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• 2 000 AMMATTILAISTA
•  HALLINNOI 65 MRD. € ARVOSTA KIINTEISTÖJÄ 
•  ARVIOINTEJA VUOSITTAIN 188 MRD. € ARVOSTA
•  SOLMITTUJA VUOKRASOPIMUKSIA 1,6 MILJ. M2

•  KIINTEISTÖKAUPAN NEUVONANTOJA 
VUOSITTAIN 7,6 MRD. €

•  YLI 600 AMMATTILAISTA
• LIIKEVAIHTO 52,6 MILJ. € 
•  HALLINNOI 14 MILJ. M2 KIINTEISTÖJÄ
•  ARVIOINTEJA VUOSITTAIN 20 MRD. € ARVOSTA
• VUOKRATTUJA NELIÖITÄ 256 000 M2 
• MANAGEERAUKSESSA YHTEENSÄ  

YLI 30 000 ASUNTOA
•  KIINTEISTÖKAUPAN NEUVONANTOJA 

VUOSITTAIN 916 MILJ. €

NEWSEC POHJOIS- 
EUROOPASSA

NEWSEC SUOMESSA

HELSINKI
Postitalo 
Mannerheiminaukio 1 A
PL 52, 00101 Helsinki
Puh. 0207 420 400

TAMPERE
Aleksanterinkatu 32 B
33100 Tampere

OULU
Saaristonkatu 11 A
90100 Oulu

TURKU
Yliopistonkatu 16 C
20100 Turku

LAHTI
Askonkatu 9 
15100 Lahti

KUOPIO
Kirkkokatu 1
70100 Kuopio

JYVÄSKYLÄ
Kauppakatu 18 C
40100 Jyväskylä

HÄMEENLINNA
Talaskuja 3
13200 Hämeenlinna

LAPPEENRANTA
Valtakatu 41 
53100 Lappeenranta

ROVANIEMI
Sampokeskus
Maakuntakatu 29-31 
96200 Rovaniemi

PORI 
Rautatienpuistokatu 7 
28130 Pori

NEWSEC SUOMESSA

SISÄLLYS-
LUETTELO

Copyright Newsec © 2021
Tämä raportti on tarkoitettu yleiseksi tiedoksi ja se perustuu materiaaliin, joka on Newsecin hallussa tai toimitettu Newsecille. Kaikki 
mahdollinen on tehty tietojen varmistamiseksi, mutta tietojen täydestä oikeellisuudesta ja kattavuudesta emme voi tarjota takuuta. 
Newsec ei ota vastuuta raportin mahdollisten epätarkkuuksien vuoksi syntyneistä vahingoista. Raportin tietoja ja grafiikkaa voidaan 
käyttää, kun lähde on selkeästi mainittu. www.newsec.fi

NEWSEC YRITYKSENÄ
3 Newsec pähkinänkuoressa
4 Kannattavan kasvun ja vahvojen vastuullisuuspanostusten vuosi   
5 Näin luomme arvoa
6 Newsecin vastuullisuustyö

KESTÄVÄT RATKAISUT
9  Kestävät ratkaisut omassa toiminnassamme
10 Kestävät ratkaisut asiakkaillemme

OSAAVAT JA HYVINVOIVAT IHMISET
12 Newsecin osaavat ja hyvinvoivat ihmiset 
13 Henkilöstölukuja
14 Osaavat ja hyvinvoivat ihmiset: asiakkaillemme 

EETTISYYS LIIKETOIMINNASSA
16 Eettisyys omassa toiminnassamme
17 Eettisyys liiketoiminnassa: hankinnat ja asiakastyö

18 Raportin laadinnan periaatteet

JOENSUU

VAASA 
Vaasanpuistikko 18 
65100 Vaasa

JOENSUU 
Länsikatu 15,  
Rakennus 2 
80110 Joensuu

http://www.newsec.fi


NEWSEC VASTUULLISUUSRAPORTTI 2020 3

NEWSEC YRITYKSENÄ KESTÄVÄT RATKAISUT OSAAVAT JA HYVINVOIVAT IHMISET EETTISYYS LIIKETOIMINNASSA

Omistusrakenne ja yhtiömuoto
Newsecin Suomen yhtiöt ovat osakeyhtiöitä, 
joiden pääkonttorit sijaitsevat Helsingissä. 
Yhtiöiden emoyhtiöiden sekä konsernin emo-
yhtiön pääkonttorit sijaitsevat Tukholmassa, 
Ruotsissa. Newsecin omistajiin kuuluu edelleen 
yrityksen perustaja Urban Edenström yhtiönsä 
Stronghold Invest AB:n kautta. Stronghold 
Invest on holding-yhtiö, joka omistaa ja kehit-
tää kiinteistöalan yrityksiä Pohjois-Euroopassa 
ja Baltiassa. Stronghold Investin kautta New-
secillä on käytössään laaja verkosto yrityksiä 
ja osaamista kiinteistöalalta sekä vahva talou-
dellinen jalusta.

Molemmista hallituksista on edustajat Newse-
cin vastuullisuusohjausryhmässä, mikä johtaa 
ja kehittää Newsecin vastuullisuustyötä eteen-
päin. 

42 %

38 %

10 %

6 %
4 %

Toimistolaitteet Autoliikenne Lentoliikenne Sähkönkulutus Jätteet

NEWSEC 
PÄHKINÄNKUORESSA

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYS

HIILIJALANJÄLKI

Me Newsecillä tarjoamme täyden palvelun rat-
kaisut kiinteistöalalla niin sijoittajille, omista-
jille kuin toimitilojen tai asuntojen vuokralaisil-
lekin. Palvelemme muun muassa kiinteistöjen 
myynti- ja ostoneuvonannoissa, arvioinneissa 
ja analyyseissa, asunto- ja toimitilavälityksessä 
sekä kiinteistö- ja toimitilajohtamisessa.

Newsec on perustettu Ruotsissa 1994. Suo-
messa Newsecin historia alkoi jo vuonna 1989 
Tallberg Toimitilajohto Oy:nä, jonka Newsec 
osti vuonna 2005. Nykyään toimimme kahdek-
salla eri markkina-alueella kahdessa eri yhti-
össä: Newsec Property Asset Management Fin-
land Oy (PAM) ja Newsec Advisory Finland Oy 
(Advisory).

Newsec on vahvasti arvojohdettu yritys
Toimintamme vankkana perustana ovat neljä 
arvoamme: Passion for Colleagues and Clients, 
Excellence, Innovation ja Integrity.

Perusarvomme ilmaisee tapaa, jolla New-
secissä kohtaamme niin toisemme kuin asi-
akkaammekin. Uskomme, että positiivinen ja 
arvostava yrityskulttuuri auttaa henkilöstö-
ämme viihtymään, jolloin toiminnan asiakas-
keskeisyys syntyy kuin itsestään. Menestyk-
semme tueksi tarvitsemme sekä henkilös-
tömme vahvaa osaamista ja panosta että myös 
hyviä asiakassuhteita.

 

EXCELLENCE INNOVATION INTEGRITY
PASSION  

FOR COLLEAGUES  
AND CLIENTS

0

10

20

30

40

50

2018 2019 2020

M
ilj

oo
na

a 
eu

ro
a

PAM Advisory

LIIKEVAIHTO LIIKETULOS

ASIAKASTYYTYVÄISYYS PAM ASIAKASTYYTYVÄISYYS ADVISORY

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

2017 2018 2019 2020 2021

N
M

I

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

2018 2019 2020

N
KI

 (N
öj

d 
Ku

nd
 In

de
x)

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

2018 2019 2020

CS
I (

Cu
st

om
er

 S
at

is
fa

ct
io

n 
In

de
x)

0

100

200

300

400

500

600

700

2018 2019 2020

0

1

2

3

4

2018 2019 2020

M
ilj

oo
na

a 
eu

ro
a

PAM Advisory

Advisory vuoden 2018 tietoa ei saatavilla

Liikevaihto ja tulos: 2019 ja 2018 sisältäen Newsec Valuation Oy sekä Newsec Advisory Finland Oy. 
Newsec Valuation Oy fuusioitiin yhtiöön Newsec Advisory Finland Oy 30.11.2019.

PAM hallitus 
31.12.2020
Björn Lindeborg
Richard Engel
Miro Karttunen
Risto Mustaniemi
Anna-Liisa Sarasoja

Advisory hallitus 
31.12.2020
Max Barclay
Johanna Hessius
Johan Håkansson
Katariina Sarin
Mikko Tenhola
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Vastuullisuustyö ja sen 
organisointi Newsecillä
Vuosi 2020 oli Newsecin vastuullisuustyössä 
isojen kehitysharppausten vuosi. Vastuulli-
suuden johtaminen organisoitiin liiketoimin-
nan kaikilla eri tasoilla. Vastuullisuustyötä joh-
taa vastuullisuusohjausryhmä, jossa on edus-
tus molempien Newsec-yhtiöiden ylimmästä 
johdosta ja vastuullisuustyöhön keskeisimmin 
vaikuttavista keskitetyistä toiminnoista (HR, 
talous, hankinnat, lakiasiat ja viestintä). 

Liiketoiminnan eri osa-alueet on laajasti osal-
listettu konkreettisten vastuullisuustavoittei-
den ja toimenpiteiden suunnitteluun. Jokainen 
tiimi on työstänyt omaan toimintaansa liitty-
viä vastuullisuuslupauksia, joiden toteutumista 
seurataan kvartaaleittain. 

Vuonna 2020 laadittiin myös vastuullisuusstra-
tegia. Osana strategiatyötä sisäisesti tunnistet-
tuja painopisteitä varmennettiin eri sidosryh-
mille toteutetun sidosryhmäanalyysin avulla. 
Tässä työssä nousi esiin se, että Newsecin 
vastuullisuuden arvioitiin olevan kiitettävällä 
tasolla (kouluarvosana 9), mutta toisaalta 
meiltä myös odotetaan edelläkävijyyttä. Vas-
tuullisuusstrategia on käsitelty ja hyväksytty 
molempien yhtiöiden johtoryhmissä.     

Korkea intregriteetti on kaiken liiketoimin-
tamme perusta ja haluamme kuvata siihen 
liittyvät periaatteet myös sidosryhmillemme. 

KANNATTAVAN KASVUN JA  
VAHVOJEN VASTUULLISUUS- 
PANOSTUSTEN VUOSI   

Miro Karttunen
Toimitusjohtaja

Newsec Property Asset Management Finland Oy
040 193 1042 

miro.karttunen@newsec.fi

Mikko Tenhola
Toimitusjohtaja

Newsec Advisory Finland Oy 
040 500 1310 

mikko.tenhola@newsec.fi

Keväällä 2021 julkaisimme Newsec Code of 
Conduct –dokumentin, johon nämä periaatteet 
on kirjattu. Vuonna 2021 koko henkilöstö käy 
läpi CoC–ohjeisiin liittyvän digitaalisen koulu-
tuksen. 

Korkea henkilöstötyytyväisyys on Newsecillä 
yksi johtamisen keskeinen mittari. Haluamme 
tarjota työntekijöillemme terveen ja reilun työ-
yhteisön ja uskomme, että hyvinvoivat ihmiset 
myös saavat enemmän aikaan. Tässä asiassa 
keskeinen kehitystyökalu ja mittari on Great 
Place to Work –tutkimus. Keväällä 2021 julkais-
tuissa tuloksissa Newsec sijoittui vertailussa 
Suomen toiseksi parhaaksi yritykseksi suur-
ten työnantajien sarjassa.  

Yhteistyötä asiakkaiden kanssa
Koemme, että kiinteistömanagerina ja kiin-
teistöliiketoiminnan neuvonantajana meillä on 
suuri mahdollisuus vaikuttaa koko kiinteistö-
toimialaan. Haluamme olla aktiivisesti ehdot-
tamassa, kannustamassa ja auttamassa asiak-
kaitamme parantamaan ja kehittämään omis-
tamiansa kiinteistöjen sekä niihin liittyvien 
hankintojen vastuullisuutta.

Näemme, että vastuullisuuteen liittyvät viral-
liset ja epäviralliset vaatimukset lisääntyvät 
jatkuvasti. Tuleva EU:n taksonomiasääntely 
edellyttää tulevaisuudessa, että myös kiinteis-
töjen omistajat joutuvat raportoimaan kohtei-
densa ympäristövaikutuksista yhä enemmän. 

Vastuullisuusnäkökulmat vaikuttavat siis kas-
vavassa määrin sijoitus- ja rahoituspäätök-
siin, millä on iso vaikutus paljon pääomia vaa-
tivalle kiinteistöalalle. Olemme lisänneet jatku-
vasti vastuullisuuteen liittyvää osaamistamme 
ja kasvattaneet sekä sisäiseen että ulkoiseen 
vastuullisuuteen liittyviä resurssejamme. Tämä 
kehitys jatkuu vuonna 2021. 

Vuosi 2020 oli Newsecille kannattava vuosi 
ja erityisesti Newsec Property Asset Manage-
mentille myös vahvan kasvun vuosi. Koko New-
secin henkilöstömäärä kasvoi voimakkaasti, 
ja 600 työntekijän raja ylitettiin joulukuussa 
2020. Tämän mahdollistivat osaltaan vahva 
yrityskulttuuri, vankka arvopohja ja kasvavat 
panostukset vastuullisuuteen. 

Newsecin Suomen liiketoimintojen: Newsec Property Asset Managementin ja Newsec Adviso-
ryn yhteinen ja samalla ensimmäinen vastuullisuusraportti on nyt julkaistu. Vastuullisuus on 
Newsecin strategian ytimessä kahdella tapaa. Haluamme jatkuvasti parantaa toimintaamme 
ja raportoida sidosryhmillemme läpinäkyvästi oman vastuullisuustyömme painopisteet sekä 
toimenpiteemme niihin liittyvien tavoitteiden kehittämiseksi. Lisäksi me tarjoamme asiakkail-
lemme suoraan erilaisia vastuullisuuteen liittyviä palveluita, mutta vastuullisuusnäkökulmat 
ovat kaiken asiakastyön keskiössä myös epäsuorasti. Vastuullisuuden ja koko liiketoimintamme 
perustana ovat Newsecin arvot: Passion for colleagues and clients, Excellence, Innovation ja 
Integrity.  
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NÄIN LUOMME ARVOA
RESURSSIT

Henkinen pääoma 2020: 
• Henkilöstön määrä 602  
 - PAM 533  
 - Advisory 69

Asiakkaat:
• Suomalaiset institutionaaliset  
 kiinteistösijoittajat
• Suomalaiset ja kansainväliset  
 kiinteistösijoitusyhtiöt ja  
 kiinteistöjen omistajat
• Valtio, kunnat ja kaupungit
• Toimitilojen käyttäjinä  
 olevat yritykset

Kumppanit ja alihankkijat

Omistusrakenne  
Stronghold-konserni: 
• PAM 100 %
• Advisory 51 % (osakkaat 49 %)

LIIKETOIMINTA

Arvomme: 
• Passion for Colleagues and Clients
• Excellence
• Integrity
• Innovation

PAM liiketoiminnan osa-alueet:
• Kiinteistöjen taloushallinto   
 (Financial Management)
• Kiinteistöjohtaminen  
 (Commercial Management)
• Asuntoliiketoiminnan palvelut  
 (Residental management,  
 Kodisto-brändi)
• Kiinteistöjen ylläpidon johtaminen  
 (Technical Management)
• Vastuullisuus- ja sisäilmapalvelut   
 (Sustainability & Indoor Air)
• Kiinteistövarallisuuden johtaminen  
 (Asset Management)

TUOTOKSET 2020

Hallinnoitu kiinteistökanta:
• 14 Mm2 

• yli 30 000 asuntoa

Asiantuntijapalvelut:
• Vuokrattuja neliöitä 256 000 m2

• Kiinteistökauppaa tehty  
 Newsecin neuvonantamana  
 916 M€ 
• Kiinteistöjen arvon määritys:  
 arvioitu 20 mrd. € arvosta

Taloudelliset tulokset (2020):
• Liikevaihto: 
 - PAM: 44,9 M€ 
 - Advisory: 9,5 M€
• Liiketulos: 
 - PAM: 3,2 M€ 
 - Advisory: 0,6 M€

VAIKUTUKSET 2020

Vaikutukset henkilöstöllemme:
• Henkilöstömme koulutus
• Palkat, palkkiot (2020): 
 - PAM: 25 M€ 
 - Advisory: 4,7 M€

Vaikutuksemme yhteiskuntaan:
• Työlistämme suoraan  
 602 henkilöä
• Maksamme sosiaalikulut, muut   
 työnantajamaksut ja sivukulut
• Maksamamme verot (tuloverot,   
 arvonlisävero) Suomeen

Vaikutukset ympäristöön:
• Newsecin hiilijalanjälki
• Kiinteistöjen hiilijalanjäljen  
 pienentyminen toimintamme   
 kautta

Vaikutukset asiakkaillemme: 
• Vastuullisesti johdettu  
 kiinteistökanta

Advisory liiketoiminnan osa-alueet:
• Kiinteistökaupan ja vuokrauksen  
 neuvontanto
• Kiinteistöarviointi
• Investment management

Liiketoimintaan liittyvät hankinnat  
ja muut kulut (2020):
• PAM: 11,7 M€
• Advisory: 3,3 M€

Liiketoiminnan kehittäminen, muun 
muassa digitalisaatioinvestoinnit 
(kehittämismenot taseessa 2020):
• PAM: 500 000 €
• Advisory: 200 000 €

Sitoumukset, aloitteet ja jäsenyydet:
• RAKLI
• Great Place to Work
• Finnish Green Building Council 
• Net Zero Carbon Buildings  
 Commitment (GBC)
• WWF Green Office (pääkonttori)
• Kiinteistötyönantajat Ry (PAM)

Newsec arvot
Newsecin koko liiketoiminnan perustana 
ovat arvot: Passion for colleagues and 
clients, Excellence, Innovation ja Integrity.  
Ne antavat pohjan molempien Newsec-
yhtiöiden strategioille ja niihin linkittyvät 
myös useat johtamiseen, liiketoimintaan 

EXCELLENCE INNOVATION INTEGRITY
PASSION  

FOR COLLEAGUES  
AND CLIENTS

ja vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet. 
Newsecillä arvot eivät ole huoneentau-
luja, vaan ne elävät vahvasti kaikkien 
Newsecin työntekijöiden arjessa.  

https://www.newsec.fi/property-asset-management/kiinteistojen-taloushallinto/
https://www.newsec.fi/property-asset-management/kiinteistojohtaminen/
https://www.newsec.fi/property-asset-management/asuntoliiketoiminnan-palvelut/
https://www.newsec.fi/property-asset-management/kiinteiston-yllapidon-johtaminen/
https://www.newsec.fi/property-asset-management/vastuullisuus--ja-sisailmapalvelut/
https://www.newsec.fi/property-asset-management/kiinteistovarallisuuden-johtaminen/
https://www.newsec.fi/advisory/kiinteistokauppa/
https://www.newsec.fi/advisory/kiinteistokauppa/
https://www.newsec.fi/advisory/kiinteistoarviointi/
https://www.newsec.fi/advisory/investment-management/
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Olemme kehittäneet yritystoimintamme vas-
tuullisuutta läpi toimintahistoriamme. Osoi-
tuksina tästä olemme muun muassa kanta-
neet Great Place to Work -tunnustusta, sekä 
pääkonttorimme Green Office -sertifikaattia 
molempia jo yli kymmenen vuotta. Vastuul-
lisuuden merkitys omalle yritystoiminnal-
lemme ja asiakkaillemme kasvaa ja kehittyy 
voimakkaasti.

Järjestäytyminen vastuullisuustyössä
Vastuullisuusohjausryhmä johtaa Newsecin 
vastuullisuustyötä, ja seuraa vastuullisuusoh-
jelman tuloksia säännöllisesti. Ryhmään kuuluu 
johtoryhmien edustajat (Property Asset Mana-
gement ja Advisory), jotka vastaavat vastuul-
lisuuden kehittämisestä yhtiötasolla. Lisäksi 

Vastuullisuusstrategia
Newsecin vastuullisuusstrategia hyväksyt-
tiin molemmissa johtoryhmissä marraskuussa 
2020. Strategian päätavoitteet ovat kestävät 
ratkaisut, osaavat ja hyvinvoivat ihmiset ja eet-
tisyys liiketoiminnassa.

Vastuullisuusstrategia on laadittu yhdessä 
vastuullisuusohjausryhmän kanssa. Strategia 
perustuu Newsecin henkilöstön sekä asiakkait-
temme, alan organisaatioitten sekä omistaji-
emme näkemykseen siitä, mitä asioita Newse-
cin tulee vastuullisuustyössään kehittää.

Vastuullisuusohjelma
Vastuullisuusstrategiaamme jalkautetaan lii-
ketoimintaan vastuullisuusohjelman kautta.  

Liiketoimintayksiköt laativat vastuullisuuslupa-
ukset toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi Newse-
cin sisäisiä toimintoja kehitetään vastuullisuus-
strategian mukaisesti. 

Vaikuttavuus
Newsecin omassa yritystoiminnassa huomi-
oidaan vastuullisuustekijät kattavasti. Henki-
löstömme on yrityksemme tärkein pääöma, ja 
pyrimme tarjoamaan parhaan mahdollisen työ-
ympäristön ja työkulttuurin. Olemme sitoutu-
neet Net Zero Carbon Buildings Commitmen-
tiin toimitilojemme hiilineutraaliuden edistä-
miseksi. 

Tunnistamme kuitenkin, että suurin vaikut-
tavuutemme on liiketoimintamme kautta  

NEWSECIN VASTUULLISUUSTYÖ
ryhmässä on edustettuna koko Newsecin liike-
toiminta ja tukipalvelut. Vastuullisuusohjauryh-
män työtä ohjaa ja koordinoi Newsecin vastuul-
lisuus- ja laatujohtaja. Vastuullisuustyön tulok-
set käydään läpi molempien yhtiöiden johto-
ryhmissä vähintään vuosittain johdon katsel-
muksissa.

asiakaskiinteistöissämme. Tarjoamme ja kehi-
tämme ratkaisuja asiakkaittemme vastuullisuu-
den kehittämiseksi ja vastuullisuusohjelmien 
toteuttamiseksi. 

Vastuullisuustyömme ydintehtävä on kehittää 
koko liiketoimintaamme ja tapaamme tuottaa 
palveluita vastuullisemmaksi asiakastarpeita 
palvellen.

"Olemme kantaneet Great Place  
to Work- ja pääkonttorimme  
Green Office -tunnustuksia jo yli 
kymmenen vuotta."

https://www.newsec.fi/newsecista/Vastuullisuus/
https://www.newsec.fi/newsecista/Vastuullisuus/
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Lakien ja säädösten mukainen toiminta ja ennakointi
Hallinto ja tapa toimia
Luottamuksellisen tiedon käsittely ja tietoturva
Toiminnan jatkuvuus
Harmaan talouden vastaisuus
Kumppaneiden vastuullisuuden todentaminen
Palveluverkoston läpinäkyvyys
Yhdenvertainen kohtelu (ostot)

Newsecin vastuullisuusstrategia laadittiin 
vuoden 2020 aikana. Strategian laadinnassa 
oli edustettuna koko Newsecin liiketoiminta, 
ja pohjatyönä haastateltiin myös sidosryh-
miämme kattavasti. Kolmea strategian pää-
tavoitetta jalkautetaan erityisesti Newsecin 
liiketoimintayksiköissä ja tiimeissä. Vastuul-
lisuustrategia ohjaa yrityksemme sisäisten 
prosessien kehittämisen lisäksi ydinliiketoi-
minnan kehittämistä. 

Sisäistä ja ulkoista vastuullisuutta
Tiedostamme, että merkittävin vaikuttavuus 
Newsecillä vastuullisuusasioihin on erityisesti 
oman liiketoimintamme kautta asiakaskiinteis-
töissä. Vaikutamme päivittäin tuhansien kiin-
teistöjen käyttäjien arkeen ja sujuvaan kiinteis-
töjen hallinnolliseen ylläpitoon. Kiinteistöjen 
käyttö aiheuttaa lähes 40 % päästöistä Suo-
messa, joten vaikutusmahdollisuudet myös asi-
akkaittemme ympäristövastuun kehittämiseen 
ovat merkittäviä. Siksi myös vastuullisuus- 
strategiassamme on huomioitu roolimme  

asiakaskiinteistöissä kattavasti, oman yritys-
kulttuurimme kehittämistä kuitenkaan unoh-
tamatta.

Tiimeille annettiin tehtävä
Vastuullisuustrategian päätavoitteet ovat kes-
tävät ratkaisut, osaavat ja hyvinvoivat ihmi-
set sekä eettisyys liiketoiminnassa. Vastuulli-
suusstrategian jalkautuksessa jokainen Newse-
cin tiimi sai tehtäväkseen laatia yhteenvedon 
omasta toiminnastaan vastuullisuusstrategian 
päämäärien edistämiseksi. Tiimiemme tekemä 
työ on hyvin moninaista kiinteistökaupan  

neuvonannosta maalämpöratkaisujen kilpailu-
tukseen, joten tiimit soveltavat myös strategian 
tavoitteita omiin tarkoitusperiinsä sopiviksi. 

Tuloksena tiimien vastuullisuustrategian läpi-
käynneistä ja sovelluksista tiimien toimintaan 
saimme 23 yhteenvetoa siitä, miten kukin tiimi 
toteuttaa vastuullisuuden periaatteita omassa 
työssään. Lisäksi tiimit valitsivat strategian 
kehityspisteitä vuodelle 2021. Kutsumme näitä 
tiimien "vastuullisuuslupauksiksi". Näitä laadit-
tiin yhteensä 61 kappaletta, ja vastuullisuuslu-
paukset muodostavat Newsecin vastuullisuus-
ohjelman. 

Tiimien edistymistä vastuullisuustyössä käy-
dään säännöllisesti läpi Newsecin vastuulli-
suusklinikoissa. Tilaisuuksissa käydään läpi 
ajankohtaisia asioita vastuullisuusteemoihin 
liittyen, jotta tiimit pysyvät myös ajan tasalla 
nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Tällä 
tavoin osaltaan lisäämme henkilöstön tietoi-
suutta vastuullisuusasioiden kehitymisestä. 

Newsecin 23 tiimiä laativat yhteen-
vedon siitä, miten tiimien toimin-
nassa sovelletaan ESG-teemoja. 
Vastuullisuuslupauksia vuodelle 
2021 laadittiin 61 kappaletta.

Newsecin vastuullisuusstrategiaa laaditta-
essa kysyimme merkittävimmiltä sidosryh-
miltämme, miten he kokevat meille merkityk-
selliset vastuullisuuden teemat, ja mitä mei-
dän pitäisi heidän mielestään edistää. Sidos-
ryhmähaastattelujen tavoitteena oli kartoit-
taa Newsecin keskeisten sidosryhmien edus-
tajien näkemyksiä yhtiön vastuullisuuteen ja 
varmistaa tunnistamamme vastuullisuustyön 
kärkiteemat.

Newsecin tärkeimmiksi sidosryhmiksi tunnis-
tettiin henkilöstömme, asiakkaamme, yhteis-
työkumppanimme, alan järjestöt ja omista-
jamme. Haastateltaviksi valittiin henkilöitä, 
jotka edustavat Newsecin keskeisiä sidos-
ryhmä ja tuntevat laajemmin yhtiön liiketoi-
mintaa. Haastatteluja toteutettiin yhteensä 
yksitoista kappaletta syksyllä 2020. Haastat-
telut toteutti ulkopuolinen konsultti, jotta saa-
tiin mahdollisimman riippumaton tulos.

Vastuullisuudesta kouluarvosana 9
Haastattelujen tuloksena saimme varmen-
nuksen siitä, että sidosrymämme odottavat 
meiltä paljon vastuullisuuden kehittämiseksi. 
Newsecin toiminnan suurimmat vaikutukset 
syntyvät asiakkaiden toiminnoissa ja New-
secilla on mahdollisuus vaikuttaa asiakkai-
densa vastuullisuustavoitteiden toteutumi-
seen. Meillä on myös tärkeä rooli hankintojen 
ja kumppanuusverkoston kautta sekä oman 
että asiakkaiden toimitusketjun vastuullisuu-
den varmistamisessa.

Haastattelujen perusteella meidät koetaan 
luotettavana ja ammattitaitoisena toimijana, 
joka voi toimia suunnannäyttäjänä koko alan 
vastuullisuudessa. Newsecin osaava henki-
löstöllä on tärkeä rooli vastuullisuuden edis-
tämisessä. Kaikki vastaajat arvioivat Newse-
cin vastuullisuuden tähän mennessä hyväksi, 
ja saimme kouluarvosanaksi keskimäärin 9.

KESTÄVÄT RATKAISUT
suunnannäyttäjyys

OSAAVAT JA HYVIN-
VOIVAT IHMISET
vuoropuhelu

EETTISYYS 
LIIKETOIMINNASSA
arvojenmukaisuus

VASTUULLISUUSSTRATEGIAA 
JALKAUTETAAN TIIMEISSÄ

Energiatehokkuus 
Hiilineutraalius
Kiertotalous
Kestävä liikkuminen
Datapohjaisesti johdettu kestävä kiinteistökanta
Materiaalien ympäristövaikutukset 

Henkilöstö mahdollistajana
Osaaminen ja ammattitaito
Terveys ja turvallisuus (asiakkaiden ja henkilöstön)
Monimuotoisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Sidosryhmäyhteistyö ja vuoropuhelu 
Pandemian vaikutukset

1. Kestävät ratkaisut
Suurin vaikuttavuus, kestävä 
arvonluonti. Ekologisen kestävyy-
den edistäminen, hiilineutraalius.

2. Osaavat ja 
hyvinvoivat ihmiset
Ihmiset mahdollistajina. Osaava  
ja ammattitaitoinen henkilöstö ja 
palveluverkosto.

3. Eettisyys liiketoiminnassa
Vastuullisuuden perusta.  
Lait ja säädökset, tapa toimia,  
kumppanien vastuullisuus ja  
koko ketjun läpinäkyvyys. 

Sidosryhmämme odottavat meiltä edelläkävijyyttä vastuullisuudessa
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KESTÄVÄT RATKAISUT KESTÄVÄT RATKAISUT
suunnannäyttäjyys
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Asiantuntijatyössä yrityksemme omaan toi-
mintaan liittyvät ympäristövaikutukset tule-
vat erityisesti hankinnoista, liikkumisesta ja 
toimistojen käytöstä. Näitä ympäristövaiku-
tuksia pienennämme muun muassa Green 
Office -toimintamme kautta ja panostamalla 
kestävään liikkumiseen. Lisäksi olemme 
mukana Net Zero Carbon Buildings Commit-
mentissa, eli olemme sitoutuneet työskente-
lemään energiankäytöltään hiilineutraaleissa 
tiloissa vuoteen 2030 mennessä. 

Green Office -toiminta 
Green Office on WWF:n kehittämä ympäristöjär-
jestelmä, jonka tavoitteena on pienentää toimis-
tojen hiilijalanjälkiä ja luonnonvarojen käyttöä. 
Newsecin pääkonttorilla on ollut Green Office 
-sertifikaatti jo vuodesta 2010. Green Office 
ympäristöjärjestelmän myötä olemme sitoutu-
neet pienentämään oman toimintamme ympä-
ristövaikutuksia aktiivisesti ja raportoimaan 
niistä vuosittain ulkoisesti Green Office -rapor-
toinnissa sekä sisäisesti johdon katselmuksessa. 

Newsecillä on toimipisteet 13 kaupungissa, ja 
kaikki käyttämämme tilat ovat vuokrattuja. Mer-
kittävimpiä toimenpiteitämme ympäristövaiku-
tusten pienentämiseksi ovat olleet vihreän säh-
kön hankkiminen kaikkiin toimipisteisiin, joissa 
meillä vuokralaisena on mahdollisuus omaan 
sähkösopimukseen. Sähkönkulutuksen hiilijalan-
jälki työntekijää kohden on pienentynyt myös 
tilankäytön tehostumisen myötä. 

Green Office -toiminnan yhteydessä järjes-
tämme erilaisia vastuullisuuteen liittyviä kam-
panjoita, kuten pyöränhuoltoa ja kierrätys- 

koulutuksia. Green Office -tiimimme kokoontuu 
säännöllisesti, ja edistää toimistotyöhömme liit-
tyviä ympäristäasioita.

Liikkumisen ympäristövaikutukset
Liikkuminen aiheuttaa merkittävät oman toi-
mintamme ympäristövaikutukset. Sen vaikutuk-
sia pyrimme minimoimaan valitsemalla toimis-
tojemme sijainnit viisaasti, kannustamalla jul-
kisen liikenteen käyttöön, yhteiskäyttöautoilla 
sekä pyöräilyä edistämällä. Otimme käyttöön 
työntekijöillemme työsuhdepolkupyörät vuo-
den 2021 alussa. 

Lisäksi olemme saaneet hyvästä liikkumisen 
suunnittelusta osoitukseksi HSL:n myöntämän 
työpaikka joka liikuttaa -sertifikaatin vuodesta 
2016 alkaen. Meillä on myös yrityksen omia toi-
mistopyöriä henkilöstön käyttöön useimmalla 
paikkakunnalla. 

KESTÄVÄT RATKAISUT
OMASSA TOIMINNASSAMME

NEWSECIN VASTUULLISUUS-
LUPAUS NRO 46: 

Net Zero Carbon Buildings 
Commitment: työskentelemme 

hiilineutraaleissa  
tiloissa vuonna 2030.

42 %

38 %

10 %

6 %
4 %

Toimistolaitteet Autoliikenne

Lentoliikenne Sähkönkulutus

Jätteet

Newsecin hiilijalanjälki
Laskemme oman toimintamme hiilijalanjäl-
jen vuosittain osana Green Office -rapor-
tointia. Newsecin oman toiminnan hiilijalan-
jälki koostuu toimistolaitteiden, matkusta-
misen, sähkönkulutuksen ja jätteiden käsit-
telyn päästöistä. 

Vuonna 2020 hiilidioksidipäästöt olivat 
yhteensä noin 242 hiilidioksiditonnia, josta 
suurimman osuuden muodostivat toimis-
tolaitteet (42 %) ja autoliikenne (38 %). 
Loput 20 % koostuvat lentoliikenteen, säh-
könkulutuksen ja jätteiden käsittelyn pääs-
töistä. Näiden lisäksi pieniä määriä päästöjä 
syntyi kopiopaperin kulutuksesta. Päästö-
laskenta sisältää matkustuksen osalta koko 
yrityksemme, ja muiden päästöjen osata 
pääkonttorimme päästöt.

Päästöjemme kehitys henkilöä kohden las-
kettuna on laskenut seurantajaksomme 
aikana vuosina 2016-2020 merkittävästi. 

VUONNA 2020  
NEWSECIN PÄÄSTÖT 

242 TONNIA CO2

Newsecin Green Office -tiimi 
kokoontuu säännöllisesti 
edistämään toimistotyömme 
ympäristöasioita. 
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Newsecin kokonaispäästöt 2020 Päästöjen kehitys / henkilö

Vuosi oli poikkeuksellinen koronapande-
mian takia, ja erityisesti lentoliikenteen 
päästöjen osuus on laskenut merkittävästi 
verrattuna aikaisempiin vuosiin.

Net Zero Carbon Buildings -sitoumus
Net Zero Carbon Buildings (NZCB) -sitou-
mus haastaa rakennus- ja kiinteistöalan yri-
tyksiä sekä kaupunkeja asettamaan tavoit-
teeksi hiilineutraalin energiankäytön vuo-
teen 2030 mennessä. Kiinteistöjen osuus 
globaaleista hiilidioksidipäästöistä on noin 
kolmannes. 

Kiinteistöalalla on suuri päästövähennyspo-
tentiaali ja sen myötä vastuu ilmastomuu-
toksen hillitsemisessä. NZCB -haasteeseen 
on globaalisti sitoutunut yli 110 organisaati-
ota ja Newsec on yksi niistä. Olemme sitou-
tuneet työskentelemään hiilineutraaleissa 
tiloissa vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2018 päästöpiikin aiheutti koko henkilöstömme 
hyvinvointiin keskittynyt työmatka Jurmalaan, Latviaan ja 
sinne matkustaminen.
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Suurin vaikuttavuus toiminnassamme on asi-
akkaidemme kiinteistöjen kestävä ylläpito ja 
kehittäminen. Hiilineutraaliuden edistäminen 
ja kiinteistöjen elinkaaren pidentäminen ovat 
tärkeä osa työtämme. 

Tekninen kiinteistöjohtaminen tähtää 
energiatehokkuuteen 
Vuonna 2020 hallinnoimme noin 14 Mm2 kiin-
teistöjä. Kaikkien kohteiden neliöihin perus-
tuva laskennallinen energiankulutus yhteensä 
oli suuruusluokaltaan 2 TWh, mikä vastaa noin 
0,5 % koko Suomen energiankultuksesta. Yllä-
pitomme vaikutus on siis merkittävä niin asiak-
kaillemme kuin kansallisessa mittakaavassakin.

Newsecin hallinnoimien kiinteistöjen ylläpidon 
ja energianhallinnan johtaminen ja seuranta 
perustuvat sähköisten järjestelmien hyödyntä-
miseen sekä laadukkaisiin ja vastuullisesti toi-
miviin kumppaniverkostoihin. Kiinteistöpäälli-
köidemme tukena toimivat muun muassa orga-
nisaatiomme energia-, sisäilma-, ympäristö- ja 
hankinta-asiantuntijat. Jaamme tietoa aktii-
visesti ja koulutamme henkilöstöä sisäisesti 
sekä ulkoisesti. Osallistumme myös oppilaitos- 
yhteistyöhön. 

KESTÄVÄT RATKAISUT 
ASIAKKAILLEMME

Kaikkien kiinteistöjen energiankulutuksia seu-
rataan ja poikkeamiin puututaan. Poikkeavan 
ominaiskulutuksen kiinteistöihin edistämme 
asiantuntijaselvityksiä ja energiatehokkuus-
hankkeita. Energiatuotannon osalta edis-
tämme uusiutuvien tuotantomuotojen käyt-
töönottoa ja sähkösalkkumme vihreää sähköä 
kilpailukykyiseen hintaan. Vuokralaisrajapin-
nassa toimimme aktiivisesti, tavoitteena vuok-
ralaisten viihtyminen ja pysyminen kohteen 
vuokralaisina tilatarpeidenkin muuttuessa.Tar-
joamme myös energiamanagerointia asiakkail-
lemme.

Newsecin sähkösalkku vihertyy
Tarjoamme asiakkaillemme osana kiinteistöjen 
teknistä hallinnointia mahdollisuutta hankkia 
kiinteistöjen sähkö kauttamme. Suosittelemme 
ensisijaisesti asiakkaillemme hiilineutraalisti -  
tuuli-, vesi- tai biovoimalla - tuotettua sähköä. 
Vuonna 2020 Newsecin sähkösalkun kautta 
hankittiin 87 GWh sähköä. Tästä 31 GWh eli 36 % 
oli vihreää sähköä. Vuodesta 2021 alkaen New-
secin sähkösalkun kautta ei toimiteta CO2-
päästöjä aiheuttavaa sähköä.

Vastuullisuusnäkökulmia edistetään kattavasti eri lähtökohdista  

Asiakakkaan kiinteistölle omaa energiantuotantoa

NEWSECIN VASTUULLISUUS-
LUPAUS NRO 2: 

Tarkastelemme asiakaskiinteistöjen 
energiatehokkuuden parantamis-  

vaihtoehtoja. Toteutamme 
merkittäviä energiatehokkuus-

hankkeita asiakkaillemme.

"Hiilineutraali energiankulutus kiinteis-
töissä vuoteen 2030 mennessä", eli Net 
Zero Carbon Buildings -sitoumus on usean 
kiinteistösijoittaja-asiakkaamme tavoite. 
Ensisijaisena toimenpiteenä tavoitteessa 
on energian käytön vähentäminen ja toissi-
jaisesti kiinteistöjen oma energiantuotanto. 

Osana toteuttamiamme energiatehokkuus-
selvityksiä katsotaan aina, onko kohteen 
omavaraisuutta energiantuotannon suh-
teen mahdollista lisätä esimerkiksi maa-
lämmön avulla. Toimenpiteellä pienenne-
tään myös riskiä energian hinnan nousun 
vaikutuksista kohteen ylläpidon kustannuk-
siin sekä arvoon. 

Jos kohteessa on potentiaalia aurinkopa-
neelien asentamiseen tai maalämpöpump-

puun, energia-asiantuntijamme kilpailutta-
vat hankkeet asiakkaan puolesta. Joskus 
hanke toteutetaan Newsecin omin voimin, 
ja joskus taas ulkopuolisen urakoitsijan toi-
mesta. 

Olemme olleet toteuttamassa usealle asi-
akkaalle uusiutuvan energian ratkaisuja vuo-
den 2020 aikana, ja näemmme, että osaa-
misellemme on suuri kysyntä myös jatkossa.

Rakennusten älykkyys valjastetaan 
vastuullisuustyöhön
Kiinteistöjen, ja myös liikenteen energiankäy-
tön sähköistyessä sähköverkon kuormitusvaih-
telut kasvavat. Painetta verkkoon tuo myös 
uusiutuvan sähkön tuotanto kiinteistöissä. 
Newsec tarjoaa kiinteistöjen älykkyyden mit-
taamiseen ”Smart Readiness Indator (SRI)” 
-palvelua. SRI:n käyttöä ohjataan EU-lainsää-
dännön kautta ja sen tarkoituksena on ohjata 
uudis- ja korjausrakentamista siten, että kiin-
teistöjä voidaan hyödyntää kuormitusvaihtelui-
den tasaamisessa.  

SRI:ssä arvioitavia kriteerejä ovat esimerkiksi 
sähköautojen latauspisteiden kommunikointi 
sähköverkon kanssa tai mahdollisuudet varas-
toida energiaa kiinteistössä akustoihin. Lisäksi 
arvioidaan perinteisempien ratkaisuiden älyk-
kyyttä, kuten sitä, ettei kiinteistössä tapahdu 
samanaikaista lämmitystä ja jäähdytystä.

Kiinteistöjen älykkyyden merkitys kasvaa tule-
vaisuudessa. Älykkyyden lisääminen luo myös 

mahdollisuuksia säästöihin energiakus-
tannuksissa ja uusia liiketoimintamahdolli-
suuksia kiinteistöjen omistajille esimerkiksi 
kysyntä- ja kulutusjoustojen kautta sekä 
energiantuottajana. 

Riskit kuriin vastuullisuustyöllä
Hyvä vastuullisuusjohtaminen tarkoit-
taa asiakkaillemme myös riskien hallintaa. 
Talous muuttuu nopeasti kohti vähähiili-
syyttä, ja esimerkiksi EU:n vihreän rahoi-
tuksen ehdoissa tarkastellaan vastuulli-
suuskriteereitä monesta eri näkökulmasta. 

Tarjoamme asiakkaillemme myös vastuulli-
suusjohtamisen palveluita, joissa käydään 
kattavasti läpi organisaation toimintaa 
ESG- eli ympäristön, sosiaalisen ja hyvän 
hallintotavan näkökulmista. Autamme asi-
akkaitamme tunnistamaan merkittävim-
mät vastuullisuusnäkökohdat ja asetta-
maan näille tavoitteita näkökulmien kehit-
tämiseksi. Tuloksena asiakkaamme saa toi-
mintasuunnitelman organisaationsa vas-
tuullisuuden kehittämiseksi.

Työn tuloksia raportoidaan usein vastuul-
lisuusraporteissa, joita olemme tuotta-
neet useille asiakkaillemme jo usean vuo-
den ajan. Vastuulliuusraportoinnin merki-
tys korostuu myös tulevaisuudessa enem-
män, kun selkeä ja läpinäkyvä raportointi 
tulee kiinteäksi osaksi kiinteistörahastojen 
markkinointia. Lisäksi vaatimukset suurten 
yritysten vastuullisuusraportoinnista kas-
vavat EU-säätelyn myötä. 

Laadimme tai ylläpidimme vuonna 
2020 kahdeksaa vastuullisuus-
ohjelmaa asiakkaillemme 
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OSAAVAT JA HYVINVOIVAT IHMISET 
OSAAVAT JA HYVIN-
VOIVAT IHMISET
vuoropuhelu
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Osaava, kehittymishaluinen ja hyvin-
voiva henkilöstö on toimintamme edel-
lytys. Visiomme on olla hauskin ja kehit-
tävin työpaikka kaikille työntekijöil-
lemme.

Kaikki lähtee arvoistamme. Ne ovat perusta 
ja pohja työyhteisöllemme – sille käyttäyty-
miselle, jota meillä arvostetaan. Arvojemme 
mukaisesti toimimalla rakentuu turvallinen, 
tasavertainen ja toisiinsa luottavien osaajien 
työpaikka. Kannustamme työ- ja vapaa-ajan 
tasapainoon ja kehitämme työyhteisöämme 
yhdenvertaisuuden, tasa-arvoisuuden ja moni-
muotoisuuden varmistamiseksi. 

Suomen toiseksi paras suuryritys
Osallistumme vuosittain Great Place To Work 
–tutkimukseen, jota kautta seuraamme hen-
kilöstötyytyväisyyttä ja kehitämme työkult-
tuuriamme. Newsec valittiin GPTW-tutkimuk-
sessa keväällä 2021 toiseksi parhaaksi työpai-
kaksi suurten yritysten sarjassa. Trust Index-

tuloksemme oli 91 %, mikä kertoo työntekijöi-
den kokonaiskokemuksesta. Henkilöstötyyty-
väisyys (NMI) on yksi yhteinen Nordic-tason 
avainmittareistamme, jota seurataan hallitus-
tasoa myöten.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Haluamme olla luotettava ja innostava työn-
antaja, joka kohtelee henkilöstöään tasa-
arvoisesti, yhdenvertaisesti ja oikeudenmukai-
sesti. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta mitataan 
osana henkilöstötyytyväisyyskyselyä ja tarvit-
taessa toteutetaan tarkempia selvityksiä.

Tasa- ja yhdenvertaisuutta edistetään huoleh-
timalla siitä, että samoissa tehtävissä toimi-
villa saman osaamistason ja saman koulutus- ja 
työkokemustason omaavilla naisilla ja miehillä 
on saman tasoinen palkka ja samat uramah-
dollisuudet. Vuoden 2021 aikana kehitämme 
edelleen palkkatasa-arvon raportointia yrityk-
sessämme. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
toteutumista seurataan HR-tiimissä sekä yhteis-
toiminnassa työntekijöiden kanssa vuosittain 
GPTW kyselyn avulla ja tarvittaessa puututaan 
mahdollisiin yksittäisiin esille tulleisiin tapauk-
siin välittömästi. 

Työterveys
Tarjoamme henkilöstöllemme lakisääteistä 
työterveyshuoltoa laajemmat työterveyspal-
velut, joita laajentaa laaja terveyturvavakuu-
tus. Lisäksi tarjoamme tapaturmavakuutuksen 
vapaa-ajalle, mikä kattaa vapaa-ajan sekä etä-
työn aikana tapahtuneet tapaturmat. Tarvitta-
essa myös koronatestaus ja influenssarokotuk-
set hoituvat työterveydestä. 

Työkyvyn johtamista tuetaan tiiviillä yhteis-
työllä työeläkevakuutusyhtiön 
sekä työterveyden kanssa.

NEWSECIN OSAAVAT JA  
HYVINVOIVAT IHMISET Koronakriisin johtoryhmä organisoitiin 

välittömästi pandemian julistamisen jäl-
keen. Ryhmässä on edustettuina Newsec 
Property Asset Managementin ja Newsec 
Advisoryn johto, keskeisten liiketoiminta-
ryhmien johto, HR, IT ja viestintä. 

Laaja ryhmä pystyy arvioimaan ja tur-
vaamaan liiketoiminnan jatkuvuutta sekä 
henkilöstömme turvallisuutta monesta eri 
näkökulmasta. Koska molempien yhtiöiden 
ylin johto on ryhmässä mukana, korona-
kriisin johtoryhmällä on koko ajan valtuus 
tehdä nopeitakin päätöksiä ja panna ne 
välittömästi täytäntöön. Arvojemme mukai-
sesti kommunikoimme henkilöstölle alusta 
saakka avoimesti koronakriisin johtoryh-
män toiminnasta ja päätöksistä. 

Olemme lisäksi koronapandemian alusta 
saakka järjestäneet viikoittain henkilöstölle 
Newsec live -lähetyksiä, joissa on kerrottu 
ajankohtaisista korona-asioista sekä muista 
ajankohtaisista aiheista. 

Koronaryhmä viestii henkilöstölle

Osaamisen kehittämistä koulutuksilla
 
Koulutamme newsecläisiä sekä yritys- että 
tiimitasolla. Tiimikohtaiset koulutukset kes-
kittyvät asiantuntijoiden substanssiosaami-
sen kehittämiseen. Koko henkilöstölle on 
tarjottu koulutuksia vuonna 2020 esimer-
kiksi GDPR-, compliance-, työturvallisuus- ja 
EA-teemoilla.   

Esihenkilöstön tukeminen 
Esihenkilötyö on tärkeässä roolissa hen-
kilöstön työssä jaksamisen ja -viihtymi-
sen tukemisessa. Varmistamme, että esi-
henkilöstö toteuttaa johtamisessa Nordic-
tason Leadership Frameworkiä. Tuemme 
heitä muun muassa kouluttamalla moni-
puolisilla johtamisteemoilla säännöllisesti. 
Teemoja olivat vuonna 2020 esimerkiksi  

etätyön johtaminen, jaksaminen esihenkilöroo-
lissa ja esihenkilötyöstä uupumuksen ennalta-
ehkäisyssä. Lisäksi työterveyshuolto kouluttaa 
esihenkilöstöä vuosittain heidän palveluistaan 
sekä varhaisesta välittämisestä.

Newsec Akatemia
Newsecillä järjestetään Newsec Akatemia -kou-
lutuksia, missä yrityksen omat asiantuntijat 
kouluttavat henkilöstöämme kiinteistöalaan 
liittyvissä teemoissa. Newsec Akatemia käyn-
nistettiin keväällä 2020, ja koulutukset ovat 
korona-ajasta johtuen järjestetty etäyhteyk-
sin. Koulutukset ovat henkilöstöllemme vapaa-
ehtoisia, ja ne ovat olleet erittäin suosittuja. 
Yhden - kahden tunnin koulutuksiin on osallis-
tunut keskimäärin 30-40 henkeä per koulutus. 

NEWSECIN VASTUULLISUUS-
LUPAUS NRO 59: 

Seuraamme esimiestyön laatua 
ja tuemme esimiesten osaamista 

muun muassa TeamLeader 
program -koulutuksissa.

Kiinteistökaupan neuvonantaja Simo Vilhu-
nen löysi yllättäen lähijohtamisesta kutsu-
muksensa. “Aiemmin itseäni motivoi vah-
vasti oma henkilökohtainen kehittymiseni, 
mutta nyt tiimiläisten kehittymisen tukemi-
sesta on tullut itselleni vähintään yhtä tär-
keää”, Simo kertoo tyytyväi-
senä.

Lue koko uratarina   
nettisivuiltamme.

Uratarina:  
Kiinteistöanalyytikosta esihenkilöksi

Newsec valittiin Great Place to Work 
-tutkimuksessa Suomen toiseksi 
parhaaksi työpaikaksi suurten 
yritysten sarjassa keväällä 2021. 

Taito-järjestelmä  
Koulutustemme hallinnointi tulee siirty-
mään vuoden 2021 aikana Newsecin Taito-
järjestelmään. Tämä helpottaa niin työnte-
kijän kuin esihenkilön, mutta myös yrityk-
sen seurantaa siitä, mitä ja miten meillä 
henkilöstöä koulutetaan. Lisäksi järjestel-
mään rakennetaan koulutuspolkuja työn-
tekijöiden kehittymisen tukemiseksi. Taito-
järjestelmän tavoitteena on sitouttaa hen-
kilöstöämme osaamisen kehittämisen ja 
urapolkujen kautta, sekä varmistaa, että 
meillä on tarjota asiakkaille mahdollisim-
man ammattitaitoista ja osaavaa palvelua. 

https://www.newsec.fi/ajankohtaista/Blogi-We-Talk-Newsec/liiketilat/
https://www.newsec.fi/ajankohtaista/Blogi-We-Talk-Newsec/kuinka-tyontekijakokemuksesta-tuli-kilpailuvalttimme/
https://www.newsec.fi/ajankohtaista/Blogi-We-Talk-Newsec/simo-vilhusen-uratarina/
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NEWSECIN VASTUULLISUUS-
LUPAUS NRO 58: 

Parannamme henkilöstömme 
osaamisen kehittämistä ja johtamista 

ottamalla käyttöön Newsec 
Taito -osaamisenhallinta-

järjestelmän.
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den arvosana on ollut erittäin hyvällä tasolla, 
ja viimeisin arvosana vuodelta 2020 oli 4,2/5.

Molemmissa yhtiöissä johto käy asikastyyty-
väisyyden palautteet läpi systemaattisesti.  
Palautteeseen perustuen laaditaan toimenpi-
desuunnitelma ilmi tulleiden kehityskohteiden 
parantamiseksi. 

OSAAVAT JA  
HYVINVOIVAT IHMISET:  
ASIAKKAILLEMME 

Toimitilat ja työympäristöt ovat muuttuneet 
laajalti viime vuosien aikana ja poikkeukselli-
nen vuosi 2020 on vauhdittanut toimintaym-
päristöjen murrosta vahvasti. Useat omistaja- 
ja käyttäjäasiakkaat kamppailevat samojen 
kysymysten kanssa pyrkiessään hahmotta-
maan toimitilojen muotoa ja merkitystä tule-
vaisuudessa, ’uudessa normaalissa’. Mitä käyt-
täjät, työntekijät tiloilta odottavat, miten pal-
jon ja millaista tilaa tarvitaan, mitä ympäris-
töltä ja palveluilta vaaditaan?

Newsecin Tenant Experience -toimintayksikkö 
tukee Newsecin asiakkaita ennakoivasti ajan-
kohtaisten ongelmien ratkomisessa ja tule-
vaisuuden toimintaympäristöjen luomisessa. 
Lisäksi tiimi keskittyy vuokralaiskokemuksen 
kehittämiseen, muotoiluun ja rakentamiseen 
Newsecin omassa palvelutoiminnassa sekä 
omistaja-asiakkaidensa toimitilakohteissa.
Sisäisen kehittämisen tavoitteena on muo-
toilla Newsecin palveluliiketoiminnasta 
entistä käyttäjäystävällisempää, panostaen 

samalla entistä paremman Newsec-työnteki-
jäkokemuksen rakentamiseen. Newsec tarjoaa 
Tenant Experience osaamisen kautta työnteki-
jöilleen uusia työkaluja ja menetelmiä, joiden 
kautta mitata, kasvattaa ymmärrystä ja kehit-
tämään vuokralaiskokemusta. Newsec pystyy 
tämän kautta tarjoamaan vuokralaisasiakkail-
leen entistä sujuvampaa yhteydenpitoa ja tie-
dottamista. 

Ottamalla vuokralaiskokemuksen asiantuntija-
osaamisen liiketoimintansa keskiöön Newsec 
pystyy tarjoamaan kokonaisvaltaisia palveluko-
kemuksia tulevaisuuden toimintaympäristöjen 
ja työtilojen kehittämiseksi niin omistajille kuin 
vuokralaisasiakkaille. Tenant Experience -tiimi 
tarjoaa myös erilliskonsultaatiota ja räätälöity-
jen innovatiivisten toimitilakonseptien kehittä-
mistä. Se auttaa asiakkaita yhdistämään vuok-
ralais- ja palvelukokemuksen elementit saumat-
tomasti toimitilojen toiminnallisiin ja visuaalisiin 
ominaisuuksiin. 

NEWSECIN VASTUULLISUUS-
LUPAUS NRO 20: 

Edistämme kestäviä tilaratkaisuja 
asiakkaillemme korostaen 

vastuullisuutta työympäristö-
ratkaisuissa.

Ennaltaehkäisevä työ on avainroolissa hyvän 
sisäilmaston varmistamiseksi. Koulutamme 
kiinteistöillä työskentelevää henkilöstöä 
ymmärtämään merkittävimmät riskit sisäil-
maongelmien syntyyn. Lisäksi tarjoamme asi-
akkaillemme mahdollisuuden reaaliaikaiseen 
sisäilmaston laadun seurantaan ja viestintään 
kohteessa olosuhdeseurantalaitteiston avulla.

Vuokralaisille terveelliset tilat myös 
korona-aikana
Koronan myötä huomioimme asiakkaittemme 
tilojen turvallisuutta korostuneesti. Inno-
voimme nopealla aikataululla uusia toiminta-
malleja, jotta olemme voineet tehdä esimer-
kiksi kohdetarkastuksia vuokralaisten avusta-
mana käymättä itse kohteella. Lisäksi olemme 
tiedottaneet ulkomaisia asiakkaitamme koro-
natilanteen kehittymisestä Suomessa, ja neu-
votelleet vuokralaisten kanssa muuttuneista 
tilanteista. Olemme varmistaneet osaltamme, 
että kohteissa on ollut ohjeistusta koronaan 
liittyen. Lisäksi olemme tehostaneet siivousta 
ja lisänneet käsidesejä kohteisiin.

Osana kiinteistöjen teknistä ylläpitoa teemme 
työtä sen eteen, että rakennus toimii tekni-
sesti oikein, ja sisäilmasto pysyy hyvänä käyt-
täjälle. Joskus ongelmia pääsee kuitenkin syn-
tymään esimerkiksi laiterikkojen, huonojen 
materiaalivalintojen tai rakenteiden vaurioitu-
misen takia. Syyt ongelmiin voivat olla moni-
naisia ja hankalia selvittää, minkä takia New-
secillä on sisäilma-asiantuntijoita auttamassa 
haastavimpien tapausten selvittelyssä. 

Aktiivinen viestintä avainroolissa
Newsecin sisäilma-asiantuntijat ovat koulutet-
tuja ratkomaan sisäilmastoon liittyviä ongel-
matilanteita. Asiantuntijamme toimivat kiinteis-
töjn omistajan edustajina ja johtavat tutkimus- 
ja korjausprojekteja. Tärkeä osa sisäilma-asian-
tuntijan tehtävää on viestiä kiinteistön käyttä-
jille tilanteesta ja siitä, miten korjaavat toimen-
piteet edistyvät. Asiantuntijat järjestävät myös 
tiedotustilaisuuksia sekä vetävät erilaisia sisäil-
mastoon liittyviä työryhmiä. 

Olemme lahjoittaneet jokaisesta 
PAMille tulleesta asiakastyytyväi-
syyskyselyn vastauksesta 10 € 
MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle 
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PAM & Advisory asiakastyytyväisyydet

Huolehdimme kiinteistöjen käyttäjien ter-
veydestä ja turvallisuudesta edistämällä 
kiinteistöjen hyvää ylläpitoa ja olosuh-
teita. Keskustelemme ja viestimme kiin-
teistöjen käyttäjien ja omistajien kanssa 
aktiivisesti vastuullisuusteemoista ja 
miten niitä voisi kehittää entistä parem-
maksi yhteistyössämme. Kehitämme 
vuokralaiskokemusta aktiivisesti ja tar-
joamme useita palveluja terveellisten ja 
viihtyisien työympäristöjen toteuttami-
seksi.

Asiakastyytyväisyys on tärkeä  
toiminnan mittari
Seuraamme asiakastyytyväisyyttä säännölli-
sesti jatkuvan vuoropuhelun lisäksi myös asia-
kastyytyväisyyskyselyiden avulla.  

PAMissa toteutamme mittauksen kaksi kertaa 
vuodessa toteutettavalla asiakastyytyväisyys-
kyselyllä. Kysely lähetetään kaikille asiakkaille, 
joille toteutamme kiinteistöjen ylläpidon johta-
mispalveluita. Seuraamme asiakastyytyväisyy-

dessä yleisarvosanaa NKI (Nöjd Kund Index), ja 
selvitämme asiakkailtamme esimerkiksi miten 
hyvin yhteyshenkilömme pitävät sovituista asi-
oista kiinni, missä asioissa voisimme kehittää 
toimintaamme ja voisiko asiakas suositella pal-
veluitamme muille.

Advisoryssä asiakastyytyväisyyskysely toteu-
tetaan kerran vuodessa. Kyselyssä seurataan 
asiakastyytyväisyyden yleisarvosanaa CSI 
(Customer Satisfaction Index) mitä kautta sel-
vitetään asiakkailtamme esimerkiksi kilpai-
luasemaamme, asiakassuhteidemme hoidon 
laatua ja kehitystoiveita. Asiakastyytyväisyy-
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EETTISYYS OMASSA 
TOIMINNASSAMME
Lainsäädännön noudattaminen ja lakimuutok-
siin varautuminen ovat vain yksi osa Newsecin 
omaksumaa oikein toimimisen mallia. Comp-
liance-toimintomme ja kaiken tekemisemme 
perusta ovat organisaatiomme arvot. Kannus-
tamme keskustelevaan, läpinäkyvään ja vas-
tuulliseen toimintaan, ja odotamme samaa 
ulkopuolisilta toimittajilta. 

Tiedon luottamuksellisuus ja tietoturva  ovat 
meille äärimmäisen tärkeitä. Mahdollisuus epä-
kohtien ilmi tuomiseen ja parannusehdotusten 
esille nostamiseen on jokaisella newsecläisellä 
tiimistä ja tittelistä huolimatta. Sisäiset ohjeis-
tukset, henkilökunnan säännöllinen koulutus 
(mm. GDPR ja KYC) ja matalan kynnyksen ’kysy 
multa’ -politiikka mahdollistavat arvojemme 
mukaisen toiminnan läpi organisaation. 

Eettisyys liiketoiminnassa on yksi vastuulli-
suusstrategiamme kolmesta päätavoitteista. 
Lähtökohtaisestihan kaikki haluavat toimia 
oikein! Me Newsecillä kuitenkin ymmärrämme 
tavoitteen usein eroavan todellisuudesta, ja 
täydellisen käytöksen vaatimisen (ja vahtimi-
sen) sijasta haluammekin tarjota henkilöstöl-
lemme ohjeita ja opastusta Newsecin oikein 
toimimisen mallista. 

Tavoitteenamme on ollut luoda käytän-
nönläheinen työkalupakki, josta henki-
löstö voi napata tarvitsemansa työkalut 
heitä askarruttavan tilanteen selvittämi-
seen. Tätä tarkoitusta palvelemaan koko-
simme sisäiset ohjeistuksemme ’yksiin kan-
siin’; lopputuloksena oli Newesc Code of  
Conduct. 

Newsec Code of Conduct sisältää useita osa-
alueita, jotka on esitelty käytännön läheis-
ten esimerkkien kautta. Ohje ei kuitenkaan 
vain kerro, mitä henkilöstöltä odotetaan 
ja miten toimia yllättävässä tilanteessa. 
Se myös opastaa eettisesti epäilyttävien 
tilanteiden tunnistamisessa. Hälytyskello-
jen soidessa henkilö opastetaan olemaan 
yhteydessä joko esihenkilöönsä tai Newse-
cin Legal & compliance -tiimiin. Epäilyistä 
on myös mahdollista ilmoittaa anonyymin 
ilmoituskanavan kautta. 

LAKIEN 
NOUDATTAMINEN

TIETOJEN LUOTTA-
MUKSELLISUUS

YHDENVERTAINEN
KOHTELU

ARVOJOHTAMINEN ETURISTIRIIDAT

REILU KILPAILU

YMPÄRISTÖ-
VAIKUTUSTEN 
MINIMOIMINEN

KORRUPTION-
VASTAISUUS

TERVEYS &
TURVALLISUUS

SISÄPIIRINTIETO

AVOIN VIESTINTÄ &
NEWSECIN BRÄNDI

IHMISOIKEUKSIEN
KUNNIOITTAMINEN

NEWSECIN VASTUULLISUUS-
LUPAUS NRO 28: 

Koko henkilöstömme osallistuu 
Newsec Code of Conduct 

-koulutukseen.

Miten Newsecin johto suhtautuu 
virheisiin töissä? Lue lisää asunto- 
liiketoiminnan johtajan Risto Musta-
niemen ajatuksia blogista.

https://www.newsec.fi/newsecista/code-of-conduct/
https://www.newsec.fi/newsecista/code-of-conduct/ 
https://www.linkedin.com/pulse/nyt-tuli-mokattua-risto-mustaniemi/?trackingId=jdC7ABc0R9h1qYL%2F6FOUYw%3D%3D
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Koska tekevälle sattuu, on meillä Newse-
cillä pyritty miettimään toimintamallit 
virheiden varalta jo etukäteen. Näin olem-
me toimineet myös tietoturvaloukkausten 
osalta. Tietoturvaloukkaus on EU:n ylei-
sen tietosuoja-asetuksen (GDPR) määrit-
telemä tapahtuma, jonka seurauksena 
henkilötietoja tuhoutuu, häviää tai paljas-
tuu. Me Newsecillä uskomme, että kun 
toimintamalli tiukan tilanteen varalle on 
etukäteen sisäistetty, voi tilanteen olles-
sa päällä panikoinnin ja salailun sijasta 
keskittyä toimimaan prosessin mukaises-
ti. Ripeä toiminta voi estää tietovuodon 
eskaloitumisen ja mahdollistaa seuraus-
ten minimisoinnin. Osana prosessia vies-
timme avoimesti asiakkaalle tapahtunees-
ta. Newsecin Legal & Compliance -tiimi 
myös dokumentoi tietoturvaloukkaukset 
lainsäädännön edellyttämällä tavalla.   

Tietoturvatilanteiden toimintamalli

Eettisyys asiakastoiminnassa
Eettiset periaatteet kulkevat mukanamme 
myös, kun teemme asiakkaan puolesta liike-
toimintaa. Tunnistamme esimerkiksi rahanpe-
sulain velvoittamana toimeksiantajien vuok-
ralaiset ja kiinteistökauppojen vastapuolet. 
Pyrimme tiedottamaan asiakkaitamme tule-
vista lainsäädännön muutoksista, joilla voi olla 
vaikutuksia asiakkaidemme toimintaan. Tar-
peen vaatiessa tuemme asiakkaidemme comp-
liance-toimintoa.

Hankinnat Newsecillä
Sosiaalisen ja ympäristövastuun sekä hyvän 
hallintotavan periaatteiden mukaan toteute-
tut hankinnat ovat tärkeä osa vastuullisuut-
tamme, mikä korostui myös sidosryhmäana-
lyysissämme tärkeänä näkökohtana asiakkail-
lemme. 

Hankimme asiakkaillemme vuosittain mer-

kittävät määrät tuotteita ja palveluita heidän  
kiinteistöihinsä. Vuonna 2020 hankimme pal-
veluita 4 063 toimittajalta.

Käytämme suurimmaksi osaksi kotimaisia yri-
tyksiä, mutta myös kansainvälisiä toimijoita, 
joilla on toimintaa Suomessa ja muissa Poh-
joismaissa.

Newsecin hankintaa ohjaavat vastuullisuus, 
eettisyys ja tehokkuus. Pyrimme etsimään 
yhteistyökumppaneiksemme kustannustehok-
kaat ja luotettavat toimijat. Keskitetty han-

kintatoimi ja määritellyt johtamisjärjestelmät  
hyödyntävät laajaa yhteistyöverkostoa, joka 
tukee asiakkaitamme. 

Pyrimme keskittämällä saamaan hyviä yhteis-
työkumppanuuksia ja rakentamaan kestäviä 
toimittajasuhteita. Samalla saamme paitsi 
kustannustehokuutta ja palvelun parannusta, 
myös ohjaavuutta ja vipuvartta toimittajien 
vastuullisuustoimiin. Mitä suurempi asiakas 
olemme, sen enemmän voimme vaatia toimit-
tajaa toimimaan niin vastuullisesti kuin mah-
dollista. 

Vaatimukset toimittajillemme 
Vaadimme tasavertaisesti kaikilta toimittajilta 
samoja asioita. Otimme käyttöön vuoden 2020 
aikana kilpailutusjärjestelmän, missä toimitta-
jien tulee rekisteröityä, ja hyväksymme heidät 
toimittajiksemme. Edellytyksenä hyväksyn-
tään toimittajien on sitouduttava Newsecin 

NEWSECIN VASTUULLISUUS-
LUPAUS NRO 29 

Yhtenäistämme sähköautojen lataus-
pisteiden hankintaprosessia. Mahdol-
listamme autoilun sähköistymiseen 

siirtymisen asiakkaillemme  
ketterästi.

Vuonna 2020 panostimme hankin-
tatoimeen merkittävästi resursoi-
malla ja investoimalla järjestelmiin. 

EETTISYYS LIIKETOIMINNASSA: 
HANKINNAT JA ASIAKASTYÖ

yritysvastuuvaatimuksiin ja Newsecin Code of  
conductiin. Newsecin yritysvastuuvaatimukset 
toimittajille ja palveluntarjoajille sisältävät vaa-
timuksia sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen 
sekä hyvään hallintotapaan liittyen. Lisäksi 
varmistamme järjestelmän kautta, että yritys 
täyttää tilaajavastuulain vaatimukset. Järjes-
telmän käyttöönotto on vielä käynnissä, ja sii-
hen tulee vuoden 2021 aikana liittymään valta-
osa toimittajistamme.  

Työmme jatkuu
Olemme panostaneet hankintatoimeemme voi-
makkaasti vuoden 2020 aikana muun muassa 
resursoimalla ja investoimalla järjestelmiin. 
Tulemme jatkossa kehittämään muun muassa 
vuoropuhelua toimittajien kanssa, ja kehittä-
mään auditointikäytäntöjämme. 

Tulemme keskittämään hankintoja enemmän, 
ja vähentämään sitä kautta toimittajiemme 

määrää. Lisäksi kehitämme prosessejamme 
edelleen varmistaaksemme läpinäkyvän ja vas-
tuullisen palvelulverkoston käytön. 

Tilaukset tullaan jatkossa ohjaamaan hankin-
tajärjestelmän kautta. Yksi merkittävä etu on 
saada selkeää raportointia, ei pelkästään Suo-
men, vaan koko Nordic-tasolta. Tämän avulla 
voidaan muun muassa kohdentaa entistä 
paremmin vastuullisuusvaatimuksia niihin pal-
veluihin ja tuotteisiin, joilla on suuret volyy-
mit. Järjestelmä mahdollistaa myös entistä 
nopeamman reagoinnin ja mahdollisten muu-
tosten toteutuksen palveluntarjonnassa.  

https://www.newsec.fi/ajankohtaista/Blogi-We-Talk-Newsec/liiketilat/
https://www.newsec.fi/yhteystiedot/hankinta/
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RAPORTIN LAADINNAN PERIAATTEET

TUNNUS RAPORTOINTISISÄLTÖ SIJAINTI RAPORTISSA KOMMENTIT

Organisaation taustakuvaus
102-1 Raportoitavan organisaation nimi Newsec
102-2 Toiminnot, tavaramerkit/ brändit 

sekä tuotteet ja palvelut
s. 5

102-3 Pääkonttorin sijainti Helsinki
102-4 Toimintojen sijainti Suomi
102-5 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Osakeyhtiö
102-6 Markkina-alueet s. 2, 5
102-7 Organisaation koko s. 2-3, 5

102-8 Henkilöstö ja muut työntekijät s.3, 13

Miehiä Naisia Yhteensä
Kokoaikaiset työntekijät 202 349 551

Osa-aikaiset työntekjät 14 22 36

Tarvittaessa töihin kutsuttavat 
työntekijät

10 5 15

Toistaiseksi voimassa olevat 
sopimukset

216 370 586

Määräaikaiset sopimukset 10 6 16

102-9 Toimitusketju s. 17 Hankintaprosesseja 
ja niistä raportoin-
tia kehitetään vuo-
den 2021 aikana

102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa 
ja toimitusketjussa

s. 4, 17 Ei merkittäviä 
muutoksia

102-11 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Newsec ottaa toiminnassaan huomioon 
varovaisuuden periaatteen.

102-12 Ulkopuoliset aloitteet s. 5-6
102-13 Jäsenyydet s. 5-6
Strategia
102-14 Ylimmän johdon lausunto s. 4
Liiketoiminnan eettisyys
102-16 Arvot, periaatteet, normit ja standardit s. 5
102-17 Toiminnan eettisyyteen liittyvä neuvonanto 

ja epäkohtien ilmoittaminen
s. 16

Hallinnointi
102-18 Hallintorakenne s. 3, 5, 6
Sidosryhmävuorovaikutus
102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä s, 7

102-41 Työehtosopimukset 100 % henkilöstöstä

102-42 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta s. 7
102-43 Lähestymistapa sidosryhmien osallistami-

seen
s. 7

102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät 
asiat ja huolenaiheet

s. 7

Raportointiperiaatteet
102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yksiköt s. 3
102-46 Raportin sisällönmäärittely ja aihekohtaiset 

laskentarajat
s. 7, 18

GRI-INDEKSI 

RAPORTIN LAADINNAN PERIAATTEET
TUNNUS RAPORTOINTISISÄLTÖ SIJAINTI RAPORTISSA KOMMENTIT

102-47 Olennaiset yritysvastuun aiheet s. 7
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tie-

doissa
Ei muutoksia

102-49 Muutokset raportoinnissa Ei muutoksia
102-50 Raportointikausi 1.1.2020-31.12.2020
102-51 Edellisen raportin päiväys Ei edellistä raporttia
102-52 Raportointijakso 1.1.2020-31.12.2020
102-53 Yhteystiedot lisätiedoille s. 20
102-54 GRI-standardien soveltamistason 

ilmaiseminen
Vastuullisuusraportti on laadittu GRI-stan-
dardien peruslaajuuden (core) mukaisesti.

102-55 GRI-sisältöhakemisto s. 18-19
102-56 Ulkoinen varmennus s. 18 Ei varmennusta
Johtamiskäytäntö
103-1 Olennaiset aiheet ja niiden laskentarajat s. 6-17
103-2 Johtamiskäytännön ja sen osa-alueiden 

kuvaus
s. 6-17

103-3 Johtamiskäytäntöjen tehokkuuden arviointi s. 6-17
TALOUDELLISEN VASTUUN STANDARDIT
Taloudelliset tulokset
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen 

ja jakautuminen
s. 3, 5

Lahjonnan ja korruption vastaisuus
205-2 Korruption vastaisiin toimintatapoihin 

liittyvä tiedonanto ja koulutus
s. 16 Code of Conduct

Kilpailun vastainen toiminta
206-1 Oikeustoimet kilpailun vastaisesta 

toiminnasta
s. 16 Ei oikeudellisia 

toimia 2020

YMPÄRISTÖVASTUUN STANDARDIT
Ympäristövaatimusten noudattaminen
307-1 Ympäristölainsäädännön ja säännösten 

noudattaminen
s. 16 Ei sanktioita. 

SOSIAALISEN VASTUUN STANDARDIT
Työllistäminen 
401-2 Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstö-

etuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle 
tai osa-aikaiselle henkilöstölle 

Lakisääteiset edut ovat kaikille samat 
työsuhteen pituudesta riippumatta.

Terveys ja turvallisuus
403-
1-7

Ei raportoida. Tutkimme mahdollisuutta laa-
jentaa raportointia 

s. 12 kuvaus

403-8 Työsuojelutoimikuntien piiriin kuuluvien 
työntekijöiden prosenttiosuus

Kuuluu lakisääteisesti kaikille työntekijöille, 
100 % 

Koulutus 
404-2 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 

ja muutoskoulutusohjelmat
s. 12

404-3 Säännöllisten suoritusarviointien ja 
kehityskeskustelujen piirissä olevan 
henkilöstön osuus

Kehityskeskustelut on vuoden 2020 aikana 
järjestetty Property Asset Managemen-
tissa 92 % ja Advisoryssa 90 % henkilös-
töstä.

TUNNUS RAPORTOINTISISÄLTÖ SIJAINTI RAPORTISSA KOMMENTIT

Monimuotoisuus ja tasa-arvo
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien 

monimuotoisuus
s. 3, 13 jaottelu suku-
puolen mukaan.

Ei raportoida 
hallitusten eikä 
johtoryhmien 
ikäjakaumaa

Syrjimättömyys
406-1 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin 

liittyvät korjaavat toimenpiteet
Ei syrjintätapauksia

Toimittajien sosiaalisten vastuun arviointi
414-1 Uudet toimittajat, jotka on arvioitu 

sosiaalisten vaikutuksiin liittyvien 
kriteerien mukaisesti. 

s. 17 100 % uusista toi-
mittajista hyväksyy 
vastuullisuusvaati-
mukset

Poliittinen vaikuttaminen      
415-1 Poliittiset tuet Ei makseta poliittisia tukia
Asiakkaiden yksityisyyden suoja      
418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomi-

seen ja asiakastietojen häviämiseen liitty-
vien vahvistettujen valitusten lukumäärä

s. 16, 17. 2020 yhteensä 6 loukkausta. Juu-
risyy tapahtuneille loukkauksille oli inhi-
millinen virhe, ja loukkaukset ilmoitettiin 
rekisterinpitäjille. Yhdenkään loukkauksen 
ei tulkittu aiheuttavan todennäköistä riskiä 
rekisteröidyn vapauksille tai oikeuksille.

Sosiaalisten ja taloudellisten vaatimusten noudattaminen  
419-1 Lainsäädännön ja määräysten rikkominen 

sosiaalisella ja taloudellisella aihealueilla
s. 16 Ei rikkomuksia 

2020

Tämä on ensimmäinen vastuulli-
suusraporttimme, ja laadittu GRI 
-viiketehyksen mukaisesti.  

Henkilöstö työtehtävän ja sukupuo-
len mukaan ja työsuhteiden kesto 
on 10/2020 tilanne. Tiedot rapor-
toitu osana GPTW -tutkimusta. Muut 
luvut ovat vuoden 2020 osalta, tai 

tilanne 31.12.2020.

Raporttia ei ole ulkoisesti var-
mennettu. Newsecin päästöt on 
laskettu WWF:n ilmastolaskurin 
kertoimilla ja WWF:n Green Office 
-periaatteiden mukaisesti. 
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NEWSEC YRITYKSENÄ KESTÄVÄT RATKAISUT OSAAVAT JA HYVINVOIVAT IHMISET EETTISYYS LIIKETOIMINNASSA

NEWSEC
Mannerheiminaukio 1 A
00100 Helsinki
Puh. 0207 420 400
info@newsec.fi
 
newsec.fi

Seuraa meitä LinkedInissä ja Twitterissä! 

https://www.linkedin.com/company/newsec
https://twitter.com/newsecfi

