VASTUULLISUUSOHJELMA

2021-2023

RAKENNAMME
VASTUULLISUUTTA

EcoReal on vuonna 2016 perustettu kiinteistö- ja
rakennusalan
kasvava
asiantuntijayritys.
Ydintavoitteenamme on vähentää ilmastopäästöjä ja
varmistaa ihmisten terveelliset sekä turvalliset olosuhteet.
Oma työmme on siis olennainen osa vastuullisuuttamme,
joten kehitämme sitä jatkuvasti.
Olemme raportoineet vastuullisuudestamme vuodesta
2017 lähtien GRI standardien mukaisesti. Vastuullisuustoimintamme
perustuu
vastuullisuusohjelmassamme
määriteltyihin olennaisiin teemoihin, joille olemme
asettaneet tavoitteita. Tämä on EcoRealin vastuullisuusohjelma vuosille 2021-2023. Ohjelma linjaa tärkeimmät
vastuullisuusteemat ja tavoitteet, joiden avulla pyrimme
kehittämään toimintaamme yhä vastuullisemmaksi.

Vastuullisuustyömme pääteemat ovat Innovatiivisella
asiantuntijuudella ilmastonmuutosta vastaan, asiakas- ja
ilmastohyöty toiminnan keskipisteenä sekä asiantunteva
työyhteisö kaiken takana. Olemme tunnistaneet
tärkeimmät teemat toimintaympäristöömme liittyvistä
näkökohdista,
megatrendeistä
ja
sidosryhmien
odotuksista.
Vastuullisuustavoitteemme linkittyvät läheisesti YK:n
kestävän kehityksen tavoitteisiin, joiden pohjalta olemme
asettaneet
jokaiselle
teemalle
pidempiaikaisen
vastuullisuuslupauksen. Vastuullisuuslupauksiin pyrimme
vuosittaisten vastuullisuustavoitteiden avulla. Kyseiset
tavoitteet
on
koottu
EcoRealin
vastuullisuuden
tiekarttaan.
Käytännön
vastuullisuustyötä
ohjaa
EcoRealin vastuullisuusperiaatteet.

VASTUULLISUUDEN LÄHTÖKOHDAT
Toimintaympäristö

Erilaisten energiatehokkuuden ja
vastuullisuuden palveluiden
kysyntä kasvaa, kun yritysten ja
organisaatioiden on tehtävä yhä
enemmän toimia ilmastopäästöjen
vähentämiseksi.

ILMASTON
LÄMPENEMINEN
Olemme kiinteistö- ja rakennusalan kasvava asiantuntijayritys. Tavoitteenamme on olla vuonna 2023
kiinteistöjen olosuhteiden, energiatehokkuuden ja
vastuullisuuden ykkösasiantuntija Pohjoismaissa.
Toimintamme perustuu arvoihimme: vastuullisuus,
luotettavuus ja tehokkuus. Palvelualueitamme ovat
energiatehokkuus, olosuhteet, vastuullisuus, kylmätekniikka, rakennuttaminen ja tekninen manageeraus.
Olemme tunnistaneet toimintaympäristömme sekä
toimintamme vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja
yhteiskuntaan.
Vaikutusten
lisäksi
olemme
tunnistaneet viisi toimintaamme suuresti linkittyvää
maailmanlaajuista
muutosvoimaa.
Huomioimalla
nämä
muutosvoimat
pystymme
vastaamaan
paremmin tulevaisuuden haasteisiin.

ENERGIAMURROS

Hyvinvoinnin trendikkyys näkyy
niin yksilön kuin yhteiskunnankin
tasolla. Turvallisten ja
terveellisten asumis- ja
työskentelyolosuhteiden
merkitys korostuu.

HYVINVOINTI
KOROSTUU

Kiertotalous korostuu myös
rakennuttamisessa, mikä lisää
strategisen kiertotalous- ja
purkukonsultoinnin tarvetta.
Yhä useampi toimija laskee
hiilijalanjälkensä sekä laatii
tiekartan hiilineutraalisuuteen.

Energiantuotanto hajautuu, kun
yhä useampi tuottaa itse oman
energiansa. Markkinoille tulee
uusia palvelumalleja, joissa
energiavarastot ja kysyntäjousto
ovat tärkeässä asemassa.

HIILINEUTRAALISUUS

Digitalisaatio mahdollistaa
kiinteistöjen olosuhteiden
seurannan ja hallinnan
reaaliaikaisesti, jolloin
käyttäjätyytyväisyys ja
energiatehokkuus pysyvät hyvällä
tasolla. Sen myötä myös
palveluiden tuottaminen tehostuu.

DIGITALISAATIO

VASTUULLISUUDEN LÄHTÖKOHDAT
Vastuullisuusperiaatteet
EcoRealin vastuullisuusperiaatteet linjaavat yrityksen yhteiset
suuntaviivat
kaikkien
työntekijöiden
ja
yhteistyökumppaneiden työlle. Odotamme koko henkilöstöltämme,
mutta myös yhteistyökumppaneiltamme näihin periaatteisiin
perehtymistä.
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VASTUULLISUUDEN LÄHTÖKOHDAT
Sidosryhmien odotukset

HENKILÖSTÖ

ASIAKKAAT
•

•

Asiakkaat kokevat, että EcoReal on onnistunut
asiakastarpeiden ymmärtämisessä ja asiakkaiden
kuuntelussa. Palvelut ovat toimineet hyvin ja niitä on kehitetty
yhä asiakaslähtöisemmiksi. Lisäksi asiakkaat kokevat, että
toiminta on eettistä.
Asiakkaat odottavat erityisesti tiedon lisäämistä
energiatehokkuudesta ja vastuullisuudesta sekä innovatiivisia
ratkaisuja osaksi palvelutarjontaa. Lisäksi asiakkaat odottavat
vastuullisuuden varmistamista myös hankintaketjussa.

EcoRealilla on neljä merkittävää sidosryhmää,
joiden
odotukset
ja
toiveet
toimivat
vastuullisuustyömme lähtökohtana. Viestimme
sidosryhmiemme
kanssa
säännöllisesti,
seuraamme heidän toiveitaan tasaisin väliajoin
ja teemme jatkuvasti töitä heidän kanssaan
vastuullisuuden kehittämiseksi.
Syksyllä 2020 tärkeimmille sidosryhmille
toteutettiin vastuullisuuskysely, jossa selvitettiin
sidosryhmien odotusten lisäksi vastuullisuustyön onnistumista. Kysely lähetettiin yhteensä
185 henkilölle ja vastausprosentiksi saatiin
tyypillinen 21 %. Palautteet, näkemykset
kehitettävistä
asioista
ja
yhteenvedot
tärkeimmistä odotuksista on koottu viereiseen
kuvaan. Tuloksia on hyödynnetty uusien
vastuullisuusteemojen määrittelyssä.

•

Henkilöstön mielestä onnistuttu on erityisen hyvin
asiakastarpeisiin vastaamisessa sekä eettisessä,
avoimessa ja taloudellisesti kannattavassa liiketoiminnassa.

•

Henkilöstö odottaa myös jatkossa asiakastarpeiden
ymmärtämistä ja niihin vastaamista sekä palveluiden
jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi henkilöstö odottaa kehitys- ja
koulutusmahdollisuuksia oman urapolun eteenpäin
viemiseksi sekä innostavaa yrityskulttuuria, jossa
työntekijät voivat hyvin.

YHTEISTYÖKUMPPANIT
OMISTAJAT
•

Yhteistyökumppanit kokevat, että EcoReal on
onnistunut palveluiden toimivuudessa ja
kehittämisessä sekä tiedon lisäämisessä
energiatehokkuudesta ja vastuullisuudesta.

•

Tärkeänä pidetään erityisesti asiakkaiden
energiasäästöjen toteuttamista, innovatiivisia ja
ympäristöystävällisiä ratkaisuja sekä toimivaa
yhteistyötä.

•

Omistajien mielestä on onnistuttu hyvin
asiakastarpeisiin vastaamisessa, eettisessä ja
kannattavassa liiketoiminnassa sekä henkilöstön
tasa-arvoisessa kohtelussa.

•

Omistajat pitävät tärkeänä asiakastarpeiden
ymmärtämistä, asiakkaiden kuuntelua sekä
palveluiden toimivuutta. Lisäksi pidetään tärkeänä
työtyytyväisyyttä, -hyvinvointia ja -turvallisuutta.

VASTUULLISUUSOHJELMA
Olennaiset vastuullisuusnäkökulmat
Vastuullisuus on osa EcoRealin jokapäivästä toimintaa ja tavoitteellista
yrityksen
johtamista.
Olemme
tunnistaneet toimintamme vaikutukset
ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan
sekä
asettaneet
toiminnallemme
konkreettiset vastuullisuustyön mittarit ja
tavoitteet. Tavoitteet on koottu syksyllä
2020
laadittuun
vastuullisuuden
tiekarttaan.
Uusi
vastuullisuusohjelma
rakentuu
kolmesta
teemasta
ja
yhdeksästä
olennaisesta näkökulmasta. Olennaiset
näkökulmat tunnistettiin syksyllä 2020
toteututetun
sidosryhmätutkimuksen
pohjalta.
Tehty
olennaisuusanalyysi
perustuu GRI standardien ohjeistukseen
olennaisten näkökohtien määrityksestä.
Vastuullisuusnäkökulmien lisäksi olemme
tunnistaneet tärkeimmät YK:n kestävän
kehityksen tavoitteet, joiden toteutumista
pyrimme edistämään. Lisäksi olemme
asettaneet
yritykselle
asteittaiset
vastuullisuustavoitteet vuosille 20212023 vastuullisuustyön edistämiseksi.

Erinomainen
asiakaskokemus
ja -tyytyväisyys

ASIAKKAAT

Eettinen
toiminta läpi
hankintaketjun

Avoin
viestintä ja
keskustelu
Palveluiden
asiakas- ja
ilmastohyöty

Innostunut ja
tyytyväinen
henkilöstö

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Henkilöstön
osaaminen ja
kehitysmahdollisuudet

Kannattavaa
liiketoimintaa
innovatiivisilla
palveluilla

Hiilineutraalia
palveluiden
tuottamista

Työterveysja
turvallisuus
HENKILÖSTÖ

OMISTAJAT

Tärkeä
näkökulma

Erittäin tärkeä
näkökulma

Välillinen
vaikutusmahdollisuus

Suora
vaikutusmahdollisuus

VASTUULLISUUSOHJELMA
Vastuullisuusteemat

Tulemme seuraamaan vastuullisuustyötämme
seuraavien
vuosien
aikana
seuraavien
vastuullisuusteemojen kautta: innovatiivisella
asiantuntijuudella ilmastonmuutosta vastaan,
asiakasja
ilmastohyöty
toiminnan
keskipisteenä sekä asiantunteva työyhteisö
kaiken takana.
Olemme asettaneet jokaiselle teemalle oman
vastuullisuuslupauksen
vuoteen
2030
mennessä. Nämä kunnianhimoiset lupaukset
konkretisoivat vastuullisuustyötämme sekä
auttavat meitä saavuttamaan lyhyemmän
aikavälin tavoitteet, jotka olemme asettaneet
vuosille 2021-2023.

Innovatiivisella
asiantuntijuudella
ilmastonmuutosta
vastaan

Asiakas- ja
ilmastohyöty
toiminnan
keskipisteenä

Asiantunteva
työyhteisö
kaiken takana

Ydintavoitteenamme on vähentää
ilmastopäästöjä sekä varmistaa
ihmisten terveelliset ja turvalliset
olosuhteet. Tuotamme
innovatiivisia asiantuntijapalveluita
hiilineutraalisti sekä huolehdimme
kannattavasta liiketoiminnasta ja
toiminnan eettisyydestä läpi
hankintaketjun.

Haluamme tuottaa
asiakkaillemme palveluita, joiden
asiakas- ja ilmastohyödyt ovat
vertaansa vailla. Erinomainen
asiakaskokemus ja
asiakastyytyväisyys ovat
toimintamme lähtökohta.
Avainasemassa on avoin
viestintä ja keskustelu.

Innostunut ja tyytyväinen
henkilöstö on tärkein
voimavaramme. Huolehdimme
henkilöstömme työterveydestä ja
-turvallisuudesta. Haluamme
varmistaa henkilöstön
osaamisen, joten panostamme
henkilöstömme
kehittymismahdollisuuksiin.

VASTUULLISUUSOHJELMA
Vastuullisuuden tiekartta 2021-2023

TEEMA

Innovatiivisella
asiantuntijuudella
ilmastonmuutosta
vastaan

Asiakas- ja
ilmastohyöty
toiminnan
keskipisteenä

Asiantunteva
työyhteisö kaiken
takana

NÄKÖKULMA

TAVOITTEET VUOSILLE 2021-2023

Kannattavaa liiketoimintaa
innovatiivisilla palveluilla

• Kehitetään palveluita jatkuvasti asiakastarpeiden mukaisesti
• Päästään vuosittain budjetoituun liiketulokseen ja raportoidaan verojalanjäljestä
• Laaditaan yritykselle laatu- ja ympäristöjärjestelmä, jotka sertifioidaan

Eettinen toiminta läpi
hankintaketjun

• Noudatetaan tilaajavastuuta
• Toimitaan korruptionvastaisesti: nolla korruptiotapausta vuosittain

Hiilineutraalia palveluiden
tuottamista

• Laaditaan jokaiselle palvelulle liiketoimintatavoitteiden lisäksi yksityiskohtaiset ympäristötavoitteet
• Lasketaan yrityksen hiilijalanjälki vuosittain ja laajennetaan se koskemaan myös hankintoja
• Kasvatetaan omaa hiilikädenjälkeä ja raportoidaan siitä ulkoisesti yhdessä hiilijalanjäljen kanssa vuosittain

Erinomainen asiakaskokemus ja -tyytyväisyys

• Parannetaan asiakastyytyväisyyttä ja saavutetaan tyytyväisyyskyselyssä NPS-arvo yli 50 joka vuosi
• Mitataan jatkuvasti palvelukohtaista asiakaskokemusta ja saavutetaan siinä rullaava 12 kk keskiarvo 9
kvartaaleittain (asteikolla 0-10)

Palveluiden asiakas- ja
ilmastohyöty

• Seurataan asiakkaille toteutettujen säästötoimenpiteiden vaikutusta vuosittain (tCO2 ja M€)
• Tarkastellaan palveluiden yhteiskunnallista hyötyä ilmastonäkökulmasta vuosittain

Avoin viestintä ja
keskustelu

• Järjestetään vähintään yksi asiakaskoulutus vuoden aikana
• Kannustetaan asiakkaita ilmastonmuutoksen torjuntaan ja hiilineutraalisuuteen
• Laaditaan vähintään 20 blogitekstiä vuosittain

Innostunut ja tyytyväinen
henkilöstö

• Parannetaan henkilöstötyytyväisyyttä ja saavutetaan tyytyväisyyskyselyssä keskiarvo yli 4,3 vuosittain
• Osallistetaan henkilöstöä yrityksen toiminnan kehittämiseen ja strategiseen suunnitteluun

Henkilöstön osaaminen ja
kehitysmahdollisuudet

• Laaditaan tarvittaessa työntekijöille henkilökohtainen osaamis- ja kehittymissuunnitelma
• Kannustetaan henkilöstöä osallistumaan omaa toimenkuvaa tukeviin koulutuksiin

Työterveys ja
-turvallisuus

• Pidetään työoloista ja työturvallisuudesta jatkuvasti kirjaa ja raportoidaan mittarit vuosittain
• Tarjotaan työntekijöille laaja-alainen sairausvakuutus ja kannustetaan osallistumaan liikuntatapahtumiin
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