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• 2 400 AMMATTILAISTA
•  HALLINNOI 68 MRD. € ARVOSTA KIINTEISTÖJÄ 
•  ARVIOINTEJA VUOSITTAIN 265 MRD. € ARVOSTA
•  SOLMITTUJA VUOKRASOPIMUKSIA 1,5 MILJ. M2

•  KIINTEISTÖKAUPAN NEUVONANTOJA 
VUOSITTAIN 3 MRD. €

•  YLI 650 AMMATTILAISTA
• LIIKEVAIHTO 62 MILJ. € 
•  HALLINNOI 10 MILJ. M2 KIINTEISTÖJÄ
•  ARVIOINTEJA VUOSITTAIN 20 MRD. € ARVOSTA
• VUOKRATTUJA NELIÖITÄ 258 000 M2 
• MANAGEERAUKSESSA YHTEENSÄ  

YLI 31 000 ASUNTOA
•  KIINTEISTÖKAUPAN NEUVONANTOJA 

VUOSITTAIN 900 MILJ. €

NEWSEC POHJOIS- 
EUROOPASSA

NEWSEC SUOMESSA

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

TAMPERE
Aleksanterinkatu 32 B
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JOENSUU
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Valtakatu 41 
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PORI 
Rautatienpuistokatu 7 
28130 Pori

NEWSEC SUOMESSA

SISÄLLYS-
LUETTELO

Copyright Newsec © 2022
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
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36 %

28 %

26 %

5 %
2 % 2 %

Päästöt 2021

Energia (Scope 3) Toimistolaitteet

Autoliikenne Leasing-autot (Scope 1)

Lentoliikenne Jätteet

NEWSEC 
PÄHKINÄNKUORESSA

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYS

HIILIJALANJÄLKI
Me Newsecillä tarjoamme täyden palvelun rat-
kaisut kiinteistöalalla niin sijoittajille, omista-
jille kuin toimitilojen tai asuntojen vuokraajil-
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 Newse-
cissä kohtaamme niin toisemme kuin asiak-
kaammekin. 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 kuin myös 
hyviä asiakassuhteita.

 
Omistusrakenne ja yhtiömuoto
Newsecin Suomen yhtiöt ovat osakeyhtiöitä 
joiden pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhti-
öiden emoyhtiöiden sekä konsernin emoyhtiön 
pääkonttorit sijaitsevat Tukholmassa, Ruot-
sissa. Newsecin omistajiin kuuluu edelleen yri-
tyksen 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.

PAM hallitus 31.12.2021  
Rikard Nyhrén  
Miro Karttunen  
Risto Mustaniemi  
Anna-Liisa Sarasoja  
 
Advisory hallitus 31.12.2021  
Max Barclay  
Johanna Hessius  
Johan Håkansson  
Katariina Sarin  
Mikko Tenhola  
 
Molemmista hallituksista on edustajat Newse-
cin vastuullisuusohjausryhmässä, joka johtaa 
ja kehittää Newsecin vastuullisuustyötä eteen-
päin. 

LIIKEVAIHTO LIIKETULOS

ASIAKASTYYTYVÄISYYS PAM ASIAKASTYYTYVÄISYYS ADVISORY
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Liikevaihto ja tulos: 2019 sisältäen Newsec Valuation Oy sekä Newsec Advisory Finland Oy. 
Newsec Valuation Oy fuusioitiin yhtiöön Newsec Advisory Finland Oy 30.11.2019.
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Elämme tällä hetkellä maailmassa, mikä muut-
tuu nopeammin kuin tuskin kukaan meistä tah-
toisi. IPCC:n tuorein raportti alleviivaa ilmas-
tonmuutoksen vakavuutta ja laajuutta, viestiä 
jota olemme vuosikausia kuunnelleet mutta 
toimenpiteet ovat olleet liian hitaita. Jou-
dumme sopeutumaan moneen suureen muu-
tokseen, jotka osittain ovat jo peruuttamatto-
mia.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisäksi tuonut 
toisenlaisen varjon yllemme. Koemme vah-
vaa myötätuntoa sodan kohtaavia ukrainalai-
sia kohtaan. Samalla reagoimme sodan aihe-
uttamiin vaikutuksiin myös välillisesti omassa 
toiminnassamme. Energian hinta nousee, ja 
haasteet raaka-aineiden saatavuudessa ja 
hinnoissa tulee vaikuttamaan kiinteistöalaan 
ja asiakkaisiimme tulevina vuosina. Ukrainan 
sota on nostanut keskusteluihin myös Suomen 
maariskin, mutta toistaiseksi kansainväliset 
sijoittajat ovat edelleen todella kiinnostuneita 
sijoittamaan Suomalaisiin kiinteistöihin. Suo-
raan kriisi ei ole vaikuttanut toimintaamme, 
sillä meillä ei ole toimintoja Ukrainassa tai 
Venäjällä, eikä myöskään venäläisiä asiakkaita. 
Seuraamme tilannetta tarkkaan. Pyrimme rea-
goimaan tuleviin vaikutuksiin, joita sota aiheut-
taa rakentamiseen ja kiinteistömarkkinoihin, ja 
sitä kautta myös omaan toimintaamme.

Korona on edelleen osa arkeamme, mutta sen 
vaikutukset toimintaamme on vähenemässä. 
Vaikutukset heijastuivat selkeästi vuoden 2020 

VASTUULLISUUS KOROSTUU 
NYT ENNENNÄKEMÄTTÖMÄLLÄ 
TAVALLA    

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

Advisoryn kiinteistökaupankäyntiin, mutta 
vuosi 2021 oli jo menestyksekäs. Kuitenkin 
koronan vaikutukset toimitilamarkkinoille, yri-
tysten tilankäyttöön ja päätöksentekoon ovat 
edelleen näkyvissä, ja tuovat epävarmuutta 
toimitilavuokrakseen, vuokralaisedustukseen 
ja työympäristökehittämisen palveluihin. 

IPCC:n raportti alleviivasi kuitenkin myös toi-
voa. Merkittävien toimenpiteiden aika on nyt, 
eikä aikaikkuna ole vielä sulkeutunut. Sota 
Ukrainassa vauhdittaa meitä osaltaan vihre-
ässä siirtymässä, kun Venäjältä tuotava fos-
siilinen energia pyritään korvaamaan vihreillä 
vaihtoehdoilla. Koska kiinteistöissä kulutetaan 
noin 40 % käytetystä energiasta, alamme rooli 
on siirtymässä merkittävä. 

Tämä toinen vastuullisuusraporttimme ker-
too aloittamastamme matkasta, missä halu-
amme olla osana vauhdittamassa muutosta 
kohti aidosti vihreämpää ja kestävämpää talo-
utta. Olemme vuoden 2021 aikana jalkautta-
neet vastuullisuusajattelua läpi koko organi-
saatiomme. Konkreettisia toimenpiteitä (vas-
tuullisuuslupauksiamme) on toteutettu koko 
ESG (environmental, social, governance) -ken-
tässä - esimerkiksi mittavien asiakaskiinteistö-
jen energiahankkeiden kautta, eettisten peli-
sääntöjen selkeytyksenä, ja henkilöstön jaksa-
misen tukemisena korona-arjen keskellä muun 
muassa tarjoamalla enemmän tukea matalan 
kynnyksen mielenterveyspalveluihin. 

Raportti summaa vuotta 2021, mutta työmme 
on jo kovassa vauhdissa vuoden 2022 vastuul-
lisuustavoitteiden parissa. Keskitymme entistä 
enemmän etenkin mahdollisuuksiimme asia-
kaskiinteistöjen hiilineutraaliuden edistämi-
sessä. Edelleen kehittyvä ja kiristyvä ohjaus 
vastuullisuusasioiden kehittämisessä ja rapor-
toinnissa, kuten EU-taksonomianmukaisuu-
den raportointi, kirittää meitä yhdessä asiak-
kaidemme kanssa muuttamaan kiinteistöalaa 
aidosti kohti kestävämpää tulevaisuutta.

https://www.linkedin.com/posts/newsec_support-the-children-of-ukraine-in-their-activity-6904738674643222528-zBnk?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/newsec_support-the-children-of-ukraine-in-their-activity-6904738674643222528-zBnk?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/newsec_support-the-children-of-ukraine-in-their-activity-6904738674643222528-zBnk?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
mailto:miro.karttunen%40newsec.fi%20?subject=
mailto:mikko.tenhola%40newsec.fi%20?subject=
https://www.newsec.fi/referenssit-raportit/case-studies/energia-analyysi/
https://www.newsec.fi/newsecista/code-of-conduct/
https://www.newsec.fi/newsecista/code-of-conduct/
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NÄIN LUOMME ARVOA
RESURSSIT

Henkinen pääoma 2021: 
• Henkilöstön määrä 31.12.2021 
 • PAM 588 
 • Advisory 63 
 
Asiakkaat:
• Suomalaiset institutionaaliset 
 kiinteistösijoittajat
• Suomalaiset ja kansainväliset 
 kiinteistösijoitusyhtiöt ja 
 kiinteistöjen omistajat
• Valtio, kunnat ja kaupungit
• Toimitilojen käyttäjinä 
 olevat yritykset

• 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)
• Tenant Eperience 

Advisory liiketoiminnan osa-alueet:
• Kiinteistökaupan ja vuokrauksen   
 neuvontanto

TUOTOKSET 2021

Hallinnoitu kiinteistökanta:
• 10 Mm2 

• yli 31 000 asuntoa

Asiantuntijapalvelut:
• Vuokrattuja neliöitä 258 000 m2

• Kiinteistökauppaa tehty Newsecin   
 neuvonantamana 900 M€ 
• Kiinteistöjen arvon määritys: 
 arvioitu 20 mrd. € arvosta

Taloudelliset tulokset (2021):
• Liikevaihto:
 • PAM: 49,1 M€
 • Advisory: 13,7 M€
• Liiketulos:
 • PAM: 1,24 M€
 • Advisory: 2,52 M€

VAIKUTUKSET 2021

Vaikutukset henkilöstöllemme:
• Henkilöstömme koulutus
• Palkat, palkkiot (2021):
 • PAM: 28,6 M€
 • Advisory: 5,9 M€

Vaikutuksemme yhteiskuntaan:
• Työllistämme suoraan  
 651 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

• Kiinteistöarviointi
• Investment management

Liiketoimintaan liittyvät hankinnat ja 
muut kulut (2020, 2021):
• PAM: 11,7 M€ (2020), 12,9 M€ (2021)
• Advisory: 3,3 M€ (2020), 3,9 M€ (2021)

Liiketoiminnan kehittäminen, muun 
muassa digitaalisaatioinvestoinnit 
(kehittämismenot taseessa 2020, 
2021):
• PAM: 0,5 M€ (2020), 1,0 M€ (2021)
• Advisory: 0,2 M€ (2020), 0,3 M€ (2021) 

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)
• Finnish Business and Society ry 
 (FIBS, 9.2.2022 alkaen)

Newsec arvot
Newsecin koko liiketoiminnan perustana ovat arvot: Passion for colleagues and clients,  
Excellence, Innovation ja Integrity.  Ne antavat pohjan molempien Newsec-yhtiöiden strate-
gioille ja niihin linkittyvät myös useat johtamiseen, liiketoimintaan ja vastuullisuuteen liitty-
vät tavoitteet. Newsecillä arvot eivät ole huoneentauluja, vaan ne elävät vahvasti kaikkien  
Newsecin työntekijöiden arjessa.  

EXCELLENCE INNOVATION INTEGRITY
PASSION  

FOR COLLEAGUES  
AND CLIENTS
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1. Kestävät ratkaisut
Suurin vaikuttavuus, kestävä arvonluonti. 
Ekologisen kestävyyden edistäminen, hiili-
neutraalius.

• Energiatehokkuus   
• Hiilineutraalius  
• Kiertotalous  
• Kestävä liikkuminen  
• Datapohjaisesti   
  johdettu kestävä kiinteistökanta  
• Materiaalien ympäristövaikutukset

2. Osaavat ja hyvinvoivat ihmiset
Ihmiset mahdollistajina. Osaava ja ammatti-
taitoinen henkilöstö ja palveluverkosto.

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

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

• 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)

Vuonna 2021 Newsecin tiimeissä keskusteltiin 
vastuullisuudesta! Tiimit laativat ja edistivät 
61 erillistä vastuullisuuslupaustaan, jotka poh-
jautuivat Newsecin 2020 laadittuun vastuul-
lisuusstrategiaan. Strategian päätavoitteet 
ovat kestävät ratkaisut, osaavat ja hyvinvoi-
vat ihmiset ja eettisyys liiketoiminnassa. 

Newsecin sidosryhmille tärkeinä  
teemoina korostuvat osaava henkilöstö 
ja vihreiden ratkaisujen tarjoaminen
Newsecin vastuullisuusstrategia perustuu 
Newsecin henkilöstön sekä asiakkaittemme, 
alan organisaatioitten sekä omistajiemme 
näkemykseen siitä, mitä asioita Newsecin tulee 
vastuullisuustyössään kehittää.

NEWSECIN VASTUULLISUUSTYÖ

KESTÄVÄT RATKAISUT
suunnannäyttäjyys

OSAAVAT JA HYVIN-
VOIVAT IHMISET
vuoropuhelu

EETTISYYS 
LIIKETOIMINNASSA
arvojenmukaisuus

Tärkeimmät sidosryhmämme ovat 
henkilöstömme, asiakkaamme, 
yhteistyökumppanimme, alan  
järjestöt ja omistajamme. 

Newsecin merkittävimmät 
vastuullisuusnäkökohdat

Strategian pohjatyönä toteutettiin olennai-
suusanalyysi. Analyysin tarkoitus oli saada 
paras mahdollinen kuva meille tärkeimmistä 
vastuullisuusnäkökohdista, joihin vastuulli-
suustyömme ja -raportointi keskittyy. Tunnis-
timme tärkeimmät sidosryhmämme haastatte-
lemalla  Newsecin vastuullisuusohjausryhmän 
jäseniä. Toteutimme syksyllä 2020 sidosryh-
mähaastattelun, ja lisäksi hyödynsimme hen-
kilöstötyytyväisyyskyselyn tuloksia vastuulli-
suusstrategiamme pohjana. Varsinainen vas-
tuullisuusstrategia laadittiin työpajoissa osal-
listamalla kattavasti organisaatioiomme liike- 
ja tukitoimintaa vastuullisuustyöhön.

Yhteistyötä Newsec-maissa
Tunnistetut vastuullisuusnäkökohdat kat-
selmoitiin lisäksi laajasti myös vuoden 2021 
aikana Newsecin pohjoismaalaisen vastuul-
lisuustyöryhmän toimesta. Tämä työ jatkaa 
Newsecin yhteispohjoismaalaisen vastuulli-
suusraportin ja vastuullisuusstrategian laadin-
taan vuonna 2022. 

Merkittävimmät näkökohdat
Vastuullisuustyömme pohjautuu tunnistet-
tuihin merkittävimpiin vastuullisuusnäkökoh-
tiimme, mitkä on listattu sivun oikean reunan 
laatikossa.  

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstömme on avain-
roolissa niin eettisten toimintatapojemme edis-
tämiessä kuin kestävien ratkaisujen toteutta-
misessa asiakaskiinteistöissämme. Työstämme 
näiden näkökohtien kehittämiseksi voit lukea 
raporttimme seuraavilta sivuilta.

https://www.newsec.fi/newsecista/Vastuullisuus/
https://www.newsec.fi/newsecista/Vastuullisuus/
https://www.newsec.fi/globalassets/finland/dokumentit/vastuullisuus/newsec-vastuullisuusstrategia-2021.pdf
https://www.newsec.fi/globalassets/finland/dokumentit/vastuullisuus/newsec-vastuullisuusstrategia-2021.pdf
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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 
ryhmässä on edustettuna koko Newsecin liike-
toiminta ja tukipalvelut. 

Vastuullisuusklinikoita järjestetään kuukausit-
tain, ja niihin osallistuu tiimien vastuullisuus-
vastaavat. Klinikoissa tiedotetaan sekä sisäi-
sistä että ulkoisista ajankohtaisista vastuulli-
suusasioista ja käydään läpi vastuullisuusohjel-
man toteutumaa. Tiimien vastuullisuusvastaa-
vat huolehtivat, että olennaiset asiat viestitään 
eteenpäin esimerkiksi asiakkaillemme tai oman 
tiimin toiminnan kehittämisideoiksi. 

Vaikuttavuus ja toiminnan kehittäminen
Henkilöstömme on yrityksemme tärkein 
pääöma, ja pyrimme tarjoamaan parhaan 
mahdollisen työympäristön ja työkulttuurin. 
Olemme sitoutuneet Net Zero Carbon Buil-
dings Commitmentiin toimitilojemme hiilineut-
raaliuden edistämiseksi, ja pääkonttorimme on 
Green Office -sertifioitu. 

Suurin vaikuttavuutemme on kuitenkin liiketoi-
mintamme kautta asiakaskiinteistöissämme. 
Olemme panostaneet merkittävästi vuoden 
2021 aikana asiakaskiinteistöjemme vastuulli-
suuden ja siihen tähtäävien palveluiden kehit-
tämiseen. Myös vuodelle 2022 asetetut vas-
tuullisuusohjelman toimenpiteet tähtäävät 
entistä vahvemmin siihen, että voimme tar-
joamillamme ratkaisuilla myötävaikuttaa vah-
vasti kestävän kiinteistökannan kehitykseen. 

Vastuullisuusohjelma
Vastuullisuusstrategian jalkautuksessa jokai-
nen Newsecin tiimi sai tehtäväkseen laatia 
yhteenvedon omasta toiminnastaan vastuulli-
suusstrategian päämäärien edistämiseksi. Tii-
miemme tekemä työ on hyvin moninaista kiin-
teistökaupan neuvonannosta maalämpörat-
kaisujen kilpailutukseen, joten tiimit sovelta-
vat myös strategian tavoitteita omaan toimin-
taansa sopiviksi. 

Tiimit valitsivat strategian kehityspisteitä 
vuodelle 2021. Näin syntyi 61 vastuullisuus- 
lupausta, jotka muodostivat Newsecin vastuul-
lisuusohjelman. 

Koko organisaatiomme osallistuu 
vastuullisuustyöhön. Vastuullisuus-
ohjausryhmä seuraa strategian 
toteutumista, ja vastuullisuusklini-
koissa käydään läpi ajankohtaisia 
vastuullisuusasioita sekä tiimien 
edistymistä vastuullisuustyössä.

Tapahtumia vuoden 2021 varrelta

• 61 vastuullisuuslupausta  
• 4 Vastuullisuusohjausryhmän  
   kokousta  
•  8 vastuullisuusklinikkaa

•  Liityimme FiBS:n (9.2.2022)

•  Newsec PAM aloitti työn laatu-   
 ja ympäristösertifikaattien   
 saavuttamiseksi 2022 aikana.
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suunnannäyttäjyys
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Asiantuntijatyössä yrityksemme omasta toi-
minnasta tulevat päästöt tulevat erityisesti 
toimistojen käytöstä, hankinnoista sekä lii-
kenteestä. Toimintamme ympäristövaikutuk-
sia pienennämme vastuullisuusohjelmamme 
avulla. Pääkonttorimme on Green Office -ser-
tifioitu ja olemme mukana Net Zero Carbon 
Buildings -sitoumuksessa. Tavoitteenamme on 
hiilineutraalit toiminnot vuonna 2025. 

Green Office -toiminta 
Green Office on WWF:n kehittämä ympäristöjär-
jestelmä, jonka tavoitteena on pienentää toimis-
tojen hiilijalanjälkeä 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, kierrätyskoulu-

tuksia ja vastuullisuusviestintää. Green Office 
-tiimimme kokoontuu säännöllisesti, ja edistää 
toimistotyöhömme liittyviä kehitystoimenpi-
teitä.

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

Vuonna 2021 otimme käyttöön 
työsuhdepolkupyöräedun. Vuoden 
aikana työsuhdepolkupyöriä 
hankittiin 48 kappaletta.

36 %

28 %

26 %

5 %
2 % 2 %

Päästöt 2021

Energia (Scope 3) Toimistolaitteet

Autoliikenne Leasing-autot (Scope 1)

Lentoliikenne Jätteet

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

Vuonna 2021 hiilidioksidipäästöt olivat 
yhteensä noin 392 hiilidioksiditonnia, josta 
suurimman osuuden muodostivat energian-
kulutus (36 %), toimistolaitteet (28 %) ja 
autoliikenne (26 %). Loput 9 % koostuvat 
leasing-autojen, lentoliikenteen ja jätteiden 
käsittelyn päästöistä. Päästölaskenta sisäl-
tää liikenteen ja toimistolaitteiden osalta 
koko yrityksemme sekä energian osalta 
suurimpien toimistojemme päästöt. Vuonna 
2021 tarkensimme päästölaskentaamme, 
jotta saisimme paremman käsityksen vuok-
rattujen toimistojemme niistä energian-
kulutuksen päästöistä, joihin meillä ei ole 
omia sopimuksia (Scope 3). Näin ollen pääs-
töt näyttävät kasvaneen 2020-2021, vaikka 
muutos johtuu laskentatavan muutoksesta 
ja paremmasta datan kattavuudesta.  

Scope 1 päästömme koostuvat leasing-

VUONNA 2021  
NEWSECIN PÄÄSTÖT 

392 TONNIA CO2
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autoista ja olivat vuonna 2021 21 tCO2. 
Scope 2 päästömme (0 tCO2) koostuvat 
ostetusta sähköstä, joka oli hiilineutraalisti 
vesivoimalla tuotettua vuonna 2021. Scope 
3 päästömme koostuvat kilometrikorvaus-
ten, lentoliikenteen, toimistolaitteiden, toi-
mistojen kuluttaman energian sekä jättei-
den käsittelyn päästöistä. Scope 3 pääs-
tömme vuonna 2021 olivat 371 tCO2.

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. Kiinteistöala vastaa 
noin kolmaneksesta päästöjä globaalisti ja 
sen myötä meillä on vastuu ilmastomuutok-
sen hillitsemisessä.

Koska toimimme toimitiloissamme vuokra-
laisena, NZCB-sitoumus koskee vain Scope 
2 päästöjämme, jotka ovat jo nyt 0 t CO2. 
Tämän lisäksi olemme sitoutuneet ole-
maan hiilineutraaleja omien toimintojemme 
osalta vuonna 2025. Teemme hiilineutraa-
liuden tiekartan vuoden 2022 aikana.
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Suurin vaikuttavuus toiminnassamme on asi-
akkaidemme kiinteistöjen vastuullinen yllä-
pito ja kehittäminen. Hiilineutraaliuden edis-
täminen ja kiinteistöjen elinkaaren pidentä-
minen ovat tärkeä osa työtämme. Lisäksi 
huolehdimme  hyvien eettisten ja sosiaalisen 
vastuun pelisääntöjemme noudattamisesta  
tuottaessamme palveluita asiakkaillemme 
ja työskennellessämme asiakaskiinteistöjen 
parissa. 

Newsecin jokainen tiimi edistää vastuullisuus-
periaatteiden toteutumista omassa työssään 
tiimille soveltuvalla tavalla. Taloushallintopal-
veluita tarjoavat tiimit esimerkiksi huolehti-
vat erityisesti hyvään hallintotapaan liittyvien 
näkökulmien edistämisestä, ja taas asiakas-
kiinteistöjä hallinnoivat kiinteistöpäällikkömme 
huolehtivat hyvin eri näkökulmista energian-
säästöstä kiinteistön elinkaaren pidentämi-
seen. 

Tekninen kiinteistöjohtaminen  
ja energiatehokkuus
Kiinteistön energiatehokkuuden seuranta on 
oleellinen osa kiinteistöpäälliköittemme työtä. 
Kaikkien kiinteistöjen energiankulutuksia seu-
rataan ja poikkeamiin puututaan. 

Kiinteistöpäällikkömme edistävät kohteiden 
energiatehokkuus- ja hiilineutraaliusselvityk-
siä ja usein tukevat asiakkaitamme hiilineut-
raaliustavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi 
energiatuotannon osalta edistämme uusiutu-
vien tuotantomuotojen käyttöönottoa ja säh-
kösalkkumme vihreää sähköä.

Kiinteistöpäälliköidemme tukena toimii New-
secin energia-, sisäilma-, vastuullisuus- ja han-
kinta-asiantuntijat. 

Energiaprojekteista ponnahduslauta  
hiilineutraaliuteen
Newsecin energia-asiantuntijat selvittävät tar-
kemmin teknisten kiinteistöpäälliköiden esittä-
miä mahdollisuuksia kohteen energiansäästön 
ja hiilineutraaliuden edistämiseen. 

Asiantuntijat toteuttavat energiatehokkuusrat-
kaisujen investointi- ja kannattavuuslaskentaa 
sekä hankesuunnittelua hankkeen toteuttami-
seksi. Ymmärrys eri kiinteistötyyppien erityis-
piirteistä mahdollistavat räätälöidyt ratkaisu-

KESTÄVÄT RATKAISUT 
ASIAKKAILLEMME

ehdotukset energiatehokkuuden parantami-
seksi. Lisäksi energia-asiantuntijamme tekevät 
jatkuvaa energiamanageerauspalvelua, missä 
energiakulutuksen seurannan lisäksi energiate-
hokkuutta johdetaan aktiivisilla toimenpiteillä 
ja ehdotuksilla.

Sustainability-tiimi auttaa vastuullisuus-
johtamisessa, kiinteistösertifioinneissa 
ja vastuullisuusraportoinnissa
Newsecin Sustainability-tiimi auttaa asiakkai-
tamme vastuullisuuden strategisessa kehit-
tämisessä. Asiakkaille laadittavissa vastuulli-
suusohjelmissa tunnistetaan oleellisia kehitys-
kohteita ja asetetaan tavoitteita esimerkiksi 
hiilineutraaliuteen, uusiutuvan energian tuo-
tantoon, biodiversiteettiin ja kiertotalouteen 
liittyen. Sustainability-tiimi hallitsee myös kan-
sainväliset sertifiointi- ja raportointistandardit, 
kuten BREEAM, GRI ja GRESB.

Vuonna 2021 seurattiin tarkkaan EU-taksono-
mian kriteerien kehittymistä. Newsecillä teh-
tiin taksonomianmukaisuuden selvityksiä asi-
akkaille, ja tulokset olivat positiivisia. Kestä-
vyyden kriteerit ovat vaativia, mutta vastuulli-
sella kiinteistöomaisuuden hallinnalla ja ylläpi-
dolla ne on mahdollista saavuttaa. 

Lue lisää: 
• kiinteistön ylläpidon johtamisesta

• talotekniikka- ja energiapalveluista

• vastuullisuus- ja sisäilmapalveluista

Kiinteistöpäälliköt huolehtivat koh-
teiden energiatehokkuudesta ja 
tarvittaessa hyödyntävät asiantun-
tijoita energiainvestointien tai vas-
tuullisuusasioiden strategisessa 
suunnittelussa ja raportoinnissa. 

https://www.newsec.fi/property-asset-management/kiinteiston-yllapidon-johtaminen/
https://www.newsec.fi/talotekniikka--ja-energiapalvelut/
https://www.newsec.fi/property-asset-management/vastuullisuus--ja-sisailmapalvelut
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Case GRESB-vastuullisuusraportointi

Newsec on jo usean vuoden ajan toiminut OP 
Kiinteistösijoituksen yhteistyökumppanina sen 
vastuullisuusraportin laatimisessa ja tukee 
yhtiötä sen vastuullisuustyössä. Jatkona pit-
kään tehdylle vastuullisuustyölle OP Kiinteis-
tösijoitus aloitti vuonna 2021 GRESB-rapor-
toinnin, jota Newsec koordinoi. 

GRESB-raportointi on sijoittajalähtöinen, maa-
ilmanlaajuinen ESG-vertailu - ja raportointivii-
tekehys kiinteistösijoittajille, jossa raportoi-
daan organisaation ESG-strategiaa, johtamista, 
prosesseja, riskienhallintaa, sidosryhmien 
sitoutumista sekä portfoliokohtaista suoriutu-
mista muun muassa energiankulutuksien sekä 
hiilidioksidipäästöjen osalta. 

GRESB-raportointi ja siitä saatava rahastokoh-
tainen arviointi auttavat kansainvälisiä sijoit-
tajia vertailemaan rahastojen vastuullisuutta. 
Vuonna 2021 GRESB-raportointiin osallistui 
1500 kiinteistörahastoa ja yritystä. Tämä vas-
taa noin 5 700 miljardia dollaria hallinnoitavia 
varoja. Arviointi kattaa lähes 117 000 rahastoa 
66 maassa.

CASE-ESIMERKKEJÄ:
KESTÄVÄT RATKAISUT ASIAKKAILLEMME
Case CRE tilasuunnittelupalvelun  
vastuullisuuskonseptointi

NEWSECIN VASTUULLISUUS-
LUPAUS NRO 20:  

Kestävien tilaratkaisujen  
edistäminen ja vastuullisuuden 

korostaminen työympäristö- 
ratkaisuissa

Newsecin Talotekniikka- ja energiapalvelutiimi 
toteutti vuoden 2021 aikana 16 eri kiinteistöön 
energiaprojektikartoituksen. Kartoitettavat 
kiinteistötyypit ovat vaihdelleet hoivakiinteis-
töistä toimistoihin ja kauppakeskuksiin. Jokai-
sessa projektikartoituksessa on käyty läpi koko 
kiinteistön talotekniikan toiminta ja selvitetty 
talotekniikan tehostamispotentiaali, uusiutu-
van energian hyödyntämismahdollisuudet sekä 
energiankierrätysmahdollisuudet.

Projektikartoitus toimii hankesuunnitelmana, 
jossa esitetään selkeä yhteenveto kiinteis-
tön talotekniikan tehostamispotentiaalista ja 
taloudellisista hyödyistä. Laadittavan raportin 
perusteella pystytään käynnistämään hank-
keen suunnittelu ja toteutus helposti Newse-
cin vetämä projektinjohtorakennuttamisena. 

• kartoitettujen kiinteistöjen   
  kokoluokka 4 000 – 35 0000 m2 

• esitettyjen toimenpiteiden   
  keskimääräinen rahallinen   
  säästö 19 000 €/vuosi 

• laskennallinen päästövähenemä   
  40 tCO2/vuosi 

Vuonna 2021 laadituista projektikartoituksista 
noin puolet johti ehdotetun hankkeen käynnis-
tämiseen.

 

Case Hertsin kauppakeskus 

Newsec toimii kaupallisena managerina kaup-
pakeskus Hertsissä, Helsingissä. Newsec hoi-
taa myös liiketilojen vuokrauspalvelut ja osan 
kunnossapitopalveluista. 

Kauppakeskuksissa vastuullisuudessa koros-
tuu ympäristöasioiden lisäksi sosiaaliset asiat. 
Vastuullisuus on ollut vahva teema jo kaup-
pakeskuksen suunnitteluvaiheessa, ja kaup-
pakeskusksesta löytyy paljon kiertotalousliik-
keitä ja julkisia palveluita, mutta ei ollenkaan 
muotikauppoja. Kestävään matkustamiseen 
on panostetu sähköautojen latauspisteillä ja 
vedettömät pisuaarit säästävät vettä. Lisäksi 
kohteessa on aurinkopaneelit ja hiilineutraali 
jäähdytysratkaisu. Kauppakeskuksessa teh-
dään paljon yhteistyötä paikallisten kerhojen, 
yhdistysten ja koulujen kanssa, ja vapaat liike-
tilat voidaan tarjota väliaikaisesti esimerkiksi 
taidenäyttelyitä varten.

Vastuullisuusasioista viestiminen sekä liik-
keille että kävijöille on oleellinen asia ja keino 
lisätä ihmisten tietoisuutta vastuullisuudesta. 
Kauppakeskus Hertsille on perustettu kestävän 
kehityksen verkkosivu ja lisätty kestävän kehi-
tyksen viestintä artikkelisivuston ja sosiaalisen 
median avulla. Lisäksi kauppakeskuksessa on 
toteutettu kampanjoita, kuten kiertotalousta-
pahtuma yhteistyössä opiskelijoiden kanssa ja 
kierrätystekstiilien kierrätyspistepilotti vuoden 
2022 alussa. 

Tilaratkaisuja tuottava CRE-tiimimme selvitti 
vuoden 2021 aikana, miten vastuullisuutta 
voisi tuoda paremmin esille työympäristökehi-
tyshankkeissa ja sisustusratkaisuissa. 

Tyypillisestä asiakasprojektista tunnistet-
tiin kohtia, joissa vastuullisuutta voi nostaa 
esille. Esimerkiksi vuokralaisedustuksen puo-
lella tilahakuvaiheessa luotiin kysymykset, joi-
den avulla päästään vertailemaan kiinteistöjen 
vastuullisuutta. Työympäristökehitysprosessin 
alussa taas kartoitetaan asiakkaan vastuul-
lisuusstrategia ja määritellään kyseisen pro-
jektin vastuullisuustaso. Tähän vastuullisuus-
tasoon peilaten loppuprojektin aikana tuodaan 
esille vastuullisuutta edistäviä ratkaisuvaihto-
ehtoja, joista asiakas tekee lopulliset valinnat. 
Esimerkiksi suunnitteluvaiheessa tuetaan yri-
tystä vastuullisen työkulttuurin edistämisessä 
ja esitetään vastuullisia rakennus- ja kalustus-
materiaaleja.

Näillä toimilla voidaan vaikuttaa tilahankkeen 
hiilijalanjälkeen ja esimerkiksi konkreettis-
ten materiaalien eettisyyteen. Monella yrityk-
sellä vastuullisuus on yksi keskeisistä arvoista. 
Arvot ohjaavat yrityksen liiketoimintaa, joten 
tarjoamillamme vastuullisuustoimilla autamme 
asiakasta saavuttamaan tavoitteitaan. Siksi 
palvelusta on kysyntää asiakkaillamme.

Newsec vastasi asiakkaan aurinkovoimalan 
mitoituksesta, kilpailutuksesta ja rakennutta-
misesta logistiikkakiinteistöön Vantaalla. Voi-
mala valmistui vuonna 2021. 

Voimala on kapasiteetiltaan yksi Suomen suu-
rimmista, 900 kWp. Hankkeen takaisinmaksu 
on noin seitsemän vuotta. Vuokralainen käyt-
tää voimalan tuottaman sähkön omassa toi-
minnassaan kiinteistöllä.

Case EQ energiaprojektikartoitukset Case aurinkovoimalakilpailutus

NEWSECIN VASTUULLISUUS-
LUPAUS NRO 2:  

Merkittäviä energiatehokkuus-
hankkeita asiakkaille 1-3 

Toteuma 2021: 10 
Tavoite 2022: 5-10
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KESTÄVIÄ RATKAISUJA ASIAKKAILLEMME
MERKITTÄVIÄ ENERGIATEHOKKUUSHANKKEITA 2021 NEWSECIN SÄHKÖSALKUN UUSIUTUVA SÄHKÖ

ASIAKKAILLE TOTEUTETTUJA VASTUULLISUUSTOIMENPITEITÄ 2021

• Merkittävä hanke: keskimääräinen energiansäästön 
suuruusluokka vähintään 400 MWh/a/hanke
• 29 toteutettua selvitystä energiatehokuuden      
  parantamiseksi
• 10 aloitettua hanketta 

Aloitettujen hankkeiden arvioitu säästö/vuosi: 
• 476 000 € 
• 480 tCO2

• 1 350 MWh sähköä
• 5 700 MWh lämpöä

Tarjoamme asiakkaillemme 
osana kiinteistöjen teknistä 
hallinnointia mahdollisuutta 
hankkia kiinteistöjen sähkö 
kauttamme. Suosittelemme 
ensisijaisesti asiakkaillemme 
hiilineutraalisti tuuli-, vesi- tai 
biovoimalla tuotettua sähköä. 
Vuodesta 2021 alkaen Newse-
cin sähkösalkun kautta ei toi-
miteta CO2-päästöjä aiheutta-
vaa sähköä.

HIILINEUTRAALIUDEN TIEKARTTA

Energiatiimimme aloitti 2021 kymmenen merkittävää 
energiatehokkuushanketta, joiden energiansäästö 
vuosittain on lähes puoli miljoonaa euroa. • 6 ESG-strategiaa kiinteistösijoittajille ja 

  organisaatioille (sisältäen yhteensä lähes 
  490 kiinteistöä)

• 6 vastuullisuusraporttia

• 2 hiilineutraaliuden tiekarttaa 
  (sisältäen 311 kiinteistöä)

• 40 energiatodistusta

• 2 620 000 m2 energiamanageerauksessa

• 15 BREEAM-sertifiointia

NEWSECIN VASTUULLISUUS-
LUPAUS NRO 9: 

Uusiutuvan energiankäytön 
edistäminen asiakas-

kiinteistöissämme.
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Toimimme asiakkaidemme neuvonantajina kohti hiilineutraaliutta. Hiilineutraa-
liuden saavuttamiseksi olemme laatineet asiakkaillemme tiekartan, joka sisäl-
tää muun muassa asiakkaan energiatehokkuustoimenpiteet ja kohdekohtaisen 
päästölaskennan. Tiekartassa otetaan huomioon myös suurimpien kaupunkien 
kaukolämpöyhtiöiden tavoitteet päästöjen vähentämiseksi.

Tiekartan avulla toimenpiteet on mahdollista suunnitella ja toteuttaa kustan-
nustehokkaasti sekä priorisoida toimenpiteet niihin kohteisiin, joissa päästö-
vähennyspotentiaali on suurin.
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OSAAVAT JA HYVIN-
VOIVAT IHMISET
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Osaava, kehittymishaluinen ja hyvinvoiva 
henkilöstö on toimintamme edellytys. Visi-
omme on olla hauskin ja kehittävin työpaikka 
kaikille työntekijöillemme.

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. 

Henkilöstön tyytyväisyys on  
avainmittarimme
Olemme osallistuneet jo 15 vuotta kaksi ker-
taa vuodessa Great Place To Work –tutkimuk-
seen, jota kautta seuraamme henkilöstötyy-
tyväisyyttä ja saamme työkaluja ja mittareita 
kehittää työkulttuuriamme. Viimeksi meidät 
valittiin keväällä 2021 toiseksi parhaaksi työ-
paikaksi suurten yritysten sarjassa. Seuraava 
arvioinnin tulos tulee huhtikuussa 2022. 

Esihenkilötyön tukeminen
Meillä työskentelee yli 90 esihenkilöroolissa 
olevaa henkilöä. Pyrimme tukemaan esihenki-
lötyötä mahdollisimman paljon tarjoamalla esi-
merkiksi kattavasti koulutusta esihenkilötyön 
tueksi. 

Konserni on lanseerannut 2021 Team Leader 
Program (TLP) -nimellä kulkevan valmennuk-
sen, joka on rakennettu Newsecin Leadership 
Frameworkin ympärille. Tässä valmennuksessa 
osallistujat tulevat syventämään taitojaan joh-
tamisessa ja saamaan hyviä vinkkejä ja malleja, 
jotka auttavat heitä menestymään roolissaan 
Newsecin johtamisideologian mukaisesti. 

HR tapaa talon sisältä nostetut uudet esihenki-
löt ja varmistaa sekä opastaa, mitä esihenkilönä 
toimiminen Newsecissä tarkoittaa ja miten HR 
tukee heitä. Olemme jo yli 10 vuoden ajan jär-
jestäneet useamman kerran vuodessa esihen-
kilötilaisuuksia, joissa ylin johto ja esihenkilöt 
kokoontuvat ajankohtaisten asioiden ympärille 
ja joissa kerromme tai muistutamme sisäisistä 
johtamiskäytännöistä sekä keskustelemme joh-
tajuuden eri teemoista.

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. Työkyvyn 
johtamista tuetaan tiiviillä yhteistyöllä työelä-
kevakuutusyhtiön sekä työterveyden kanssa.

NEWSECIN OSAAVAT JA  
HYVINVOIVAT IHMISET 

Newsecille lanseerattiin vuoden 2022 
aikana HR Business Partner -malli. HR 
Business Partner asiantuntijan tehtä-
vässä on tarkoitus työskennellä proaktii-
visesti sekä strategisella että operatiivi-
sella tasolla liiketoiminnan HR prosessien 
ja henkilöstöasioiden parissa sekä tukea 

Newsec akatemia

Syyskuussa 2020 lanseerasimme ”Newsec 
Akatemian” eli virtuaalikoulutusten sarjan, 
jonka kautta pystymme tarjoamaan kaikille 
työntekijöillemme laadukasta sisältöä ja 
mahdollisuutta itsensä kehittämiseen sekä 
kouluttamiseen ajankohtaisista aiheista. 

Syyskuun 2020 jälkeen olemme toteutta-
neet noin 15 Newsec Akatemian webi-
naaria, jotka ovat avoimia kaikille newse-
ciläisille. Webinaarit ovat olleet hyvin suo-
sittuja ja niihin on osallistunut parhaimmil-
laan 80 newseciläistä kerrallaan. Webinaa-
rit myös taltioidaan, joten niitä on voinut 
katsoa ajasta ja paikasta riippumatta.

Newsec Akatemian luennot eivät ole niin-
kään Newsecin palveluiden esittelyä – tätä 
varten on Newsecin palvelut tutuksi kou-
lutukset – vaan kiinteistöalaan vaikutta-
vista ajankohtaisista aiheista rakennettuja 
temaattisesti jäsenneltyjä kokonaisuuksia. 

Tavoitteena on tarjota henkilöstölle laadu-
kasta, jokaisen ammattitaitoa ylläpitävää ja 
vahvistavaa koulutusta kiinteistötoimialan 
ajankohtaisista ja futuristisistakin aiheista.

Akatemian koulutukset ovat käsitelleet 
muun muassa tekoälyä ja robotiikkaa, 
EU-taksonomia-sääntelyä, älykkäitä kau-
punkeja ja kiinteistöjä ja toimitilavuokra-
uksen trendejä. 

Suosittujen Newsec Akatemia -koulutusten 
sarja jatkuu myös vuonna 2022.

NEWSECIN VASTUULLISUUS-
LUPAUS NRO 59: 

Seuraamme esimiestyön laatua 
ja tuemme esimiesten 

osaamista mm. 
TeamLeader program  

-koulutuksissa.

Keinojamme tasa-arvon ja  
monimuotoisuuden edistämiseksi

Palkkatasa-arvo: Aineellisista palkitsemis-
tavoista itsestään selvin on peruspalkka, 
joka maksetaan meille jokaiselle hyvästä, 
tavoitteiden mukaisesta työstä. Henkilön 
ottaessa laajempaa vastuuta ja siirtyessä 
vaativampiin tehtäviin korotamme hänen 
palkkaansa. 

Yksilökohtaisista suorituseroista huoli-
matta pyrimme siihen, että peruspalkko-
jen välillä ei ole valtavia eroja eli pyrimme 
noudattamaan tasapuolisuutta eli samoilla 
tehtävänimikkeillä ja -vaativuustasoilla toi-
mivilla henkilöillä palkka on samassa palk-
kahaarukassa. Tämän olemme varmis-
taneet laatimalla isoimmille henkilöstö-/
työntehtäväryhmille palkkataulukot, joita 
hyödynnämme muun muassa rekrytoin-
neissa. Olemme muutaman rekrytoinnin 
yhteydessä jo ilmoituksessa kertoneet teh-
tävän palkkahaarukan.

Anonyymit rekrytoinnit: Meillä hakemuk-
set käsitellään arvojemme mukaisesti, eli 
luottamuksellisesti ja hakijaa kunnioittaen. 
Olemme 2021 aikana aktivoituneet ano-
nyymistä rektytoinnista ja hakuprosessin 
alkuvaiheessa henkilön ei tarvitse kertoa 
meille henkilötietoja, ainoastaan sähköpos-
tiosoite on hakemusvaiheessa ns. pakolli-
nen tieto, jotta hakemus on mahdollista 
jättää rekrytointijärjestelmäämme. Olemme avanneet henkilöstölle 

mielen chat-palvelun. Matalan  
kynnyksen palvelussa tarjotaan 
keskusteluapua mieltä kuormitta-
vissa asioissa kaikkina aikoina.

yksikön johtamista HR asioissa liiketoimin-
tasuunnitelman mukaisesti. 

Kullekin liiketoimintayksikölle on nimetty 
oma Business Partner tuoden näin lisäarvoa 
kunkin liiketoimintayksikön esihenkilötyön 
tekemiseen sekä liiketoiminnan sujuvuuteen.

https://www.newsec.fi/newsecista/tule-meille-toihin/
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HENKILÖSTÖLUKUJA
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ  HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINNOITTAIN TYÖSUHTEIDEN KESTO

HENKILÖSTÖN IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMANEWSECIN JOHTORYHMIEN IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYS
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Vuonna 2021 HR-tiimille ja johdolle kehitettiin Power BI-raportti eri järjestelmien kautta saa-
tavilla olevasta HR datasta. Seuraamme henkilöstökulujen kehityksen lisäksi muun muassa 
henkilöstön vaihtuvuusprosenttia ja sairauspoissaolojen kehittymistä. Raportointi helpot-
taa entistä nopeampaa reagointia mahdollisiin poikkeamiin, sekä mahdollistaa paremman 
kokonaiskuvan hahmottamisen. 
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Huolehdimme kiinteistöjen käyttäjien tervey-
destä ja turvallisuudesta edistämällä kiinteis-
töjen hyvää ylläpitoa ja olosuhteita. Keskus-
telemme ja viestimme kiinteistöjen käyttä-
jien ja omistajien kanssa aktiivisesti vastuul-
lisuusteemoista ja miten niitä voisi kehittää 
entistä paremmaksi yhteistyössämme. Kehi-
tämme vuokralaiskokemusta aktiivisesti ja 
tarjoamme useita palveluja terveellisten ja 
viihtyisien työympäristöjen toteuttamiseksi.

Terveellisiä tiloja asiakkaillemme
Osana kiinteistöjen teknistä ylläpitoa teemme 
työtä sen eteen, että rakennus toimii teknisesti 

OSAAVAT JA HYVINVOIVAT 
IHMISET: ASIAKKAILLEMME 

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

PAM ASIAKASTYYTYVÄISYYS
Asiakastyytyväisyys on  
tärkeä toiminnan mittari
Seuraamme asiakastyytyväisyyttä säännöl-
lisesti asiakastyytyväisyyskyselyiden avulla.  

PAMissa toteutamme mittauksen kaksi ker-
taa vuodessa toteutettavalla asiakastyyty-
väisyyskyselyllä. Kysely lähetetään kaikille 
asiakkaille, joille toteutamme kiinteistöjen 
ylläpidon johtamispalveluita. Seuraamme 
asiakastyytyväisyydessä yleisarvosanaa NKI 
(Nöjd Kund Index), ja selvitämme asiakkail-
tamme esimerkiksi miten hyvin yhteyshen-
kilömme pitävät sovituista asioista kiinni, 
missä asioissa voisimme kehittää toimin-
taamme ja voisiko asiakas suositella palve-
luitamme muille. Asiakastyytyväisyydestä 
raportoidaan yleisarvosana, joka on kes-
kiarvo väittämästä "Minkä yleisarvosanan 
annat Newsec Property Asset Managemen-
tin palvelulle?".

Advisoryssä asiakastyytyväisyyskysely 
toteutetaan kerran vuodessa. Kyselyssä 
seurataan asiakastyytyväisyyden yleisar-
vosanaa CSI (Customer Satisfaction Index) 
mitä kautta selvitetään asiakkailtamme esi-
merkiksi kilpailuasemaamme, asiakassuh-
teidemme hoidon laatua ja kehitystoiveita. 

Molemmissa yhtiöissä asiakastyytyväisyy-
den palautteet käydään johdon toimesta sys-
temaattisesti läpi. Palautteeseen perustuen 
laaditaan toimenpidesuunnitelma ilmi tullei-
den kehityskohteiden parantamiseksi. 
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NEWSECIN VASTUULLISUUS-
LUPAUS NRO 14: 

Koulutamme henkilöstöämme 
sisäilmaongelmien ehkäisystä

oikein, ja sisäilmasto pysyy hyvänä käyttäjälle. 
Joskus ongelmia pääsee kuitenkin syntymään 
esimerkiksi laiterikkojen, huonojen materi-
aalivalintojen tai rakenteiden vaurioitumisen 
takia. Syyt ongelmiin voivat olla moninaisia ja 
hankalia selvittää, minkä takia Newsecillä on 
sisäilma-asiantuntijoita avustamassa haasta-
vimpien tapausten selvittelyssä. 

Sisäilma-asioiden hallinnassa ennaltaehkäisy 
on aina kustannustehokkaampi tapa ongelmien 
reagointiin verrattuna. Vuonna 2021 koulu-
timme teknisiä kiinteistöpäälliköitämme sisäil-
maongelmien ehkäisystä panostamalle erityi-

Sama teksti kuta kuinkin kuin viime vuonna. Haittaako? 
Katariina: ulkoasun stilisointi, kuvan vaihtaminen

sesti varhaisen puuttumisen keinoihin ja hyö-
tyihin. Laadimme oppaan "Sisäilmaohje kiin-
teistöpäälliköille" työn tueksi. Lisäksi olemme 
kouluttaneet henkilöstöämme radonasioissa.
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Tenant Experience –  
vuokralaiskokemus keskiössä
Uskomme, että lähivuosina kehitysprojektit 
ovat yhä useammin monialaista liiketoimin-
nan kehittämistä ja samalla myös osaaja-pooli 
laajenee eli tarvitsemme palvelukseemme yhä 
uusien alojen ammattilaisia. Vuonna 2021 lan-
seerasimme uuden Tenant experience -yksikön 
kehittämään hyvää vuokralaiskokemusta. Tii-
missä on vahva muotoilun ja asiakaskokemuk-
sen kehittämisen osaaminen. 

Työn tekemisen murroksesta on puhuttu pit-
kään kauan ennen pandemiaa. Olemme kaikki 
kuulleet lausuttavan, ’tulevaisuudessa työtä 
tehdään mistä tahansa, milloin tahansa’.

Koronapandemia teki tästä ennustetusta mur-
roksesta, tietotyön digiloikasta ja monipaikkai-
suudesta realiteetin lopullisesti ja käytännössä 
yhdessä yössä. Tietotyön tekeminen on muuttu-
nut pysyvästi paikka- ja aikariippumattomaksi. 
Tämän seuraamuksena kiinteistöalan toimijoita, 
omistajia ja loppukäyttäjiä pohdituttaa kuumei-
sesti perinteisten toimistojen ja toimitilojen 
tulevaisuuden merkitys sekä käyttötapa. Yhtä 
oikeaa vastausta ei löydy, mistä johtuen viime 
vuoden vuokralaismarkkinoiden trendi on pit-
kälti ollut epätietoisuus. Vuokralaiset ovat ensi-
sijaisesti hakeneet tukea epätietoisuuden rat-
kaisemiseksi vuokranantajilta ja kiinteistö- sekä 
työympäristöalan asiantuntijoilta. 

Useat omistaja- ja käyttäjäasiakkaat kamppai-
levat samojen kysymysten kanssa pyrkiessään 
hahmottamaan toimitilojen muotoa ja merki-
tystä tulevaisuudessa, ’uudessa normaalissa’. 
Mitä käyttäjät, työntekijät tiloilta odottavat, 
miten paljon ja millaista tilaa tarvitaan, mitä 
ympäristöltä ja palveluilta vaaditaan?

Työnantajien on tulevaisuudessa pystyttävä 
tukemaan laajemmin hybridiä tapaa tehdä 
työtä. Samalla heidän on tarjottava työnteki-
jöilleen valinnanvapautta ja arkea helpotta-
via asioita. On jo nähtävissä, että tämän mur-
roksen myötä yritysten ominais- ja erottau-
tumistekijät nousevat keskiöön. Työntekijöille 
ja työtä hakeville yrityksen identiteetti sekä 
toimintatavat ovat tärkeitä, ja tästä johtuen 
hyvän työantajabrändin, työpaikkakulttuurin 
ja työntekijäkokemuksen luominen ovat tule-
vaisuuden menestyjäyrityksillä avainasioita.

Newsec haluaa tukea asiakkaitaan enna-
koivasti ajankohtaisten ongelmien ratkomi-
sessa ja tulevaisuuden toimintaympäristö-
jen luomisessa. Tähän tarpeeseen Newsec on 
perustanut uuden Tenant experience –toimin-
tayksikön, joka keskittyy vuokralaiskokemuk-
sen kehittämiseen, muotoiluun ja rakentami-
seen Newsecin omassa palvelutoiminnassa 
sekä omistaja-asiakkaidensa toimitilakohteissa.

Newsecillä vuokralaiskokemus ja käyttäjäläh-
töinen lähestyminen on Tenant experience -toi-
minnan kautta tuotu osaksi Newsecin ydinlii-
ketoimintaa. Haluamme ymmärtää vuokralai-
sia ja tilan käyttäjiä entistä paremmin. Tämän 
avulla pystymme ennakoivasti tukemaan asi-
akkaitamme ajankohtaisten ongelmien ratko-
misessa ja tulevaisuuden toimintaympäristöjen 
luomisessa. 

Asiantuntijamme kartoittaa vuokralaisasiak-
kaan nykytilan ja hahmottaa tulevaisuuden 
tilatarvetta skenaariotyöpajan avulla. Loppu-

tuloksena on konkreettinen selvitys vuokra-
laisyrityksen tulevan tilan suuntaviivoista ja 
tilatarpeesta. Selvitys toimii tilahakuohjeena 
vuokranantajille, jotka voivat tämän avulla 
tarjota vuokralaiselle aidosti sopivaa toimiti-
laa. Samalla selvitys tukee vuokralaisorgani-
saatiota päätöksen teossa ja ymmärtämään 
todellisen tilatarpeensa sekä mahdolliset lisä-
muutostarpeet.

Tulevaisuudessa mittaamme ja seuraamme 
vuokralaisten tyytyväisyyttä entistä systemaat-
tisemmin manageeraamisamme toimitilakoh-
teissa. Vuosittain käytävien vuokralaiskeskuste-
luiden lisäksi sisällytämme palveluumme genee-
risen vuokralaiskyselyn, jonka kautta pystymme 
kehittämään kiinteistö- ja käyttäjäpalveluita 
sekä tuottamaan luotettavaa dataa niin omis-
taja- kuin vuokralaisasiakkaillemme. Uskomme 
tämän tyyppisten ennakoivien toimenpiteiden 
tukevan vuokralaista ja omistajaa sekä samalla 
nostavan vuokralaistyytyväisyyttä.

OSAAVAT JA  
HYVINVOIVAT IHMISET:  
KÄYTTÄJÄKOKEMUS 

Käynnistimme keväällä 2021 laajan projek-
tin, jolla halusimme kartoittaa miten teemme 
työtä nyt ja pandemian jälkeen. Millaiset työ-
tilat tukevat parhaalla tavalla tulevaisuuden 
hybridityötä? Kuinka eri tiimeissä ja tehtä-
vissä toimivat henkilöt haluavat tehdä työtä? 
Miten itse kukin työtekijä itse haluaisi tehdä 
töitä toimistolla ja etänä? 

Newsec Experience ei ole pelkkä tilaprojekti, 
vaan kokonaisvaltainen tapa miettiä työn 
tekemisen tapoja ja fyysistä, virtuaalista ja 
sosiaalista sekä kaikkien toimistojemme työ-
ympäristöjä kokonaisuutena. 

Henkilöstö kytkettiin alusta saakka mukaan 
projektiin. Kaikki työntekijät saivat vastata 
laajaan alkukartoituskyselyyn. Sen poh-
jalta analysoitiin eri tiimien ja yksittäisten 
työntekijöiden tarpeita ja toiveita. Kyselyn 
avulla pyrittiin tekemään arvio siitä, millai-
nen määrä toimistotilaa tarvitaan tulevai-
suudessa ja lisäksi tunnistamaan millaisia 
työntekemisen vaiheita ja tarpeita näiden 
tilojen pitäisi palvella. Esimerkiksi hiljainen 
työ, vuorovaikutteinen työ, neuvottelutilat 

Katariina: ulkoasun stilisointi, kuvan vaihtaminen

ja luottamukselliset puhelut vaativat erilai-
sia työskentelytiloja.

Tuloksia käytiin läpi molempien yritysten 
johdon kanssa ja lisäksi työntekijöistä rek-
rytointiin vapaaehtoisia, jotka osallistuivat 
erilaisiin työpajoihin työstämään suunnitel-
maa. Tämän työn perusteella esitetiin kaksi 
vaihtoehtoista mallia tulevaisuuden toimis-
toratkaisuksi. Näistä päädyttiin etenemään 
vyöhykemalliin, jossa on luotu omat vyöhyk-
keet erilaisille työntekemisen vaiheille: inte-
raktiivinen yhteistyö, tavanomainen yksilö-
työ & yhteistyö, hiljainen yksilötyö, mediavä-
litteinen vuorovaikutus ja vapaamuotoinen 
kokoontuminen ja palautuminen. 

Syksyn 2021 aikana nykyisissä tiloissamme 
toteutettiin kevyt remontti, jolla toteutet-
tiin tilamuutokset. Newsec Experience -pro-
jekti jatkuu ja sen tuloksia viedään käytän-
töön tulevina vuosina Newsecin seuraavissa 
toimitiloissa. Tilaprojektissa on vahva tutki-
muksellinen ote ja siinä hyödynnetään New-
secin Corporate Real Estate -tiimin monitie-
teistä osaamista.  
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arvojenmukaisuus
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sekä muut liiketoimintaan liittyvät luottamuk-
selliset seikat, prosessit ja menettelytavat.

Henkilötietoja koskee ehdoton salassapito ja 
käsittelemme niitä ainoastaan lain mukaisin 
perustein ja vain lain mahdollistamiin tarkoi-
tuksiin. Huomioimme tietosuojaperiaatteet 
henkilötietoja käsitellessä.

Käytämme tietojärjestelmiä ja viestintäkana-
via sopimusten, ohjeistusten ja käyttöoikeuk-
sien mukaisesti. Tarkoituksena on taata tieto-

aineistolle ja tietojärjestelmille paras mahdolli-
nen suoja. Fyysiset dokumentit säilytämme asi-
anmukaisesti turvattuna joko toimitiloissamme 
tai ulkopuolisen arkistointipalvelun tiloissa. 
Teemme aina parhaamme ettei luottamuksel-
lista tai tärkeää tietoa häviä tai joudu ulkopuo-
listen käsiin.

Newsecin eettisen toiminnan periaatteet on 
kuvattu Newsecin Code of Conductissa, mikä 
laadittiin vuoden 2021 aikana. 

Periaatteiden jalkautusta jatketaan vuonna 
2022 toteuttamalla koko henkilöstön verkko-
koulutus aiheesta. Koulutuksen toteutusajan-
kohta siirtyi koulutusjärjestelmähankinnan vii-
västymisen takia, mutta kokonaisuutta viestit-
tiin henkilöstölle muiden kanavien, kuten hen-
kilöstöinfojen, tiimipalaverikalvojen sekä vies-
tintäkanavamme kautta.

Newsec Code of Conduct sisältää useita osa-
alueita, jotka on esitelty käytännön läheisten 
esimerkkien kautta. Ohje ei kuitenkaan vain 
kerro mitä henkilöstöltä odotetaan ja miten 
toimia yllättävässä tilanteessa, se myös opas-
taa eettisesti epäilyttävien tilanteiden tunnis-
tamisessa. Hälytyskellojen soidessa, henkilö 
opastetaan olemaan yhteydessä joko esihen-
kilöönsä tai Newsecin Legal & compliance -tii-
miin. Epäilyistä on myös mahdollista ilmoittaa 
anonyymin ilmoituskanavan kautta. 

Lakien ja säädösten mukainen  
toiminta ja ennakointi
Noudatamme lakeja kaikessa toiminnassamme 
ja edellytämme samaa sekä asiakkailtamme 
että muilta yhteistyökumppaneiltamme. New-
secillä lainsäädännön noudattaminen on jokai-

EETTISYYS OMASSA TOIMINNASSAMME
sen newsecläisen vastuulla. Kukin yhteisömme 
jäsen on vastuussa omaan työnkuvaansa liitty-
viin lakeihin, sääntöihin ja ohjeisiin sekä muihin 
omaan työhönsä sovellettaviin erityissääntöi-
hin perehtymisestä ja niiden noudattamisesta.

Keskeisiä ovat muun muassa lait, jotka koske-
vat työntekijöiden asemaa, tasa-arvoa, henki-
lötietojen käsittelyä, rahanpesun ja terrorismin 
torjuntaa sekä työturvallisuutta.

Newsec seuraa ja ennakoi aktiivisesti yhteiskun-
nan ja liiketoiminta-alueensa muutoksia lähei-
sessä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. 
Teemme yhteistyötä ja keskustelemme avoi-
mesti asiakkaiden, vuokralaisten, järjestöjen, 
viranomaisten ja muiden päättäjien kanssa.

Luottamuksellisen tiedon  
käsittely ja tietoturva
Luottamukselliset tiedot pysyvät meillä salassa 
liittyivätpä ne sitten Newsec-yhtiöiden tai kon-
sernimme toimintaan, henkilökuntaan, asiak-
kaisiin, toimeksiantajien vastapuoliin tai yhteis-
työkumppaneihin. Luottamuksellista tietoa 
ovat mm. liikesalaisuudet, liiketoimintasuunni-
telmat ja -ideat, taloudellinen data, tarjous tai 
toteutusvaiheessa olevien projektien tietyt tie-
dot, ei-julkiset hintatiedot, henkilöstöasiat, tie-
dot ja selvitykset mahdollisista sopimattomista 
menettelyistä, kirjanpito- ja tilinpäätösasiat, 
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Newsec Code of Conduct 
-ohjeistuksen laatiminen 

ja jalkautus
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Reilu kilpailu
Newsecin liiketoiminta perustuu reiluun kil-
pailuun ja itsenäiseen päätöksentekoon. Nou-
datamme kilpailulainsäädäntöä ja tiedämme 
mitkä toimet ovat sen vastaisia. Emme keskus-
tele tai sovi palveluidemme hinnoista, mark-
kinoiden jakamisesta, tarjouskartelleista tai 
muista toimista, joiden tarkoituksena tai mah-
dollisena seurauksena on toimivan ja reilun kil-
pailun rajoittaminen tai estyminen.

Toimiva kilpailu kannustaa meitä hyödyntämään 
resurssejamme tehokkaasti ja kehittämään lii-
ketoimintaamme. Tämä puolestaan edesauttaa 
meitä säilyttämään Newsecin ainutlaatuisen, 
innovaatioihin kannustavan organisaatiokult-
tuurin, pitämään kiinni alan parhaista osaajista 
ja tarjoamaan asiakkaillemme kattavimmat ja 
uraauurtavat kiinteistöpalvelut.

Toimimme aina arvojemme mukaisesti ja kilpai-
lemme vain lain sallimissa rajoissa.

Korruptionvastaisuus
Emme ole Newsecillä sinisilmäisiä, vaan tiedos-
tamme, että korruptiota esiintyy myös Suo-
messa. Vain tiedostamalla sen olemassaolon, 
voimme toimia aktiivisesti korruption estämi-
seksi sekä omassa liiketoiminnassamme että 
vaikuttamalla muiden kiinteistöalan toimijoi-
den näkemyksiin. Korruptio on toimivallan 

väärinkäyttöä, jonka tarkoituksena on henkilö-
kohtaisen ja liiketoimintaedun tavoittelu. Usein 
korruptio esiintyy epäasiallisina maksusuori-
tuksina, matkakulujen korvaamisena, suosimi-
sena tai lahjoituksiin tai sponsorointiin liitty-
vinä epäasiallisina pyyntöinä. Myös kohtuutto-
mia lahjoja ja vieraanvaraisuutta voidaan pitää 
korruptiona. Newsecillä on nollatoleranssi kai-
kenlaiseen korruptioon.

Emme anna, tarjoa tai lupaa lahjuksia tai muita 
etuuksia edistääksemme Newsecin liiketoi-
mintaa. Kaikkien lahjojen ja vieraanvaraisuu-
den, jota Newsecin työntekijät tarjoavat tai 
vastaanottavat, on oltava arvojemme, sovel-
tuvan lainsäädännön ja sisäisten ohjeistus-
temme mukaisia. Hyväksyttävä vieraanvarai-
suus tai lahja on satunnainen, eikä siitä seuraa 
antajalle tai saajalle velvoitteita tai odotuksia 
vastapalveluista. Epäasianmukainen vieraan-
varaisuus tai lahja voi aiheuttaa eturistiriidan 
tai mielikuvan lahjonnasta.

Newsec Code of Conduct kertoo 
mitä henkilöstöltämme odotetaan, 
miten toimia yllättävissä tilanteissa 
sekä opastaa eettisesti epäilyttä-
vien tilanteiden tunnistamisessa. 

https://www.newsec.fi/newsecista/code-of-conduct/
https://www.newsec.fi/newsecista/code-of-conduct/
https://www.newsec.fi/newsecista/code-of-conduct/ 
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Liikenteen sähköistyminen on oleellisessa 
roolissa osana vihreää siirtymää. Kiinteistö-
jen latausasemat ovat muutoksessa avain-
asemassa, sillä vain riittävän laajalla lataus-
verkostolla autoilun sähköistyminen on mah-
dollista laajalle käyttäjäkannalle. 

Uskomme siten, että lähivuosina sähköau-
tojen latauspaikkojen kysyntä ja tarve kas-
vavat merkittävästi sähköautoilun kasvun 
myötä. Hallinnoimme yli 10 miljoonaa neliötä 
ja 31 000 asuntoa, joten pystymme välilli-
sesti vaikuttamaan siihen, kuinka nopeasti 
latausverkostoa saadaan rakennettua asi-
akkaittemme kohteisiin.

Kestävän kehityksen kiinteistöjohtamista liikenteen sähköistämistä edistämällä

Hankimme palveluita ja tuotteita asiak-
kaittemme kiinteistöihin
Newsecin hankintaa ohjaavat vastuullisuus, 
eettisyys ja tehokkuus. Pyrimme etsimään 
yhteistyökumppaneiksemme kustannustehok-
kaat ja luotettavat toimijat. Keskitetty hankin-
tatoimi hyödyntää laajaa yhteistyöverkostoa, 
joka tukee asiakkaitamme. 

Vaadimme toimittajiltamme yritysvas-
tuun kantamista
Meille ja asiakkaillemme on tärkeää, että 
yhteistyökumppanimme toimivat hyvien eettis-
ten ja ympäristövastuun periaatteiden mukai-
sesti. Käytämme suurimmaksi osaksi kotimai-
sia yrityksiä, mutta myös kansainvälisiä toimi-
joita, joilla on toimintaa Suomessa ja muissa 
Pohjoismaissa.

Edellytämme, että kaikki toimittajamme sitoutu-
vat Newsecin yritysvastuuvaatimuksiin toimitta-
jille. Vaatimuksissa on määritelty yhteistyömme 
perusperiaatteiden taso muun muassa palkka-
uksen, yhdenvertaisuuden, lahjonnan estämi-
sen, materiaalivalintojen, kierrätyksen ja  liik-
kumisen suhteen. 

Toimittajien valinta 
Vaadimme tasavertaisesti kaikilta toimittajilta 
samoja asioita. Toimittajiemme tulee rekis-
teröityä yhteistyökumppaniksemme kilpailu-
tusjärjestelmämme kautta. Tässä yhteydessä 
tarkastamme yrityksen taustat ja tilaajavas-
tuulain mukaisten vaatimusten täyttymisen. 
Lisäksi yhteistyömme edellytys on, että toi-
mittaja sitoutuu yritysvastuuvaatimuksiimme.

Toimittaja-arvioinnit
Yli sadalle tekniselle kiinteistöpäälliköllemme 
kertyy päivittäin suuri määrä kokemusperäistä 
tietoa käyttämistämme toimittajista. Vuoden 
2021 aikana olemme alkaneet hyödyntämään 
tätä kokemusta ja tuomaan tätä tietoa näky-
vämmäksi tekemällä Newsecin toimittaja-arvi-
ointeja jo useammalle yhteistyökumppanil-
lemme.

Arvioinneissa kysymme mielipiteitä ja koke-
muksia omalta henkilöstöltämme liittyen 
muun muassa toimittajien työn laatuun, asia-
kaspalveluun, osaamiseen ja reagointiin, sekä 
annamme mahdollisuuden myös avoimelle 
palautteelle. Kyselyn tulokset käydään läpi 
yhdessä yhteistyökumppanin kanssa toimin-
nan kehittämiseksi. Myös toimittajat ovat koke-
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Yhtenäistämme sähköautojen 
latauspisteiden hankintaprosessia. 

Mahdollistamme autoilun 
sähköistymiseen siirtymisen 

asiakkaillemme  
ketterästi.

Vuonna 2021 hankimme palveluita 
ja tuotteita asiakaskiinteistöihimme 
yhteensä 800 M€ arvosta. 

Hankimme puitesopimuskumppanin mahdol-
listamaan älykkäät ja kustannustehokkaat 
ratkaisut  avaimet käteen -palvelulla ympäri 
Suomen.

Ennakoimme myös tilannetta, jossa kasva-
van kysynnän myötä sähköautojen latau-
sinfran tarjonnassa saattaa tulla aikaviivettä 
ja hintojen heittelyä. Haluamme varmistaa, 
että asiakkaamme voivat hankkia eri puo-
lilla Suomea sijaitseviin kohteisiinsa tarvit-
semansa latauspaikat joustavasti ja tiedossa 
olevilla kustannuksilla juuri silloin, kun niille 
tulee tarvetta. 

Lisätietoa: 

Jari Malmberg, Head of Procurement 
+358 50 3907 031 
jari.malmberg@newsec.fi

EETTISYYS LIIKETOIMINNASSA: 
HANKINNAT ASIAKKAILLEMME

neet palautteen erittäin tärkeäksi ja hyväksi 
asiaksi, sillä toimittajat saavat harvoin palau-
tetta asiakkaalta suuremmalla otannalla.

Tavoitteena ekotehokkuus
Otamme vuoden 2022 aikana käyttöömme 
hankintajärjestelmän, jonka kautta pystymme 
entistä tarkemmin ja paremmin seuraamaan 

hankintatilauksia, ja jonka kautta pystymme 
entistä paremmin kohdentamaan vastuulli-
suusvaatimuksia niihin palveluihin ja tuotteisiin 
joilla on suuren volyymit. Järjestelmä mahdol-
listaa myös nopeamman reagoinnin ja mahdol-
listen muutosten toteutuksen palveluntarjon-
nassa. 

https://www.newsec.fi/yhteystiedot/hankinta/
https://www.newsec.fi/yhteystiedot/hankinta/
mailto:jari.malmberg%40newsec.fi?subject=
https://www.newsec.fi/ajankohtaista/Uutiset/newsec-teki-puitesopimukset-sahkoautojen-latauspaikkojen-rakentamisesta/
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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, 15

Miehiä Naisia Yhteensä
Osa-aikaiset työntekjät 25 12 37

Toistaiseksi voimassa olevat 
sopimukset

239 393 632

102-9 Toimitusketju s. 20
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa 

ja toimitusketjussa
s. 4, 20 Ei merkittäviä muutoksia

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

102-12 Ulkopuoliset aloitteet s. 5-7
102-13 Jäsenyydet s. 5-7
Strategia
102-14 Ylimmän johdon lausunto s. 4
Liiketoiminnan eettisyys
102-16 Arvot, periaatteet, normit ja standardit s. 5
102-17 Toiminnan eettisyyteen liittyvä neuvon-

anto ja epäkohtien ilmoittaminen
s. 19

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

102-41 Työehtosopimukset 100 % henkilöstöstä

102-42 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta s. 6-7
102-43 Lähestymistapa sidosryhmien 

osallistamiseen
s. 6-7

102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät 
asiat ja huolenaiheet

s. 6-7

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

aihekohtaiset laskentarajat
s. 6-7, 21

102-47 Olennaiset yritysvastuun aiheet s. 6-7
102-48 Muutokset aimmin raportoiduissa 

tiedoissa
Ei muutoksia

GRI-INDEKSI 

RAPORTIN LAADINNAN PERIAATTEET
TUNNUS RAPORTOINTISISÄLTÖ SIJAINTI 

RAPORTISSA
KOMMENTIT

102-49 Muutokset raportoinnissa Tarkennettu raporttia ja lisätty raportoitavia
indikaattoreita: 202-2, 305-1, 305-2, 305-3, 
401-1.

102-50 Raportointikausi 1.1.2021-31.12.2021
102-51 Edellisen raportin päiväys 1.6.2021
102-52 Raportointijakso 1.1.2021-31.12.2021
102-53 Yhteystiedot lisätiedoille s. 22
102-54 GRI-standardien soveltamistason 

ilmaiseminen
Vastuullisuusraportti on laadittu GRI-standar-
dien peruslaajuuden (core) mukaisesti.

102-55 GRI-sisältöhakemisto s. 21
102-56 Ulkoinen varmennus s. 21
Johtamiskäytäntö
103-1 Olennaiset aiheet ja niiden laskentarajat s. 6-7
103-2 Johtamiskäytännön ja sen osa-alueiden 

kuvaus
s. 6-7

103-3 Johtamiskäytäntöjen tehokkuuden 
arviointi

s. 6-7

TALOUDELLISEN VASTUUN STANDARDIT
Taloudelliset tulokset
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon 

tuottaminen ja jakautuminen
s. 3, 5

Markkina-asema
202-2 Paikallisyhteisöstä palkattu osuus 

ylemmästä johdosta
100 % Ylempään johtoon luetaan 

Newsecin johtoryhmän 
jäsenet. Paikallisella tarkoi-
tetaan kaupunkia ja ympä-
ristökuntia, missä Newse-
cillä on toimisto.

Lahjonnan ja korruption vastaisuus
205-2 Korruption vastaisiin toimintatapoihin 

liittyvä tiedonanto ja koulutus
s. 19 Code of Conduct

Kilpailun vastainen toiminta
206-1 Oikeustoimet kilpailun vastaisesta 

toiminnasta
s. 19 Ei oikeudellisia toimia 2021

YMPÄRISTÖVASTUUN STANDARDIT
Päästöt
305-1 Suorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1) s. 9
305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 

(Scope 2)
s. 9

305-3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 
(Scope 3)

s. 9

Ympäristövaatimusten noudattaminen
307-1 Ympäristölainsäädännön ja säännösten 

noudattaminen
s. 19 Ei sanktioita. 

Newsec Code of Conduct

SOSIAALISEN VASTUUN STANDARDIT
Työllistäminen 
401-1 Uuden henkilöstön palkkaaminen ja 

henkilöstön vaihtuvuus 
s. 15 Palkatut 132 (naisia 73, 

miehiä 59). Lähteneet 89 
(naisia 47, miehiä 52)

TUNNUS RAPORTOINTISISÄLTÖ SIJAINTI 
RAPORTISSA

KOMMENTIT

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 
laajentaa raportointia 

s. 14 kuvaus Ei työhön liittyviä 
tapaturmia vuonna 2021

403-8 Työsuojelutoimikuntien piiriin kuuluvien 
työntekijöiden prosenttiosuus

Kuuluu lakisääteisesti kaikille työntekijöille, 
100 % 

Koulutus 
404-2 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 

ja muutoskoulutusohjelmat
s. 14

404-3 Säännöllisten suoritusarviointien ja 
kehityskeskustelujen piirissä olevan 
henkilöstön osuus

Kehityskeskustelut on vuoden 2020 aikana 
järjestetty 92 % Newsecin henkilöstöstä.

Monimuotoisuus ja tasa-arvo
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien 

monimuotoisuus
s. 15

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. 20 100 % uusista toimittajista 
hyväksyy vastuullisuus-
vaatimukset

Poliittinen vaikuttaminen      
415-1 Poliittiset tuet Ei makseta poliittisia tukia

TUNNUS RAPORTOINTISISÄLTÖ SIJAINTI 
RAPORTISSA

KOMMENTIT

Asiakkaiden yksityisyyden suoja      
418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan 

rikkomiseen ja asiakastietojen 
häviämiseen liittyvien vahvistettujen 
valitusten lukumäärä

s. 16-17 2021: Yksi selvityspyyntö 
liittyen tietosuojaan 
valvovalta viranomaiselta.

2021: yhteensä 8 tietoturva-
loukkausta, joista 7 
tapauksessa kyseessä 
inhimillinen virhe ja 1 
tapauksessa tietosuoja-
ohjeistuksen laiminlyönti.

Sosiaalisten ja taloudellisten vaatimusten noudattaminen  

419-1 Lainsäädännön ja määräysten rikkominen 
sosiaalisella ja taloudellisella aihealueilla

s. 19 Ei rikkomuksia 2021

Tämä on toinen vastuullisuusraporttimme, ja laadittu GRI-viitekehyksen 
mukaisesti. Raporttia ei ole ulkoisesti varmennettu. 
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NEWSEC
Mannerheiminaukio 1 A
00100 Helsinki
Puh. 0207 420 400
info@newsec.fi
 
newsec.fi

Seuraa meitä LinkedInissä ja Twitterissä! 

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

