä kohtaan 
voidaan parantaa41. Tilintarkastustuomioistuin on suositellut aiemmin, että Euroopan 
komission pitäisi esittää yksi vastuuvelvollisuusraportti tai raporttisarja. Sen pitäisi 
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sisältää muun muassa raportti muusta kuin taloudellisesta suorituskyvystä, tiedot 
toiminnasta sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin julkisen talouden kestävyyttä koskevat 
selvitykset42.   
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Katsauksen laajuus ja lähestymistapa 
22 Tässä katsauksessa esitetään yleiskuva siitä, miten EU ja sen toimielimet ja 
virastot raportoivat kestävästä kehityksestä. Katsauksessa kartoitetaan, mikä on 
tilanne kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja kestävyyttä EU:n tasolla 
koskevassa raportoinnissa sekä yksittäisten EU:n toimielinten ja virastojen 
kestävyysraportoinnissa. 

23 Katsauksen laatimiseen on neljä pääsyytä: 

o Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat kehottaneet komissiota raportoimaan 
Agenda 2030 -toimintaohjelman sisäisestä ja ulkoisesta täytäntöönpanosta EU:ssa 
YK:lle vuoden 2019 loppuun mennessä43. Euroopan parlamentti on myös 
kehottanut komissiota raportoimaan vuosittain EU:n edistymisestä kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossa44. 

o Vuonna 2018 suuria yleisen edun kannalta merkittäviä yrityksiä vaadittiin 
ensimmäisen kerran EU:n lainsäädännön nojalla raportoimaan 
kestävyystiedoista45. Esimerkillä johtamista koskevan lähestymistavan vuoksi 
tilintarkastustuomioistuin halusi nähdä, mitä EU:n toimielimet ja virastot ovat 
tällä alalla tehneet. 

o Vuoden 2030 lähestyessä nopeasti ”EU:n jäsenvaltiot, yritykset ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajat tunnustavat laajalti tarpeen sitoutua 
voimakkaammin kestävään kehitykseen”, jotta kestävän kehityksen tavoitteet 
voidaan saavuttaa46. Kestävyysraportoinnin avulla tästä sitoumuksesta voidaan 
tehdä totta. 

o Kestävyysraportointi on yksi päämääristä kestävän kehityksen tavoitteissa, koska 
sillä kannustetaan yrityksiä, erityisesti suuria ja kansainvälisiä yrityksiä, 
omaksumaan kestävät käytännöt ja sisällyttämään kestävyystiedot 
raportointijaksoonsa. 

24 Tässä katsauksessa tuodaan esiin tarkoituksenmukaisen kestävyysraportoinnin 
edellytykset ja esitetään, mikä on EU:n elinten nykyinen tilanne 
kestävyysraportoinnissa. Katsauksessa arvioidaan tarkastajien tehtävää tällä alalla ja 
otetaan huomioon haasteet, joita kestävyysraportoinnin edistämisestä aiheutuu. 

25 Tämä katsaus ei ole tarkastus. Se perustuu pääosin julkisesti saatavilla oleviin 
tietoihin. Katsauksessa hyödynnetään vuosikertomuksia varten tehtyä työtä ja useita 
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erityiskertomuksia. Sitä varten on myös tehty haastatteluja ja kyselytutkimus. 
Lisätietoja käytetystä menetelmästä on liitteessä I. 
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Kestävyysraportoinnin edellytykset 
26 Kestävyysraportti on prosessin tuotos. Tässä osassa kuvataan 
tarkoituksenmukaisen kestävyysraportoinnin edellytyksiä olemassa olevien ohjeiden ja 
kehysten perusteella. Siinä keskitytään erityisesti kolmeen keskeiseen edellytykseen: 

o sidosryhmien osallistuminen 

o strategian laatiminen  

o kestävyyden sisällyttäminen talousarvioprosessiin indikaattoreilla mitattujen 
tavoitteiden perusteella. 

Sidosryhmien osallistuminen 

27 Sidosryhmien osallistuminen on keskeistä koko kestävyysraportointiprosessin 
ajan. Komissio on tunnustanut kansalaismielipiteen ja muiden sidosryhmien 
näkemysten merkityksen EU:n päätöksenteossa47. Komissio on vastuuvelvollinen 
neuvostolle ja parlamentille. Niiden lisäksi EU:n kansalaiset, veronmaksajat, yritykset ja 
kansalaisyhteiskunta ovat EU:n toimielinten ja virastojen sidosryhmiä niiden 
kestävyysraportoinnin näkökulmasta (kaavio 5). 
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Kaavio 5 – Kestävyysraportoinnin sidosryhmät 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin GRI 101 -standardin perusteella. 

28 Äskettäinen esimerkki sidosryhmien osallistumisesta on kestävän kehityksen 
tavoitteita käsittelevän usean sidosryhmän foorumin perustaminen. Komission luoma 
foorumi tukee ja neuvoo komissiota ja kaikkia kestävän kehityksen tavoitteiden 
täytäntöönpanoon EU:n tasolla osallistuvia sidosryhmiä48. Foorumissa oli 30 
kansalaisyhteiskunnan, julkisen sektorin ja yksityisen sektorin edustajaa49. 

Strategian laatiminen 

29 Raportoinnin tarkoituksenmukaisuus edellyttää, että sen täytyy sisältyä 
organisaation strategisiin tavoitteisiin ja sen koko toimintalinjoja/liiketoimintaa 
koskevaan jaksoon. Siten kestävyydestä tulee erottamaton osa sen tuloksellisuuden 
hallintokehystä (kaavio 6)50. Eri vaiheiden välillä vaihdetaan tietoja, ja tietojen käyttö 
on tärkeää koko prosessin ajan. 
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Kaavio 6 – Keskeiset vaiheet kestävyyden yhdistämisessä tuloskehyksiin 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

30 EU:n Yhteisen tutkimuskeskuksen ja OECD:n mukaan kestävän kehityksen 
tavoitteiden välisten useiden synergioiden ja täydentävyyksien – mutta myös 
mahdollisten kompromissien51 – vuoksi tarvitaan järjestelmällistä lähestymistapaa, 
jotta voidaan varmistaa toimintalinjojen johdonmukaisuus ja määrittää tiiviisti toisiinsa 
liittyvien kestävän kehityksen tavoitteiden väliset vuorovaikutukset sekä ymmärtää ja 
hallita niitä. Tilintarkastustuomioistuin tutki, onko EU:lla ja erityisesti komissiolla 
strategioita, joilla voidaan määrittää raportoinnin kohteena olevat tavoitteet ja 
päämäärät. 

31 Sen jälkeen, kun Agenda 2030 -toimintaohjelma hyväksyttiin vuonna 2015, 
komissio julkaisi tiedonannon, jossa todettiin, että EU:n toimilla ja sen yleisellä 
strategialla (Eurooppa 2020 -strategia ja Junckerin komission 10 painopistettä) 
vastataan jo kestävän kehityksen tavoitteisiin52. Komissio ei siksi katsonut 
tarpeelliseksi tehdä muutoksia strategiseen kehykseensä. Siksi voimassa olevat 
tavoitteet, lukuun ottamatta joitakin energiaan ja ilmastoon liittyviä tavoitteita53, on 
asetettu ja niitä seurataan vuoteen 2020 asti vuoden 2030 sijasta54. 
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32 Komission mukaan yksi syy tähän lähestymistapaan oli se, että kun 
Agenda 2030 -toimintaohjelma julkaistiin vuonna 2015, EU:n monivuotinen 
rahoituskehys vuosille 2014–2020 oli jo laadittavana (kaavio 7). 

Kaavio 7 – Keskeisten EU:n strategioiden ja 
Agenda 2030 -toimintaohjelman voimassaolo  

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

33 Tilintarkastustuomioistuin on useissa aiemmissa kertomuksissaan tiedostanut 
näiden olosuhteiden aiheuttamat poliittiset ongelmat ja pannut merkille 
päällekkäisyyden sekä epäyhdenmukaiset strategiset kehykset ja 
toimeksiantokaudet55. Vuoden 2020 jälkeiselle ajalle ei kuitenkaan ollut vielä yleistä 
EU:n strategiaa, kun vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä laadittiin 
vuonna 2018. Tilintarkastustuomioistuin on korostanut aiemmin, että vuosien 2021–
2027 monivuotista rahoituskehystä koskevat ehdotukset julkaistiin ilman, että niiden 
tukena oli yhteistä EU:n strategiaa tai tavoitteita56. 

34 Komissio ilmoitti tilintarkastustuomioistuimelle, että sen mielestä vuoden 2016 
Bratislavan julkilausumassa ja vuoden 2017 Rooman julistuksessa sovitut poliittiset 
tavoitteet57 riittivät vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen laatimiseen. 
Joissakin monivuotisen rahoituskehyksen ehdotuksissa viitataan nimenomaisesti 
kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen välineen tavoitteiden ohella 
(esimerkiksi Horisontti Eurooppa -puiteohjelma). 

35 Euroopan parlamentti58, Eurooppa-neuvosto59 ja EU:n neuvosto60 ovat toistuvasti 
kehottaneet laatimaan strategian Agenda 2030 -toimintaohjelmaa varten. Vuonna 
2017 sekä Euroopan parlamentti että neuvosto kehottivat komissiota esittämään 
kokonaisvaltaisen strategian kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa 
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varten61. Neuvoston mukaan tällaisen strategian olisi pitänyt olla käytössä 
vuoden 2018 puoliväliin mennessä, jotta sen nojalla olisi voitu ohjata kaikkia EU:n 
politiikkoja ja ohjelmia, myös välitavoitteita ja pitkän aikavälin tavoitteita, ja esittää 
Euroopan visio kestävästä Euroopasta Agenda 2030 -toimintaohjelman jälkeen. 
Eurooppa-neuvosto katsoi vuonna 2018, että komission pohdinta-asiakirjalla olisi 
valmisteltava toimintaohjelman kattavaa toteuttamisstrategiaa vuonna 201962. 

36 Komissio julkaisi tammikuussa 2019 kestävästä kehityksestä pohdinta-
asiakirjan63, joka oli alun perin tarkoitus julkaista aiemmin. Asiakirjassa on kolme 
tulevaisuuden skenaariota innoitukseksi seuraavan komission työlle, jolla tuetaan 
etenemistä kohti kestävää Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä: 

1) kestävän kehityksen tavoitteita koskeva EU:n kokonaisvaltainen strategia, joka 
ohjaa EU:n ja jäsenvaltioiden toimia 

2) komissio ottaa kestävän kehityksen tavoitteet edelleen huomioon kaikissa 
asiaankuuluvissa EU:n politiikkatoimissa, mutta jäsenvaltioita ei velvoiteta 
toimintaan 

3) ulkoisten toimien korostaminen ja kestävään kehitykseen liittyvän nykyisen 
tavoitetason lujittaminen EU:n tasolla. 

37 Pohdinta-asiakirjaan on koottu asiaankuuluvaa analyysia ja tietoa. Lisäksi 
kuvataan kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä komission valittuja poliittisia 
aloitteita ja esitellään kestävän kehityksen kannalta tärkeitä politiikanaloja. Tämä on 
ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Asiakirjassa kuitenkin esitellään enemmänkin 
kehitystä EU:ssa kuin EU:n politiikan ja/tai EU:n talousarvion vaikutusta kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanon edistämisessä. 

38 Pohdinta-asiakirjassa otetaan esiin joitakin aloja, joilla komission mukaan olisi 
tehtävä enemmän. Siinä ei kuitenkaan ole puuteanalyysia, jossa määritettäisiin, miten 
kestävän kehityksen tavoitteet sopivat nykyisiin painopistealoihin, eikä siinä arvioida, 
mitä EU:n politiikassa ja lainsäädännössä on vielä tehtävä64. Neuvosto oli kehottanut 
tekemään tällaisen puuteanalyysin vuonna 2017, ja parlamentti yhtyi pyyntöön 
pohdinta-asiakirjan julkaisemisen jälkeen vuonna 201965. 

Sisällyttäminen 

39 Kestävyyskysymysten sisällyttäminen keskeisiin talousarvioprosesseihin, 
toiminnan tavoitteisiin tai toimintalinjoihin on toinen kestävyysraportoinnin edellytys.  
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40 Komissio totesi vuonna 2016, että se ”sisällyttää kestävän kehityksen tavoitteet 
EU:n politiikkoihin ja aloitteisiin ja pitää kestävää kehitystä olennaisena johtavana 
periaatteena kaikissa politiikoissaan”66. Komissio on alkanut antaa jonkin verran tietoa 
siitä, onko kyseinen sisällyttäminen tehty ja miten se on tehty. Vuoden 2017 
ohjelmaselvityksiin on kuulunut yleisiä kuvauksia (joissa ei eritellä taloudellisia arvoja) 
siitä, miten kyseessä olevalla ohjelmalla edistetään kestävän kehityksen tavoitteita. 
Komissio laati vuonna 2018 kaavion, jossa kartoitetaan valitut meno-ohjelmat kestävän 
kehityksen tavoitteiden perusteella, ja esitteli uusimpia aloitteita. Komissio arvioi, että 
lähes jokaisella ohjelmalla edistetään yhtä tai useaa kestävän kehityksen tavoitetta67. 
Komissio kuitenkin korostaa näiden tietojen olevan vain tiedottamista (eikä 
raportointia) varten. EU:n ulkoista toimintaa lukuun ottamatta käytössä ei ole 
järjestelmällistä analyysi- tai raportointikehystä siitä, miten yksittäisillä ohjelmilla tai 
talousarvion osilla edistetään kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa. 

41 Eurooppalainen ajatushautomoiden ryhmä katsoi, että komission 
kestävyyskysymysten kartoitus oli hyödyllinen tiedotusta varten, mutta se ei auttanut 
komissiota tekemään kestävyydestä EU:n rahoituksen painopistealaa sen kaikilla 
politiikanaloilla68. Myös Euroopan parlamentti on kehottanut komissiota parantamaan 
“[valtavirtaistamista] kaikkiin rahoitusmekanismeihin ja budjettikohtiin” ja “lisäämään 
vastuuvelvollisuutta yhteisten tulosten tuottamiseksi monivuotisen rahoituskehyksen 
kautta”69. 

42 Monialaisten kysymysten (kuten ilmastonmuutoksen tai sukupuolten tasa-arvon) 
sisällyttäminen koko talousarvioon ei ole helppoa. Ilmastotoimien valtavirtaistamisesta 
vuonna 2016 julkaistussa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa70 
korostettiin, että yhdenkin kestävän kehityksen tavoitteen (ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen) sisällyttäminen EU:n 
talousarvioon saa aikaan useita haasteita. Tilintarkastustuomioistuin huomautti, että 
tarvitaan kattavaa raportointitapa sekä indikaattoreita tosiasiallisten ilmastotoimia 
koskevien menojen ja niihin liittyvien tulosten seuraamiseksi. Näitä indikaattoreita 
voitaisiin käyttää mittaamaan edistymistä ilmastotoimia koskevien kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamisessa. 

43 Kestävän kehityksen tavoitteita voidaan käyttää talousarvioiden kartoittamisen 
tapaan myös parantamaan indikaattoreita, talousarvion arviointia ja menojen 
seurantaa (kaavio 8). Jotkin jäsenvaltiot ovat alkaneet sisällyttää Agenda 
2030 -toimintaohjelmaa talousarviomenettelyihinsä. Tällä hetkellä kestävän kehityksen 
tavoitteiden perusteella tehtävä kartoittaminen on yleisempää kuin kestävän 
kehityksen tavoitteiden käyttäminen suorituskyvyn hallinnan työkaluna resurssien 
osoittamisessa ja niistä neuvottelemisessa. 
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Kaavio 8 – Tapoja käyttää kestävän kehityksen tavoitteita 
talousarviomenettelyssä 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin seuraavan julkaisun perusteella Elisabeth Hege, Laura 
Brimont, Integrating SDGs into national budgetary processes, Institut du développement durable et des 
relations internationales, Study, N°05/18. heinäkuuta 2018. 
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Kestävyysraportointi EU:n 
toimielimissä ja virastoissa 
44 EU on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kestävyyteen, joten 
kestävän kehityksen tavoitteiden ja kestävyyden täytäntöönpano on olennainen osa 
EU:n ja sen toimielinten suorituskykyä. Siksi voitaisiinkin odottaa, että 
kestävyysraportointi olisi olennainen osa niiden tuloksellisuusraportointia. Tällä 
hetkellä komissiolla tai muilla EU:n toimielimillä ei ole erityistä lakisääteistä 
velvollisuutta laatia kestävyysraportteja. 

45 Tässä osassa analysoidaan, miten komissio ja muut EU:n toimielimet ja virastot 
raportoivat kestävyyskysymyksistä. Siinä selvitetään, antavatko EU:n toimielimet ja 
virastot tietoa kestävyydestä tuloksellisuusraportointinsa yhteydessä joko erillisenä 
kestävyysraporttina tai jossakin muussa muodossa. 

46 Seuraavaksi käsitellään 

i) kestävyysraportointia osana komission raportointikehystä 

ii) Eurostatin raportteja ja 

iii) yhden EU:n toimielimen ja EU:n viraston laatimia kestävyysraportteja ja 
muita asiaankuuluvia toimia. 

Komission tuloksellisuusraportointi 

47 Tuloksellisuusraportointi tarkoittaa järjestelmällistä tietojen keräämistä yleisten 
toimintalinjojen, muun muassa sekä rahoitusvälineiden (kuten avustusten) että 
muiden kuin rahoitusvälineiden (kuten lainsäädännön), täytäntöönpanosta ja tietojen 
esittämistä. Tarkoituksena on arvioida toimintalinjojen tehokkuutta ja vaikuttavuutta 
vertailemalla saavutettuja tuloksia asetettuihin tavoitteisiin sekä aiheutuneisiin 
kustannuksiin (sekä taloudellisiin että muihin kuin taloudellisiin kustannuksiin, muun 
muassa sidosryhmille koituviin). Kestävyysraporteilla on muiden 
tuloksellisuusraporttien tapaan kaksi päätarkoitusta: 1) ne ovat vastuuvelvollisuuden 
väline ja 2) ne ovat hallintoväline. 

48 Komission tuloksellisuusraportointikehyksen tavoitteena on mitata sen 
tuloksellisuutta tavoitteiden, päämäärien ja indikaattorien avulla. Komissio raportoi 



  27 

 

tuloksista erillisissä asiakirjoissa (kaavio 9). Tilintarkastustuomioistuin arvioi 

säännöllisesti useita jäljempänä esitetyn tuloksellisuuskehyksen näkökohtia, muun 

muassa sitä, käytetäänkö tietoja hallinnossa71. 

Kaavio 9 – Komission tuloksellisuusraportoinnin kehys 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

49 EU:n talousarviota koskevaan tuloksellisuusraportointiin kuuluvat seuraavat 
keskeiset asiakirjat:  

1) ohjelmaselvitykset, joissa kartoitetaan EU:n ohjelmien ja kestävän kehityksen 

tavoitteiden välistä suhdetta 

2) ohjelmien tuloksellisuuskatsaus, jossa esitetään kaikki EU:n meno‐ohjelmat 

vuosina 2014–2020 ja jossa käsitellään kestävän kehityksen tavoitteita useiden 

ohjelmien yhteydessä72 

3) EU:n talousarviota koskeva vuotuinen hallinto‐ ja tuloksellisuuskertomus, jossa 

osoitetaan, miten EU:n talousarviolla tuetaan EU:n poliittisia painopisteitä. 

Kertomuksessa käsitellään kestävän kehityksen tavoitteita yleisesti73 ja todetaan 

niiden olevan ”valtavirtaistettuja”. Asiakirjassa huomautetaan myös, että 

ohjelmaselvitysten tiedot eivät ole virallista raportointia siitä, miten EU:n 

talousarviolla edistetään kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa74. 

4) yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta, jossa esitetään EU:n tasolla EU:n 

toiminnan ja EU:n talousarvion avulla saavutetut tulokset. Kertomuksessa ei 
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raportoida siitä, miten EU:n talousarviolla tai EU:n politiikalla edistetään kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista. 

50 Näiden neljän raportin lisäksi kukin komission pääosasto sekä komission suoraan 
valvomat kuusi virastoa (toimeenpanovirastot) raportoivat vuosittain saavutuksistaan, 
aloitteistaan ja resurssiensa käytöstä vuotuisissa toimintakertomuksissaan. 
Useimmissa tilintarkastustuomioistuimen arvioimissa komission vuoden 2018 
vuotuisissa toimintakertomuksissa kestävän kehityksen tavoitteisiin viitataan 
yleisluontoisesti. EU:n ulkoisesta toiminnasta vastaavat pääosastot antavat kestävän 
kehityksen tavoitteista eniten tietoa, kun taas energian pääosaston sekä liikenteen ja 
liikkumisen pääosaston kertomuksissa niitä ei mainittu lainkaan75. 

51 Myös virastot, jotka eivät ole suoraan komission valvonnassa (erillisvirastot) 
julkaisevat vuosikertomuksia, mutta komissio ei anna ohjeita näiden kertomusten 
laatimiseen eikä se sisällytä näiden virastojen tuloksellisuustietoja vuotuiseen hallinto- 
ja tuloksellisuuskertomukseensa. Virastot ovat kuitenkin perustaneet vapaaehtoisen 
verkoston (toiminnan kehittämisverkosto), joka on laatinut luettelon 
tuloksellisuusindikaattoreista. Joissakin virastojen vuoden 2017 vuosikertomuksissa 
viitataan kestävän kehityksen tavoitteisiin yleisesti, mutta missään ei anneta 
järjestelmällistä tietoa kestävyyskysymyksistä eikä nivota virastojen suorituskykyä 
kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

52 Komissio antaa kestävyyskysymyksistä tietoa tuloksellisuuskertomuksessaan, 
mutta tietoa ei ole koottu tai esitetty järjestelmällisesti. Komissio kuitenkin mittaa 
komission panosta kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon ulkoisen 
toiminnan alalla ja raportoi siitä. Esimerkiksi lokakuussa 2018 komissio hyväksyi EU:n 
kansainvälisen yhteistyön ja kehityksen tarkistetun tuloskehyksen76. Se perustuu 
siihen, mitä tapahtuu Alankomaiden, Chilen, Etelä-Korean, Italian, Norjan, Portugalin, 
Ranskan ja Tanskan kaltaisissa maissa, joissa ulkoasiainministeriöt vastaavat kestävän 
kehityksen tavoitteita koskevasta toimielinten välisestä koordinoinnista77. 

53 Komission mukaan tämän tarkistetun kehyksen avulla voidaan raportoida siitä, 
miten EU:n rahoittamilla78 toimilla on edistetty kestävän kehityksen tavoitteiden 
täytäntöönpanoa kumppanimaissa – sekä nykyisessä monivuotisessa 
rahoituskehyksessä 2014–2020 että tulevassa vuosien 2021–2027 kehyksessä. 
Tarkistettua kehystä on myös määrä käyttää komission raportointikehyksessä sekä 
EU:n ja jäsenvaltioiden raportoidessa YK:lle neljän vuoden välein (kohta 56)79. 
Asiakirjassa huomautetaan, että kyseisellä tuloskehyksellä voidaan edistää tehokasta 
täytäntöönpanoa, avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja johdonmukaista viestintää siitä, 
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miten EU edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa etenemistä 
kumppanimaissa80. 

Eurostatin kertomus edistymisestä kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamisessa EU:ssa 

54 Eurostat on laatinut vuodesta 2017 lähtien vuosikertomuksen, jossa kuvataan 
edistymistä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa EU:ssa81. Kertomuksen 
tarkoituksena on arvioida määrällisesti, miten EU edistyy kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamisessa. Komissio ei kuitenkaan yritä mitata, miten EU:n 
toimintalinjoilla ja talousarviolla edistetään Agenda 2030 -toimintaohjelmaa. 

55 Eurostatin kertomuksessa annetaan tietoa eri indikaattoreista ja edistymisestä 
kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvissä kysymyksissä, ja siinä esitetään tietoja 
jäsenvaltioittain eriteltyinä. Komission on valinnut indikaattorit sidosryhmien 
kuulemisten perusteella, ja ne muodostuvat pääosin jäsenvaltioiden keräämistä 
tilastotiedoista. Indikaattoreita arvioidaan Eurooppa 2020 -tavoitteiden tai muiden 
poliittisten tavoitteiden perusteella, kun niitä on käytettävissä. Kertomuksessa myös 
esitellään EU:n poliittista toimintaa tietyllä alalla, mutta indikaattoreilla ei mitata 
tämän EU:n poliittisen toiminnan tuloksellisuutta. Joihinkin indikaattoreihin liittyy 
tiettyjä haasteita (laatikko 6). Euroopan parlamentti suhtautuu myönteisesti 
Eurostatin kertomukseen, joka ”on askel kohti täysivaltaisen EU:n seurantamekanismin 
luomista”, mutta toteaa myös, että ”Eurostat ei yksin pysty kattavasti ilmentämään 
kaikkia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa edistymisen 
ulottuvuuksia”82. Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin arvostellut Eurostatin 
kertomusta siitä, ettei Eurostatin kertomuksessa mitata, miten maaperän 
huonontumisen nollatason saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä tähtäävää 
kestävän kehityksen tavoitetta koskevan sitoumuksen toteuttamisessa on edistytty83. 
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Laatikko 6 

Esimerkki Eurostatin vuoden 2019 kestävän kehityksen tavoitteita 
mittaavista indikaattoreista 

Kestävän kehityksen tavoite 13: toteutetaan kiireellisesti toimia 
ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjumiseksi. 

Edistymistä mitataan seuraavilla indikaattoreilla84: 

1) kasvihuonekaasupäästöt alueellisesta näkökulmasta (mitataan vuoden 2020 
tavoitteiden perusteella) 

2) kasvihuonekaasupäästöjen energiankulutuksen intensiteetti 

3) lähellä maanpintaa olevan lämpötilan keskimääräinen poikkeama 

4) ilmastoon liittyvät taloudelliset tappiot 

5) osuus ilmastomenoja koskevassa kansainvälisessä sadan miljardin dollarin 
sitoumuksessa. 

Näihin indikaattoreihin liittyy seuraavia haasteita: 

Indikaattori nro 1: 

a) Tämä on kansainvälisesti sovittu indikaattori, mutta komission 
ajatushautomossa ja tutkimuksissa on huomautettu, että jos keskitytään vain 
tähän mittariin, huomiotta voivat jäädä heijastusvaikutukset, joita ilmenee, kun 
kehittyneet maat vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään ulkoistamalla paljon 
päästöjä tuottavat alat muihin maihin ja tuomalla sitten tuotteita85. 

b) Vuoden 2020 tavoitteita käytetään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 
huolimatta siitä, että vuosille 2030 ja 2050 on tavoitteet86. 
Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin todennut, että pitkän aikavälin 
tavoitteet edellyttävät huomattavasti enemmän toimia87; 

Kaikkia muita indikaattoreita koskeva raportointi: 

c) Tietojen vähyyden vuoksi suuntausta ei voitu laskea88. 

56 Komissio aikoo käyttää Eurostatin kertomusta sekä EU:n ulkoisen toiminnan 
vaikutuksesta kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen laadittua kertomusta89 
YK:lle tehtävää raportointia varten vuonna 2019. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2019 
raportissa ei käsitellä EU:n talousarvion ja toimintalinjojen osuutta ulkoista toimintaa 
lukuun ottamatta. 
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EU:n toimielinten ja virastojen toimittamat kestävyystiedot 

57 Tilintarkastustuomioistuin totesi, että kestävyysraportteja julkaisevat yksi EU:n 
toimielin (Euroopan investointipankki) ja yksi EU:n virasto (Euroopan unionin 
teollisoikeuksien virasto) (laatikko 7). 

Laatikko 7 

EIP:n ja EUIPO:n kestävyysraportointi 

EIP:n raportti 

Euroopan investointipankki (EIP) on Luxemburgissa sijaitseva EU:n toimielin. Se on 
”taloudellisesti riippumaton”, sen pääoma on 243 miljardia euroa, ja sillä on 
3 800 työntekijää90. EIP on ”EU:n pankki”, joka rahoittaa investointeja kaikkialla 
maailmassa ja antaa niitä koskevaa neuvontaa91. Toimielin julkaisi ensimmäisen 
kestävyysraporttinsa vuonna 200792 ja mukautti sen GRI-raportointiohjeistoon 
vuodesta 200893 lähtien. 

Sen uusimmassa raportissa (201) on kaksi asiakirjaa: Sustainability Report94 ja 
Sustainability Reporting Disclosure 2018. Ensimmäisessä raportissa käsitellään EIP:n 
lähestymistapaa kestävään ja innovatiiviseen rahoitukseen ja sijoittamiseen. 
Raportissa esitetään, miten kestävyysnäkökohdat on sisällytetty hankkeiden 
arviointiin95, ja annetaan esimerkkejä sidosryhmien osallistumisesta ja tietoja siitä, 
miten organisaatiossa on varmistettu vastuuvelvollisuus. 

Toinen raportti on tarkoitettu asiantuntijoille (muun muassa analyytikoille, 
kansalaisjärjestöille ja tutkimusyhteisölle), ja siinä esitetään kattavia vakioituja 
tietoja ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvistä näkökohdista ja EIP:n 
suorituskyvystä. 

EUIPO:n raportti 

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto on Espanjan Alicantessa sijaitseva EU:n 
erillisvirasto. Se on kokonaan omarahoitteinen96, sen talousarvio on 401 miljoonaa 
euroa, ja sillä on yhteensä 995 työntekijää97. Sen tehtäviin kuuluu EU:n 
tavaramerkkien ja yhteisömallien rekisteröinti, eurooppalainen ja kansainvälinen 
yhteistyö sekä teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu ja valvonta. 

Virasto otti vuonna 2016 käyttöön kestävyyskehyksen, valmisteli 
yhteiskuntavastuustrategian ja laati ensimmäisen kestävyysraporttinsa (joka koski 
varainhoitovuotta 2016) GRI-standardien perusteella. Virasto oli ensimmäinen 
tällaisen kestävyysraportin laatinut EU:n virasto. Virasto päätti vapaaehtoisesti 
mukauttaa vuoden 2017 raporttinsa sisällön muiden kuin taloudellisten tietojen ja 
monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamista koskevan direktiivin98 
mukaiseksi. 
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58 Kestävyysraportointinsa osana EIP ja EUIPO analysoivat kestävyysriskinsä ja 
julkaisivat ne. Tämä työ perustui sisäisiin ja ulkoisiin haastatteluihin. Kaaviossa 10 
esitetään EIP:n olennaisuusarviointi. 

Kaavio 10 – EIP:n arviointi kestävyyskysymysten olennaisuudesta  

 
Tulkinta: Ilmaston ja ympäristön katsotaan olevan erittäin tärkeitä sidosryhmille ja EIP:lle, kun taas 
etiikan ja rehellisyyden katsotaan olevan tärkeämpiä sidosryhmille kuin EIP:lle. 
Lähde: EIP (2019): Sustainability Report 2018, s. 11. 

59 Sekä EIP:n että EUIPO:n kestävyysraporteissa on tietoa siitä, miten organisaatiot 
ovat ottaneet kestävyyskysymykset huomioon toimintalinjoissaan ja toimissaan, sekä 
organisaation vaikutuksesta kestävyyteen. Kuten laatikossa 8 olevasta EIP:n 
esimerkistä käy ilmi, organisaation toimien vaikutus voi olla paljon suurempi kuin se, 
miten varsinainen organisaation työskentely vaikuttaa kestävyyteen. 
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Laatikko 8 

Tiettyjen EIP:n lainaustoimien hiilijalanjälki verrattuna EIP:n omaan 
vaikutukseen 

EIP julkaisee tietoa rahoittamiensa hankkeiden hiilijalanjäljestä.  

 
Lähde: EIP, Sustainability Report 2017. 

Edellä olevasta taulukosta käy ilmi, että hiilidioksidin mittayksikkö on miljoona 
tonnia (Mt) ja että absoluuttiset päästöt olivat yhteensä 5,2 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Suhteellisesti katsottuna rahoitetuissa hankkeissa oli 
vaihtoehtoihin verrattuna 2,9 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vähemmän. 

EIP:n omasta toiminnasta johtuva hiilijalanjälki oli 
22 024 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. 

Tämä osoittaa, että organisaation toimien vaikutuksen analysointi ja raportointi 
voivat olla huomattavasti merkittävämpiä kuin vain itse organisaation vaikutuksesta 
raportointi. 

60 Vaikka muut EU:n toimielimet ja virastot eivät julkaise kestävyysraportteja, ne 
keräävät ja toisinaan julkaisevat kestävyyteen liittyvää tietoa. Se ei ole kuitenkaan 
järjestelmällistä eikä siinä varmisteta, että kaikkia kestävyyden olennaisia näkökohtia 
käsitellään. Tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimus kaikista EU:n toimielimistä ja 
virastoista vahvistaa tämän. 

61 Kerätyt ja julkaistut tiedot liittyvät pääosin siihen, miten organisaatioiden 
toiminta (kuten niiden sisäinen paperin tai veden käyttö) vaikuttaa kestävyyteen, eikä 
niinkään siihen, miten ne ovat ottaneet kestävyyden huomioon kokonaisstrategiassaan 
ja toimissaan. Tällaisessa sisäisesti keskittyneessä raportoinnissa ei ehkä pystytä 

2015 2016 2017

Hankkeiden määrä 73 70 55

EIP:n allekirjoittamat määrät yhteensä (miljardia 
euroa)

11,2 17,7 9,4

Absoluuttiset päästöt (miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa)

4,6 2,4 5,2

Hiilidioksidin talteenotto metsätaloudesta
(miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa)

3,5 0,3

Suhteelliset päästöt (miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa)

-3,1 -2,7 -2,9

Hankkeiden hiilijalanjälki EIP:ssä, 2015–2017
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puuttumaan organisaation olennaisimpiin kysymyksiin. Tällaiset tiedot eivät myöskään 
nimenomaisesti kerro siitä, miten kestävän kehityksen tavoitteet on otettu huomioon 
organisaation toimintalinjassa ja toimissa. 

62 EU:n toimielinten ja virastojen julkistamat tiedot koskevat niiden hallinnon, 
rekrytoinnin ja organisaation ympäristövaikutusta. Ne julkaisevat tietoja eri raporteissa 
(esimerkiksi ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää (EMAS) varten ja/tai 
verkossa laadituissa raporteissa). Muita tietoja kerätään mutta ei julkaista (liite II). 

63 Tilintarkastustuomioistuin myös kysyi EU:n toimielimiltä ja virastoilta, ovatko ne 
ottaneet käyttöön tiettyjä hallintajärjestelmiä kestävyysraportoinnin tai sen osien 
tukemiseksi (kaavio 11). Tällaisilla hallintajärjestelmillä tuetaan organisaatioita, jotka 
haluavat parantaa ympäristövaikutustaan (EMAS, ISO 14 001) tai työntekijöidensä 
terveyttä ja turvallisuutta (työterveyden ja työturvallisuuden arvioinnin standardisarja 
(OHSAS) 18 001, ISO 45 001). 

Kaavio 11 – EU:n toimielinten ja virastojen käytössä olevat 
hallintajärjestelmät 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

64 Käytössä olevat hallintajärjestelmät koskevat useimmiten ympäristönäkökohtia. 
Kolme neljäsosaa EU:n toimielimistä99 ja kymmenen prosenttia EU:n virastoista on 
ottanut käyttöön hallintajärjestelmän, esimerkiksi EMAS- ja/tai ISO 
14 001 -järjestelmän. Organisaatiot pystyvät näiden järjestelmien avulla määrittämään 
toimiensa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristövaikutukset ja seuraamaan niitä. 
ISO 14 001 -järjestelmästä poiketen EMAS-järjestelmässä vaaditaan julkista raporttia, 
jossa käytetään tiettyjä ydinindikaattoreita – energiatehokkuutta, 
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materiaalitehokkuutta, jätettä, luonnon monimuotoisuutta ja päästöjä. Muita 
merkityksellisiä kansainvälisiä hallintajärjestelmiä, esimerkiksi terveyttä ja 
turvallisuutta (OHSAS 18 001) tai energiaa (ISO 5001) varten kehitettyjä järjestelmiä, 
on puolestaan käytössä hyvin vähän. 

65 Kun EU:n toimielimiltä ja virastoilta kysyttiin, miksi ne eivät julkaise erillistä 
kestävyysraporttia, useimmat niistä vastasivat, että ne eivät ole vielä harkinneet sitä. 
Toiseksi yleisin vastaus oli, että niiltä puuttuu tarvittavaa taitotietoa (kaavio 12). 

Kaavio 12 – Tärkeimmät syyt siihen, että kestävyysraporttia ei julkaista 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

66 Tilintarkastustuomioistuimen tutkimuksesta selviää, että vastaajien mielestä 
kestävyysraportoinnista voi olla hyötyä erityisesti uskottavuuden ja avoimuuden 
edistämiseksi. Vastaajat katsoivat myös, että kestävyysraportointi lisäisi työmäärää 
(kaavio 13). 
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Kaavio 13 – Kestävyysraportoinnin mahdolliset hyödyt ja haitat 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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Kestävyystietojen tarkastaminen 
67 Tilinpäätösten ja tuloksellisuuskertomusten tarkastaminen lisää niiden arvoa 
vastuuvelvollisuuden kannalta. Kestävyysraporttien ulkopuolinen varmennus voi lisätä 
uskottavuutta sekä sidosryhmien luottamusta annettuihin tietoihin. Ulkopuolinen 
varmennus voi vähentää riskiä viherpesusta ja siitä, että raportteja käytetään vain 
suhdetoimintaa varten. Tietojen tarkastaminen voi parantaa tietojen arvoa sisäisissä 
valvonta- ja hallintajärjestelmissä ja lisätä tietoa johtotasolla100. 

68 Kestävyysraportoinnin tarkastaminen aiheuttaa erityyppisiä haasteita kuin 
tilinpäätösten tarkastaminen. Kestävyysraportointia tarkastettaessa voidaan 
esimerkiksi tarkastaa ”kertomus” taloudellisten tietojen ja lukujen sijasta101. 
Valtaosalle suurten yritysten kestävyysraporteista tehdään ulkoinen tarkastus tai 
arvio102, mutta kestävyysraportteja varten ei ole yleisesti hyväksyttyä tarkastus- tai 
varmennusstandardia. EU:n direktiivissä esimerkiksi edellytetään tarkastajien 
tarkastavan, että kestävyysraportti on olemassa puuttumatta sen sisältöön. Ranskan ja 
Italian kaltaiset jäsenvaltiot ovat panneet direktiivin täytäntöön eri tavoin 
edellyttämällä, että tarkastajien on myös käsiteltävä raporttien sisältöä103. 

69 Kansainvälinen tilintarkastus- ja varmennusstandardilautakunta (IAASB) julkaisi 
äskettäin, helmikuussa 2019, kuulemisasiakirjan laajennetun ulkoisen raportoinnin 
varmentamisesta104. Laajennettu ulkoinen raportointi kokoaa yhteen monia erilaisia 
raportointimuotoja, muun muassa yhdennetyn raportoinnin, kestävyysraportoinnin ja 
muita raportteja, joita yksiköt laativat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon 
liittyvistä asioista. 

70 ISAE 3000 -standardin mukaan rajallisen varmuuden antavassa toimeksiannossa 
(arviotoimeksianto) toiminnanharjoittajan päätelmä ilmaistaan muodossa, jolla 
voidaan ilmaista, että suoritettujen menettelyjen perusteella toiminnanharjoittajan 
tietoon ei ole tullut mitään, mikä voisi saada toiminnanharjoittajan uskomaan, että 
kohteena olevat tiedot on olennaisesti ilmoitettu väärin. Tällaisissa tapauksissa 
toimeksiannon riskiä pienennetään tasolle, joka voidaan hyväksyä toimeksiannon 
olosuhteissa, mutta riski on suurempi kuin kohtuullisen varmuuden antavassa 
toimeksiannossa105. Laadituista kahdesta EU:n toimielinten ja virastojen 
kestävyysraportista EIP:n raportti on tarkastettu ulkoisesti, ja siitä on saatu rajallinen 
varmuus. EUIPO:n raporttia ei ole tarkastettu. 

71 Useimmilla ylimmillä tarkastuselimillä on tuloksellisuuden tarkastamisesta 
kokemusta, joka voisi olla hyödyllistä kestävyysraporttien käsittelyssä ja kestävän 
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kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanon tarkastamisessa. INTOSAI (ylimpien 
tarkastusviranomaisten kansainvälinen järjestö) on kannustanut ylimpiä 
tarkastuselimiä tekemään tuloksellisuustarkastuksia hallitusten valmiudesta panna 
täytäntöön kestävän kehityksen tavoitteet tai erityiset kestävän kehityksen tavoitteet. 
Useat ylimmät tarkastuselimet ympäri maailmaa ovat julkaisseet tuloksia näistä 
tarkastuksista, ja jotkin niistä ovat analysoineet, miten niiden hallitus seuraa kestävän 
kehityksen tavoitteita ja raportoi niistä (laatikko 9)106. Kestävän kehityksen tavoitteita 
voidaan käyttää tarkastuskriteereinä107. Yksi julkisen tarkastuksen standardeista 
(ISSAI 140) on parhaillaan tarkistettavana. Keskustelua käydään siitä, onko kyseistä 
standardia laajennettava siten, että se kattaisi yhden kestävyysraporttien kannalta 
merkityksellisen näkökohdan eli kestävän kehityksen tavoitteiden tarkastamisen. 

72 Ylimmillä tarkastuselimillä voi kuitenkin olla muitakin tehtäviä kuin tiettyjen 
kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen ja jäsenvaltioiden YK:lle osoittamien 
raporttien tarkastaminen. Kun entistä useammat julkisen sektorin organisaatiot alkavat 
julkistaa kestävyystietojaan, on puututtava kysymykseen siitä, miten tarkastajat voivat 
edistää organisaatioiden tuottamien tietojen laadun parantamista. Ylimpien 
tarkastuselinten on tämän vuoksi ehkä kehitettävä tarkastusalalle uusia valmiuksia tai 
lähestymistapoja. 
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Laatikko 9 

Ylimpien tarkastuselinten toteuttamien kestävyysraportointiin 
liittyvien tarkastusten tulokset 

Jotkin ylimmät tarkastuselimet löysivät maansa Agenda 2030 -toimintaohjelmaa 
koskevasta prosessista puutteita, jotka vaikeuttivat seurantaa ja raportointia. 
Itävalta esimerkiksi oli omaksunut Agenda 2030 -toimintaohjelmaan 
valtavirtaistamista koskevan lähestymistavan, mutta Itävallan ylin tarkastuselin 
totesi, että yleistä vastuuta ei ollut määritelty asianmukaisesti, minkä vuoksi 
täytäntöönpanoprosessista tuli hajanainen. Tämä aiheutti myös koordinoinnin 
puutetta arvioinnissa ja raportoinnissa, eikä Itävallan kansallisessa 
edistymiskertomuksessa täytäntöönpanosta esitetty tiivistä katsausta aiheesta108. 

Jotkin ylimmät tarkastuselimet myös tarkastivat vapaaehtoisten kansallisten 
raporttien laadinnan, kun ne toimittivat kestävän kehityksen tavoitteiden 
täytäntöönpanovalmiutta koskevaa INTOSAI-yhteistyöhön perustuvaa tarkastusta. 
Jotkin näistä ylimmistä tarkastuselimistä suosittelivat, ettei näitä arviointeja pitäisi 
katsoa vain tuotteeksi vaan pikemminkin jatkuvaksi prosessiksi: 

o Itävallan ylin tarkastuselin havaitsi, ettei hallitus aikonut raportoida 
Yhdistyneille kansakunnille ennen vuotta 2020. Siksi elin suositteli, että 
hallituksen pitäisi raportoida mahdollisimman pian ja vähintään kerran 
vaalikaudessa. 

o Alankomaiden ylin tarkastuselin havaitsi, että hallitus oli raportoinut YK:lle 
vuonna 2017 ja tehnyt katsauksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaa koskevasta 
tilanteesta ja tähän asti saavutetusta edistyksestä. Elin kuitenkin suositteli, että 
keskushallinnon pitäisi liittää tärkeät kestävän kehityksen tavoitteita koskevat 
aiheet vuotuiseen tilinpäätökseensä109. 

o Puolan ylin tarkastuselin tunnusti, että vapaaehtoinen kansallinen arvio oli 
laadittu tehokkaasti, mutta suositteli tarkkailemaan edistymistä 
säännöllisesti110. 
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EU:n toimielinten ja virastojen 
kestävyysraportoinnin haasteet 
73 EU on sitoutunut Agenda 2030 -toimintaohjelman kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoon. Tästä tilintarkastustuomioistuimen katsauksesta on 
käynyt ilmi, että komissio sekä muut EU:n toimielimet ja virastot käsittelevät joitakin 
tietoja, jotka ovat tarpeen tarkoituksenmukaiselle kestävyysraportoinnille. 
Kestävyysraportointiin tarvittavia edellytyksiä ei kuitenkaan ole pääosin olemassa. Yksi 
EU:n toimielin ja yksi virasto julkaisevat kestävyysraportteja ja laativat kyseisessä 
raportointiprosessissa tarvittavan taustastrategian. Muut julkaisevat tai keräävät 
soveltuvaa tietoa. Tilintarkastustuomioistuin on myös esitellyt jäsenvaltioiden 
yksityisen ja julkisen sektorin käytäntöjä, joita voitaisiin käyttää esimerkkeinä. 
Tilintarkastustuomioistuin on havainnut useita haasteita. 

Haaste 1: Laaditaan kestävän kehityksen tavoitteita ja kestävyyttä käsittelevä EU:n 
strategia vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 

74 Useista molempien lainsäätäjien ja sidosryhmien kehotuksista huolimatta 
kestävästä kehityksestä ei ole laadittu vuoteen 2030 ulottuvaa pitkäaikaista EU:n 
strategiaa, jossa määriteltäisiin mahdolliset tavoitteet ja tavoitearvot, joista 
raportoitaisiin komission tuloskehyksessä (kohdat 30–35). Tällaisessa strategiassa 
määritettäisiin, mitkä kestävän kehityksen tavoitteet olisivat merkityksellisiä EU:lle. 
Komissio on laatinut seuraavalle komissiolle työn perustaksi pohdinta-asiakirjan, jossa 
esitetään kolme skenaariota tulevaa kestävää Eurooppaa varten. Pohdinta-asiakirjassa 
otetaan esiin joitakin aloja, joilla komission mukaan olisi tehtävä enemmän. 
Asiakirjassa ei kuitenkaan ole puuteanalyysia, jossa määriteltäisiin, mitä on vielä 
tehtävä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi talousarvion, EU:n politiikan 
ja/tai lainsäädännön osalta (kohdat 36–38). 

Haaste 2: Otetaan kestävyys ja kestävän kehityksen tavoitteet mukaan EU:n 
talousarvioon ja tuloskehykseen 

75 Tässä katsauksessa on korostettu, että kestävyysraportointi on prosessi ja että 
siihen kuuluu paljon muutakin kuin vain raportin julkaiseminen. Komissio ei raportoi 
siitä, miten EU:n talousarviolla tai EU:n politiikalla edistetään kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista. Komission pohdinta-asiakirjassa kuvataan, miten tietyt 
komission toimintalinjat liittyvät kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vaikka komissio on 
alkanut viitata kestävän kehityksen tavoitteisiin ohjelmaselvityksissään, sitä, miten 
EU:n toimintalinjoilla ja talousarviolla edistetään kestävän kehityksen täytäntöönpanoa 
ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, ei seurata eikä siitä raportoida 
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(kohdat 38–42). Eurostat on seurannut kestävän kehityksen tavoitteita vuodesta 2017 
lähtien säännöllisesti vuosittain. Kestävän kehityksen tavoitteisiin EU:ssa liittyvät 
suuntaukset voidaan seurannan ansiosta esittää tilastollisesti. 

76 76 Komissiolla on kattava kokemus tuloksellisuusraportoinnista, ja komission 
tulosbudjetointijärjestelmän pisteet ovat huomattavasti korkeammat kuin kaikkien 
muiden OECD-maiden111. Haasteena on kuitenkin kestävyysraportoinnin 
sisällyttäminen tähän tuloksellisuusraportointiin. Sisällyttäminen voisi kuitenkin auttaa 
komissiota valtavirtaistamaan tuloksellisuusindikaattorit ja mukauttamaan 
erityisohjelmien ja politiikan tavoitteet entistä paremmin korkean tason yleisiin 
tavoitteisiin tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2017 vuosikertomuksen suositusten 
mukaisesti112. 

77 Monialaisten toimintalinjojen sisällyttäminen talousarvioon ei ole helppoa, kuten 
tilintarkastustuomioistuin on aiemmin tuonut esiin. Tehokas valtavirtaistaminen tai 
priorisointi voisi tarkoittaa EU:n varojen ohjaamista aloille, joilla niitä eniten tarvitaan 
tai joilla on EU:n lisäarvoa (kohdat 39–43). 

78 Komissio mukauttaa tuloksellisuusraportointijärjestelmäänsä ulkoisen toiminnan 
alalla (kohta 52), jotta voidaan mitata, miten EU edistää kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoa tällä politiikan alalla, ja raportoida siitä. Tämä kuvastaa 
tilannetta joissakin maissa, joissa johtavana alana on kehitysapu – ala, jolla aiemmin oli 
käsiteltävä vuosituhannen kehitystavoitteita (kohta 52). 

79 Tulevan raportoinnin yhtenä haasteena on se, miten annetut tiedot otetaan 
huomioon päätöksenteossa. 79 Tulevan raportoinnin yhtenä haasteena on se, miten 
annetut tiedot otetaan huomioon päätöksenteossa. Vaikka EU:n tulosbudjetointikehys 
on erittäin kehittynyt, tietojen käyttötavassa on jo nyt parantamisen varaa (kohta 48). 

Haaste 3: Kehitetään EU:n toimielinten ja virastojen kestävyysraportointia  

80 Kestävyydestä raportoitiin yhdessä EU:n toimielimessä ja yhdessä virastossa: 
EIP:ssä ja EUIPO:ssa. Ne ovat esimerkkejä kestävyysraportoinnin sisällyttämisestä koko 
toimintaprosessiin. EIP ja EUIPO ovat kehittäneet näitä käytäntöjä, vaikka 
kestävyysraporttien laatimiseen ei ole lakisääteistä velvollisuutta, ja ilman EU:n tason 
ohjeita tai järjestelmällistä ohjausta (kohta 57 ja laatikko 7). 

81 Tilintarkastustuomioistuimen tutkimuksen mukaan EU:n toimielimet ja virastot 
ymmärtävät, että kestävyysraportoinnista voi olla hyötyä. Erityisesti niissä 
ymmärretään, että niiden uskottavuus ja avoimuus voivat sen ansiosta lisääntyä. 
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Tilintarkastustuomioistuin totesi myös, että vaikka muut EU:n toimielimet ja virastot 
eivät julkaise kestävyysraportteja, ne kuitenkin keräävät ja julkaisevat joitakin 
kestävyyteen liittyviä tietoja. Työ ei ole kuitenkaan järjestelmällistä eikä siinä käsitellä 
kaikkia olennaisia näkökohtia. Kerätyt ja julkaistut tiedot liittyvät pääosin siihen, miten 
organisaatioiden toiminta (kuten niiden sisäinen paperin tai veden käyttö) vaikuttaa 
kestävyyteen, eikä niinkään siihen, miten ne ovat ottaneet kestävyyden huomioon 
yleisissä toimintaprosesseissaan (kohdat 60–66). 

Haaste 4: Parannetaan kestävyysraportoinnin uskottavuutta tarkastuksen avulla  

82 Yksityisellä sektorilla kestävyysraporteista tehdään yhä useammin suppea 
ulkoinen tarkastus tai arvio, mutta kestävyysraportteja varten ei ole yleisesti 
hyväksyttyä tarkastus- tai varmennusstandardia. Ylimpien tarkastuselinten kokemus 
tuloksellisuustarkastuksesta voi osoittautua hyödylliseksi kestävyysraportoinnin 
tarkastamisessa. Kun entistä useammat julkiset elimet alkavat julkaista 
kestävyysraportteja, ylimpien tarkastuselinten on pohdittava, missä määrin kyseisille 
raporteille voidaan antaa varmennus. Yksi keskeisistä haasteista on ympäristön, 
yhteiskunnan ja talouden kestävyyden pitkäaikaisuuden ja monimutkaisuuden 
huomioon ottaminen. Ylimpien tarkastuselinten on tämän vuoksi ehkä kehitettävä 
tarkastusalalle uusia valmiuksia tai lähestymistapoja (kohdat 67–72). 
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Liitteet 

Liite I – Lähestymistapa ja menetelmä 
Tilintarkastustuomioistuin haastatteli seuraavia henkilöitä ja organisaatioita: 

Euroopan komissio Euroopan unionin neuvosto 
Muut EU:n 

toimielimet ja 
elimet 

Kansainvälisiä elimiä, 
yhdistyksiä, 

tarkastusyrityksiä 

Komission jäsenet: 
Ensimmäinen 
varapuheenjohtaja Franz 
Timmermans, 
varapuheenjohtaja Jyrki 
Katainen, komission jäsen 
Günther Oettinger ja heidän 
kabinettinsa 

Kestävän kehityksen 
Agenda 2030 -toimintaohjelman 
työryhmä (Agenda 2030) 

Euroopan 
investointipankki: 
Yritysten 
yhteiskuntavastuun 
osasto 

Accountancy Europe 

Komission pääsihteeri  

Euroopan unionin 
teollisoikeuksien 
virasto: Sisäisen 
valvonnan 
koordinointi 

KPMG, PWC, E&Y, 
Deloitte 

Sisäisen tarkastuksen 
pääjohtaja  

Euroopan 
parlamentin 
unionin 
sisäasioiden 
pääosaston 
yhteyshenkilö  

Kanadan ylin 
tarkastuselin 

EU:n poliittisen strategian 
keskuksen johtaja   

OECD: Budjetoinnin ja 
julkisten menojen 
osasto, kehitykseen 
vaikuttavien 
politiikkojen 
johdonmukaisuudesta 
vastaava yksikkö 

Euroopan komission 
pääosastot Budjetti, 
Eurostat, henkilöstöhallinto 
ja turvallisuustoiminta, 
rahoitusvakauden, 
rahoituspalvelujen ja 
pääomamarkkinaunionin 
pääosasto, EU:n poliittisen 
strategian keskus 
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Kyselytutkimus: 

Tilintarkastustuomioistuin lähetti lyhyen kyselyn komissiolle, neuvostolle, Euroopan 
parlamentille, unionin tuomioistuimelle, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, 
oikeusasiamiehelle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, Euroopan alueiden 
komitealle, Euroopan keskuspankille ja Euroopan investointipankille, Euroopan 
ulkosuhdehallinnolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja kaikille 41:lle EU:n 
virastolle (toimeenpanovirastot, erillisvirastot ja muut elimet). Vastausprosentti oli 
100. 

Kaaviona esitetyssä vastausten analyysissä kaikkien vastausten summaksi ei tule 
100:aa prosenttia pyöristämisen vuoksi tai siksi, että kysymyksiin voi antaa useita 
vastauksia. 

Läpi käydyt asiakirjat: 

Tilintarkastustuomioistuin arvioi ja analysoi muun muassa kaikkien komission 
pääosastojen vuotuiset toimintakertomukset, Euroopan parlamentin päätöslauselmat, 
neuvoston päätelmät, Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselmat, ylimpien 
tarkastuselinten tarkastuskertomukset, EU:n virastojen tuloksellisuuden 
kehittämisverkoston asiakirjat sekä erilaisia tieteellisiä tutkimuksia ja katsauksia 
kestävyysraportoinnista ja kestävän kehityksen tavoitteista. 

 



Liite II EU:n toimielinten ja virastojen julkaisemat tai keräämät kestävyyteen liittyvät tiedot 

YLEISET RAPORTISSA ESITETTÄVÄT TIEDOT
Hallintorakenne 92% ||||||||||||||||||||||| 95% |||||||||||||||||||||||| 0% 3% | 8% || 3% |
Riskinarviointi 83% ||||||||||||||||||||| 90% ||||||||||||||||||||||| 17% |||| 7% || 0% 3% |
Eettinen käytös 92% ||||||||||||||||||||||| 58% ||||||||||||||| 0% 10% ||| 8% || 32% ||||||||
Sidosryhmien osallistuminen 33% |||||||| 51% ||||||||||||| 8% || 10% ||| 58% ||||||||||||||| 39% ||||||||||
Olennaisuusmatriisi 17% |||| 15% |||| 8% || 10% ||| 75% ||||||||||||||||||| 75% |||||||||||||||||||
TALOUDELLISET TIEDOT
Korruption ja lahjonnan torjunta 83% ||||||||||||||||||||| 80% |||||||||||||||||||| 8% || 10% ||| 8% || 10% |||
YMPÄRISTÖTIEDOT
Energia, vesi, luonnon monimuotoisuus 83% ||||||||||||||||||||| 34% ||||||||| 0% 29% ||||||| 17% |||| 37% |||||||||
YHTEISKUNTATIEDOT
Monimuotoisuuden johtaminen 92% ||||||||||||||||||||||| 63% |||||||||||||||| 0% 5% | 8% || 32% ||||||||
Rekrytointi 92% ||||||||||||||||||||||| 90% ||||||||||||||||||||||| 8% || 5% | 0 5% |
Koulutus 83% ||||||||||||||||||||| 75% ||||||||||||||||||| 17% |||| 20% ||||| 0 5% |
Työterveys ja -turvallisuus 75% ||||||||||||||||||| 22% |||||| 17% |||| 29% ||||||| 8% || 49% ||||||||||||
Yhteisön osallistuminen ja kehitys 42% ||||||||||| 20% ||||| 17% |||| 12% ||| 42% ||||||||||| 68% |||||||||||||||||
Ihmisoikeuksien arviointi 25% |||||| 14% |||| 0% 3% | 75% ||||||||||||||||||| 83% |||||||||||||||||||||
MUUT
Muut kuin taloudelliset tiedot 92% ||||||||||||||||||||||| 85% ||||||||||||||||||||| 0% 5% | 8% || 10% |||
Kestävän kehityksen tavoitteiden arviointi 50% ||||||||||||| 20% ||||| 17% |||| 5% | 33% |||||||| 75% |||||||||||||||||||
Muut kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvät kysymykset 33% |||||||| 15% |||| 0% 0 67% ||||||||||||||||| 85% |||||||||||||||||||||

Tietoja kerätty    
Ei julkaistu

EU:n virastot EU:n toimielimet EU:n virastot

Tietoja ei kerätty

EU:n toimielimetEU:n toimielimet EU:n virastot
Julkaistu 
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Lyhenteet 
EER: Laajennettu ulkoinen raportointi 

EIP: Euroopan investointipankki  

EMAS-järjestelmä: Yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä  

EUIPO: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto  

GRI: Global Reporting Initiative, GRI-ohjeisto 

IAASB: Kansainvälinen tilintarkastus- ja varmennusstandardilautakunta 

IIRC: Kansainvälinen yhdennettyä raportointia käsittelevä neuvosto 

INTOSAI WGEA: Ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen järjestön 
ympäristökirjanpitoa käsittelevä työryhmä 

ISO: Kansainvälinen standardisoimisjärjestö 

MRK: Monivuotinen rahoituskehys 

Mt: Miljoonaa tonnia 

SAI: Ylin tarkastuselin 

SASB: Kestävyyttä koskevia kirjanpitostandardeja käsittelevä lautakunta 

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet 
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Sanasto 
EMAS-järjestelmä: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella perustettu 
ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Organisaatiot tarvitsevat riippumattoman 
ulkopuolisen varmentajan antaman todistuksen. 

Erillisvirasto: Laatii ja toteuttaa EU:n toimintalinjoja. Sillä on oma talousarvionsa, ja se 
on toiminnassa toistaiseksi. 

Olennaisuusmatriisi: Graafinen menetelmä aiheen olennaisuuden määrittämiseen. 
Matriisissa on kaksi ulottuvuutta: a) talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien 
vaikutusten merkitys ja b) vaikutus sidosryhmien arvioihin ja päätöksiin. 

Toimeenpanovirasto: Yksikkö, jonka vastuulla ovat EU:n ohjelmiin liittyvät 
toimeenpanotehtävät ja operatiiviset tehtävät. Sen toteuttama talousarvio on peräisin 
komissiolta. Toimeenpanovirasto on perustettu määrätyksi ajaksi. 

Usean sidosryhmän foorumi: Foorumi, joka tukee ja neuvoo Euroopan komissiota 
kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossa EU:n tasolla. Foorumissa on 
30 korkean tason edustajaa julkiselta sektorilta, kansalaisyhteiskunnasta ja yksityiseltä 
sektorilta. Se perustettiin toukokuussa 2017. 
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Euroopan unioni (EU) ja sen jäsenvaltiot ovat 
sitoutuneet panemaan täytäntöön kestävän 
kehityksen Agenda 2030  toimintaohjelman ja 17 
kestävän kehityksen tavoitetta. Tässä katsauksessa 
kartoitetaan, mikä on tilanne kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista ja kestävyyttä EU:n tasolla 
koskevassa raportoinnissa sekä yksittäisten EU:n 
toimielinten ja virastojen raportoinnissa.
Kestävyysraportointi on käytäntö, jolla voidaan mitata 
organisaatioiden suorituskykyä kestävän kehityksen 
tavoitteen saavuttamisessa, julkistaa mittauksen 
tulokset ja tehdä organisaatioista vastuuvelvollisia 
sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Raportoinnissa 
käsitellään sitä, miten organisaatio ottaa 
kestävyyskysymykset huomioon toiminnassaan, sekä 
organisaation vaikutusta ympäristöön, yhteiskuntaan 
ja talouteen.
Katsauksesta käy ilmi, ettei komissio raportoi siitä, 
miten EU:n talousarviolla tai EU:n politiikalla 
edistetään kestävän kehityksen tavoitteiden 
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tuloksellisuuden raportointijärjestelmäänsä kestävän 
kehityksen tavoitteiden ja kestävyyden osalta. 
Komissio on julkaissut äskettäin pohdinta-asiakirjan, 
jossa se kuvaa tiettyjä kestävän kehityksen 
tavoitteisiin liittyviä komission toimintalinjoja. 
Kestävyysraportointi ei kuitenkaan ole tällä hetkellä 
mukana komission tuloskehyksessä, eikä 
tarkoituksenmukaisen kestävyysraportoinnin 
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strategiaa, ole pääosin vielä olemassa. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 
kestävyysraportteja julkaisevat yksi EU:n toimielin, 
Euroopan investointipankki, ja yksi EU:n virasto, 
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto.
Tämä katsaus ei ole tarkastus. Siinä käsitellään esiin 
nousevia kysymyksiä ja esitetään tosiseikkoja, ja se 
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