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NEWSEC VASTUULLISUUSSTRATEGIA

KESTÄVÄT RATKAISUT
suunnannäyttäjyys

OSAAVAT JA 
HYVINVOIVAT IHMISET

vuoropuhelu

Ihmiset mahdollistajina:
• Osaava ja ammattitaitoinen

henkilöstö ja palveluverkosto

EETTISYYS 
LIIKETOIMINNASSA

arvojenmukaisuus

Suurin vaikuttavuus, kestävä
arvonluonti:
• Ekologisen kestävyyden

edistäminen
• Hiilineutraalius

3

Vastuullisuuden perusta:
• Lait ja säädökset
• Tapa toimia
• Kumppaneiden 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)

NEWSECIN 
OLENNAISET 
VASTUULLISUUSASIAT

• 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

KÄRKITEEMAT
(PÄÄMÄÄRÄT)
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KESTÄVÄT RATKAISUT
suunnannäyttäjyys

Asiakastyö
Suurin vaikuttavuus toiminnassamme on 
asiakkaidemme kiinteistöjen kestävä ylläpito ja 
kehittäminen. Tuemme asiakkaidemme 
vastuullisuustavoitteiden toteutumista. Edistämme 
kestäviä ratkaisuja ottamalla aktiivisesti käyttöön 
uutta teknologiaa ja kehittämällä kiinteistöjä. 
Hiilineutraaliuden edistäminen ja kiinteistöjen 
elinkaaren pidentäminen ovat tärkeä osa työtämme. 
Edistämme asiakkaidemme uusiutuvan energian 
käyttöä, sekä kehitämme kierrätyksen ja kestävän 
liikkumisen ratkaisuja. Kehitämme  
vastuullisuudesta uutta liiketoimintaa.

Oma toiminta
Pääkonttorimme on Green Office –sertifioitu, ja 
olemme sitoutuneet Net Zero Carbon Buildings
Commitmentiin, eli työskentelemme energian-
käytöltään hiilineutraaleissa tiloissa vuoteen 2030 
mennessä. Liikkuminen aiheuttaa suurimmat oman 
toimintamme ympäristövaikutukset. Sen vaikutuksia 
pyrimme minimoimaan valitsemalla toimistojemme 
sijainnit viisaasti, kannustamalla julkisen liikenteen 
käyttöön, yhteiskäyttöautoilla sekä pyöräilyä 
edistämällä. 

• Energiatehokkuus 
• Hiilineutraalius
• Uusiutuva energia
• Kiertotalous
• Kestävä liikkuminen
• Datapohjaisesti johdettu kestävä

kiinteistökanta
• Materiaalien ympäristövaikutukset
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OSAAVAT JA HYVINVOIVAT 
IHMISET

vuoropuhelu

Asiakastyö
Huolehdimme kiinteistöjen käyttäjien terveydestä ja 
turvallisuudesta edistämällä kiinteistöjen hyvää 
ylläpitoa ja olosuhteita. Keskustelemme ja viestimme 
kiinteistöjen käyttäjien ja omistajien kanssa aktiivisesti 
vastuullisuusteemoista ja miten niitä voisi kehittää 
entistä paremmaksi yhteistyössämme. Seuraamme 
asiakastyytyväisyyttä kaksi kertaa vuodessa 
toteutettavalla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Kehitämme 
vuokralaiskokemusta aktiivisesti ja tarjoamme useita 
palveluja terveellisten ja viihtyisien työympäristöjen 
toteuttamiseksi.

Oma toiminta
Osaava, kehittymishaluinen ja hyvinvoiva henkilöstö on 
toimintamme edellytys. Tarjoamme lakisääteistä 
paremmat edut tukemaan työssä viihtymistä ja –
jaksamista työurien loppuun asti. Kannustamme työ- ja 
vapaa-ajan tasapainoon. Tuemme työssä kehittymistä 
monipuolisin koulutuksin, sekä ammatillisesti että myös 
johtamisen alueella. Kehitämme työyhteisöämme 
yhdenvertaisuuden, tasa-arvoisuuden ja 
monimuotoisuuden varmistamiseksi. Osallistumme 
vuosittain Great Place To Work –tutkimukseen, mitä 
kautta seuraamme henkilöstötyytyväisyyttä ja 
kehitämme työkulttuuriamme. Visiomme on olla hauskin 
ja kehittävin työpaikka kaikille työntekijöillemme.

• Henkilöstö mahdollistajana
• Osaaminen ja ammattitaito
• Terveys, hyvinvointi ja turvallisuus 

(asiakkaiden ja henkilöstön)
• Monimuotoisuus, tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuus
• Sidosryhmäyhteistyö ja vuoropuhelu 
• Pandemian vaikutukset
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Asiakastyö
Asiakkaidemme lisäksi tunnistamme rahanpesulain 
velvoittamana toimeksiantajien vuokralaiset ja 
kiinteistökauppojen vastapuolet. Hankinnoissa 
sitoutamme toimittajat Newsecin vastuullisuus-
vaatimuksiin. Tiedotamme tulevista lainsäädännön 
muutoksista, joilla voi olla vaikutuksia asiakkaidemme 
toimintaan. Tarpeen vaatiessa, tuemme 
asiakkaidemme compliance-toimintoa.

Oma toiminta
Lainsäädännön noudattaminen ja lakimuutoksiin 
varautuminen ovat vain yksi osa Newsecin
omaksumaa oikein toimimisen mallia. Compliance-
toimintomme ja kaiken tekemisemme perusta on 
organisaatiomme arvot. Kannustamme 
keskustelevaan, läpinäkyvään ja vastuulliseen 
toimintaan, ja odotamme samaa ulkopuolisilta 
toimittajilta. Tiedon luottamuksellisuus ja tietoturva  
ovat meille äärimmäisen tärkeitä. Mahdollisuus 
epäkohtien ilmi tuomiseen ja parannusehdotusten 
esille nostamiseen on jokaisella newsecläisellä tiimistä 
ja tittelistä huolimatta. Sisäiset ohjeistukset, 
henkilökunnan säännöllinen koulutus (mm. GDPR ja 
KYC) ja matalan kynnyksen ’kysy multa’-politiikka 
mahdollistavat arvojemme mukaisen toiminnan läpi 
organisaation.  

EETTISYYS LIIKETOIMINNASSA
arvojenmukaisuus

• 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)




