VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021
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2
RAKENNAMME VASTUULLISUUTTA
EcoReal on kiinteistö- ja rakennusalan kasvava
asiantuntijayritys. Yritys perustettiin vuonna
2016 tarjoamaan palveluita, joiden avulla
voidaan luoda yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Oma työmme on siis olennainen osa
vastuullisuuttamme, joten kehitämme sitä
jatkuvasti. Seuraamme vastuullisuustyötämme
ja tavoitteiden saavuttamista vuosittain. Tässä
raportissa tarkastellaan vuonna 2021 tehtyä
vastuullisuustyötä GRI-tasoisesti.
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EcoReal on vuonna 2016 perustettu kiinteistö- ja rakennusalan kasvava asiantuntijayritys, joka tekee
asiakkaidensa kiinteistöistä̈ hiilineutraaleja käyttäjien
terveellisyys huomioiden. Olemme 100 % suomalainen, ilmastopositiivinen yritys, jonka oma toiminta
on hiilinegatiivista. Työtämme ohjaavat keskeiset arvomme: vastuullisuus, luotettavuus ja tehokkuus.
Tuotamme viittä eri palvelukokonaisuutta, joiden
asiakaskunta muodostuu pääasiassa kiinteistöjen
omistajista ja käyttäjistä. Toiminta on rahoitettu kokonaan omalla pääomalla. Toimimme maanlaajuisesti
Suomessa. Päätoimipisteemme sijaitsee Helsingin
Pasilassa ja muut toimistomme Tampereella ja Turussa.

Visionamme on olla vastuullisen kiinteistönomistajan
osaavin kumppani, joten kehitämme työtämme jatkuvasti. Vuonna 2021 päivitetty strategiamme on
kuvattu seuraavalla sivulla.

Teemme asiakkaidemme
kiinteistöistä hiilineutraaleja
käyttäjien terveys huomioiden
Asiakkaidemme energiakulut,
ilmastopäästöt ja korjausvelka
kiinteistöissä pienenevät ja
samalla kiinteistöjen arvo nousee
sekä olosuhteet paranevat

Olemme raportoineet vastuullisuudestamme vuodesta 2017 lähtien GRI-standardien mukaisesti, ja tämä
on järjestyksessään viides vastuullisuusraporttimme.

Johdanto

Vastuullisuusohjelma

Hiilinegatiivinen
Asiantunteva
Ilmastopositiivinen

Innovatiivisella
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Visio, strategia ja arvot
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RAKENNAMME VASTUULLISUUTTA
VISIO

VAHVUUDET

Vastuullisen
kiinteistönomistajan
osaavin
kumppani

Kokonaisuuden hallinta
Toimeenpanokyky
Osaaminen
Riippumattomuus

MISSIO

Teemme
asiakkaidemme
kiinteistöistä hiilineutraaleja
käyttäjien
terveellisyys
huomioiden

ARVOT

Vastuullisuus
Luotettavuus
Tehokkuus

MEGATRENDIT

Ilmaston lämpeneminen
Energiamurros
Hiilineutraalisuus
Hyvinvointi korostuu
Digitalisaatio

PALVELUT
STRATEGISET TAVOITTEET

Energiapalvelut

Johdanto

Vastuullisuusohjelma

Olosuhdepalvelut

Rakennuttaminen
ja konsultointi

Innovatiivisella
asiantuntijuudella
ilmastonmuutosta vastaan

Tekninen
manageeraus

Ympäristö- ja
vastuullisuuspalvelut

Asiakas ja ilmastohyöty
toiminnan keskipisteenä

Tyytyväiset asiakkaat
Osaava henkilöstö
Jatkuvat palvelut
Kannattava kasvu
Ilmastopäästöt alas

Asiantunteva
työyhteisö
kaiken takana

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Toimitusjohtajan katsaus
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KASVUA UUDISTETULLA STRATEGIALLA
Keväällä 2021 yritykselle laadittiin uudistettu strategia. Edelliseen strategian laatimisen jälkeen toimintaympäristössä ovat erityisesti korostuneet asiakkaiden tavoitteet hiilineutraalisuudesta, sekä osin
koronapandemiankin vuoksi kiinteistöjen sisäilman
olosuhteet. Yritys tulee tavoittelemaan strategiakaudella 2021–2025 edelleen jatkuvaa vuosittaista kasvua. Strategisissa tavoitteissa halutaan kasvattaa
jatkuvien palveluiden roolia, projektitoimintaa kuitenkaan unohtamatta.
Vuoden 2021 toimintaympäristö oli yrityksen toimintahistorian haastavin. Koronapandemian helpottuminen rokotusten myötä toi mukanaan investointeja,
mutta samalla pulaa asiantuntevista henkilöresursseista. Myös rakentamisen kustannukset nousivat
historiallisen paljon. Kun vielä laitetoimituksissa oli
viiveitä johtuen globaalista komponenttipulasta, niin
haasteita oli poikkeuksellisen paljon. Joitakin projekteja jouduttiin pitkittämään laitetoimitusten viivästymisen vuoksi, joka siirsi liikevaihtoa vuoden 2022
puolelle. Näin ollen rajapyykki 10 miljoonan euron
liikevaihdosta jäi vielä saavuttamatta.
Kaikesta huolimatta EcoRealin toiminnan kasvu on
jatkunut. Vuoden 2021 aikana teimme noin 85 energiakatselmusta ja johdimme yli seitsemän miljoonan
euron arvosta energiaremontteja. Lisäksi toteutimme
yli 200 rakennuttamisprojektia tai muuta toimeksiantoa. Ympäristö- ja vastuullisuuspalveluissa teimme
16 vastuullisuusraporttia sekä useita BREEAM InUse -esiselvityksiä ja -sertifiointeja, hiilijalanjäljen
laskentoja ja hiilineutraaliuden tiekarttoja.

Johdanto

Vastuullisuusohjelma

Innovatiivisella
asiantuntijuudella
ilmastonmuutosta vastaan

Asiakas ja ilmastohyöty
toiminnan keskipisteenä

Asiantunteva
työyhteisö
kaiken takana

Teknisen manageerauksen piirissä kiinteistöjä oli yli
600 000 neliömetriä ja energiamanageerauksen piirissä 1 100 000 neliömetriä. Henkilömäärämme kasvoi ja oli vuoden lopussa 37 henkilöä.
PROSESSIEN JA PALVELUIDEN KEHITTÄMISTÄ
Saimme keväällä 2021 päätökseen laatu- ja ympäristö- järjestelmähankkeen, jossa yrityksen toiminta
sertifioitiin ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien mukaisesti. Vuoden aikana on keskitytty olemassa olevien prosessien kehittämiseen, eikä niinkään uusien
palveluiden luomiseen. Siitä huolimatta asiakaskysynnän vuoksi muutama ajankohtainen uusi palvelu
on tuotu palveluvalikoimaan. Sellaisena palveluna
voi mainita esimerkiksi asiakkaan hiilineutraaliuden
tiekartan laatimisen.
Työhyvinvointimme on pysynyt hyvällä tasolla ja vuoden 2021 henkilöstökyselyn kokonaisarvosana oli
4,0 asteikolla 1-5.
POSITIIVISET TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Uskomme liiketoiminnan kasvun jatkuvan vuoden
2022 aikana. Kasvua vauhdittaa yritysten halu muuttaa toimintansa hiilineutraaliksi sekä vuoden 2021
aikana voimakkaasti kohonneet energian hinnat.
Myös vuoden 2022 alusta voimaan tulleen EU-taksonomian odotetaan kasvattavan yrityksen palveluiden
kysyntää. Kasvua odotetaan kaikista tuotetuista palveluista.

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

EcoRealin vuosi 2021

9,5 M€
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37 työntekijää
31.12.2021

liikevaihto

Säästimme asiakkaiden rahaa
kiinteistöjen elinkaaren aikana

25,8 M€

Liiketulos

17,7 %
Korkea asiakastyytyväisyys:

Vähensimme kiinteistöjen
elinkaarenaikaisia
kasvihuonekaasupäästöjä

NPS-luku 50 (2021 keskiarvo)

40 000 tCO2

Hyvä työtyytyväisyys:

eNPS-luku 14,3 (syksy 2021)

Johdanto

Vastuullisuusohjelma

Innovatiivisella
asiantuntijuudella
ilmastonmuutosta vastaan

Toimipisteet: Helsingissä,
Tampereella ja Turussa

Asiakas ja ilmastohyöty
toiminnan keskipisteenä

Asiantunteva
työyhteisö
kaiken takana

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

VASTUULLISUUSOHJELMA

Toimintaympäristö ja megatrendit

Olemme kiinteistö- ja rakennusalan kasvava asiantuntijayritys. Tavoitteenamme on olla vastuullisen
kiinteistönomistajan osaavin kumppani. Toimintamme perustuu arvoihimme: vastuullisuus, luotettavuus
ja tehokkuus. Palvelualueitamme ovat energiapalvelut, olosuhdepalvelut, rakennuttaminen ja konsultointi, tekninen manageeraus sekä ympäristö- ja vastuullisuuspalvelut.

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

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.

Johdanto

Vastuullisuusohjelma
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Innovatiivisella
asiantuntijuudella
ilmastonmuutosta vastaan

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

ENERGIAMURROS

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

HYVINVOINTI
KOROSTUU

Asiakas ja ilmastohyöty
toiminnan keskipisteenä

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

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

DIGITALISAATIO

Asiantunteva
työyhteisö
kaiken takana

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Sivu 9

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

TOIMIMME
ASIAKKAIDEMME
PARHAAKSI

KOHTELEMME
TOISIAMME
YHDENVERTAISESTI

Johdanto

Vastuullisuusohjelma

Innovatiivisella
asiantuntijuudella
ilmastonmuutosta vastaan

VIESTIMME
AVOIMESTI JA
JAAMME TIETOA

OLEMME
RIIPPUMATTOMIA
MUISTA TOIMIJOISTA

Asiakas ja ilmastohyöty
toiminnan keskipisteenä

Asiantunteva
työyhteisö
kaiken takana

Tarkastelimme toimintaamme ohjaavia vastuullisuusperiaatteita kuluneena vuonna tehdyn vastuullisuusohjelman päivityksen yhteydessä.

TEEMME
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIÄ
VALINTOJA

EMME TARJOA
EMMEKÄ VASTAANOTA
LAHJUKSIA

Vastuullisuus lukuina

MINIMOIMME
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSEMME

SITOUDEMME REILUUN
KILPAILUUN

GRI-indeksi

Sivu 10

Sidosryhmien odotukset
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ASIAKKAAT

HENKILÖSTÖ

Asiakkaat kokevat, että EcoReal on onnistunut asiakastarpeiden ymmärtämisessä ja asiakkaiden kuuntelussa. Palvelut
ovat toimineet hyvin ja niitä on kehitetty yhä asiakaslähtöisemmiksi. Lisäksi toiminta koetaan eettiseksi.

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

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.

Erityisesti odotetaan tiedon lisäämistä energiatehokkuudesta
ja vastuullisuudesta sekä innovatiivisia ratkaisuja osaksi palvelutarjontaa. Vastuullisuuden varmistamista odotetaan myös
hankintaketjussa.

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

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.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

OMISTAJAT

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

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

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

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

Johdanto

Vastuullisuusohjelma

Innovatiivisella
asiantuntijuudella
ilmastonmuutosta vastaan

Asiakas ja ilmastohyöty
toiminnan keskipisteenä

Asiantunteva
työyhteisö
kaiken takana

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Sivu 11

Olennaiset vastuullisuusnäkökulmat
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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
toteutetun 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 2021–2023 vastuullisuustyön
edistämiseksi.

Johdanto

Vastuullisuusohjelma

Innovatiivisella
asiantuntijuudella
ilmastonmuutosta vastaan

Asiakas ja ilmastohyöty
toiminnan keskipisteenä

Asiantunteva
työyhteisö
kaiken takana

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Sivu 12

Vastuullisuusteemat
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Tulemme seuraamaan vastuullisuustyötämme seuraavien vuosien aikana seuraavien vastuullisuusteemojen kautta: innovatiivisella asiantuntijuudella
ilmastonmuutosta vastaan, asiakas- ja 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.

Johdanto

Vastuullisuusohjelma

Innovatiivisella

Asiakas- ja

Asiantunteva

asiantuntijuudella

ilmastohyöty

työyhteisö

ilmastonmuutosta

toiminnan

kaiken takana

vastaan

keskipisteenä

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

Innovatiivisella
asiantuntijuudella
ilmastonmuutosta vastaan

Asiakas ja ilmastohyöty
toiminnan keskipisteenä

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

Asiantunteva
työyhteisö
kaiken takana

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

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Sivu 13

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
Olemme sitoutuneet tukemaan kaikkia 17:ää YK:n
kestävän kehityksen tavoitetta vastuullisuustyössämme. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) ovat maailmanlaajuinen
toimenpideohjelma (Agenda 2030), jonka pyrkimyksenä on poistaa köyhyys, torjua eriarvoisuutta ja ehkäistä ilmastonmuutosta. Tavoitteet tulivat voimaan
alkuvuodesta 2016.
Olemme tunnistaneet seitsemän olennaisinta kestävän kehityksen tavoitetta toimintamme ja sidosryhmiemme kannalta. Teemme jatkuvasti töitä edesauttaaksemme näiden seitsemän tavoitteen saavuttamista.

Johdanto

Vastuullisuusohjelma

Innovatiivisella
asiantuntijuudella
ilmastonmuutosta vastaan

Asiakas ja ilmastohyöty
toiminnan keskipisteenä

Asiantunteva
työyhteisö
kaiken takana
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Tavoite 3:
Tavoite 5:
Tavoite 7:
Tavoite 8:
Tavoite 9:

Terveyttä ja hyvinvointia
Sukupuolten tasa-arvo
Edullista ja puhdasta energiaa
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja
infrastruktuureja
Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt
Tavoite 13: Ilmastotekoja

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Sivu 14

Vastuullisuuden tavoitteet ja tulokset 2021
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ARVIO

SAAVUTUKSET 2021

TAVOITTEET 2021-2023

TEEMA

Kehitetään palveluita jatkuvasti asiakastarpeiden mukaisesti

Olemme kehittäneet palvelujamme ja uudistaneet strategiamme

Päästään vuosittain budjetoituun liiketulokseen ja raportoidaan verojalanjäljestä

Budjetoitua liiketulosta ei saavutettu. Verojalanjäljestä raportoidaan tässä julkaisussa

Laaditaan yritykselle laatu-ja ympäristöjärjestelmät, jotka sertifioidaan

ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit tulivat voimaan kesäkuussa 2021

Innovatiivisella Noudatetaan tilaajavastuuta
asiantuntijuudella Toimitaan korruptionvastaisesti: nolla korruptiotapausta vuosittain
ilmastonmuutosta
Laaditaan jokaiselle palvelulle liiketoimintatavoitteiden lisäksi yksityiskohtaiset ympäristötavastaan
voitteet

Noudatimme tilaajavastuuta
0 korruptiotapausta vuoden 2021 aikana
Palveluiden ympäristötavoitteet laaditaan vuonna 2022

Lasketaan yrityksen hiilijalanjälki vuosittain ja laajennetaan se koskemaan myös hankintoja

Hiilijalanjälkemme on laskettu osana tätä raportointia, mutta laskenta ei sisällä
hankintoja

Kasvatetaan omaa hiilikädenjälkeä ja raportoidaan siitä ulkoisesti yhdessä hiilijalanjäljen
kanssa vuosittain

Hiilikädenjälki ei kasvanut viime vuodesta, raportointi tässä julkaisussa

Parannetaan asiakastyytyväisyyttä ja saavutetaan tyytyväisyyskyselyssä NPS-arvo yli 50
joka vuosi

Asiakastyytyväisyyden NPS-arvo vuodelle 2021 on 50 (ka). NPS-arvo oli keväällä 56 ja syksyllä 44.

Mitataan jatkuvasti palvelukohtaista asiakaskokemusta ja saavutetaan siinä rullaava 12kk
keskiarvo 9 kvartaaleittain (asteikolla 0-10)

Palvelukohtaista asiakaskomusta mitataan jatkuvasti, 12kk keskiarvo oli 8,7

Seurataan asiakkaille toteutettujen säästötoimenpiteiden vaikutusta vuosittain (tCO2 & M€)
Asiakas- ja ilmastohyöty toiminnan Tarkastellaan palveluiden yhteiskunnallista hyötyä ilmastonäkökulmasta vuosittain
keskipisteenä
Järjestetään vähintään yksi asiakaskoulutus vuoden aikana

Asiakkaille toteutetuista säästötoimenpiteistä raportoidaan tässä julkaisussa
Palveluiden yhteiskunnallinen hyöty ilmastonäkökulmasta osana tätä raportointia
Järjestimme vuoden aikana kaksi asiakaskoulutusta

Kannustetaan asiakkaita ilmastonmuutoksen torjuntaan ja hiilineutraalisuuteen

Alkuperäisen NZCB-sitoumuksen allekirjoittaneista suomalaisista yrityksistä yli
60 % on asiakkaitamme

Laaditaan vähintään 20 blogitekstiä vuosittain

Vuonna 2021 laadimme 19 blogitekstiä

Parannetaan henkilöstötyytyväisyyttä ja saavutetaan tyytyväisyyskyselyssä keskiarvo yli 4,3
vuosittain

Henkilöstötyytyväisyyskyselyn keskiarvo oli 4,0

Osallistetaan henkilöstöä yrityksen toiminnan kehittämiseen ja strategiseen suunnitteluun

Kehitysideoihin kannustetaan ja niitä on kerätty esimerkiksi henkilöstökyselyn
perusteella. Palveluiden kehitystarpeet ja -toimet vaihtelevat

Asiantuntava Laaditaan tarvittaessa työntekijöille henkilökohtainen osaamis- ja kehittymissuunnitelma
työyhteisö kaiken
Kannustetaan henkilöstöä osallistumaan omaa toimenkuvaa tukeviin koulutuksiin
takana

Johdon tietoon ei tullut yhtään osaamis- ja kehityssuunnitelman tarvetta
Olemme laatineet koulutussuunnitelman, joka sisältää kohdennettuja ja yleisiä
koulutuksia

Pidetään työoloista ja työturvallisuudesta jatkuvasti kirjaa ja raportoidaan mittarit vuosittain

Olemme kirjanneet työturvallisuuden riskitilanteet ja raportoimme niistä tässä
julkaisussa

Tarjotaan työntekijöille laaja-alainen sairausvakuutus ja kannustetaan osallistumaan
liikuntatapahtumiin

Henkilöstöetujamme ovat erittäin laaja sairasvakuutus ja vuosittainen kulttuuri- ja
liikuntaetu

Johdanto

Vastuullisuusohjelma

Innovatiivisella
asiantuntijuudella
ilmastonmuutosta vastaan

Asiakas ja ilmastohyöty
toiminnan keskipisteenä

Asiantunteva
työyhteisö
kaiken takana
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Vastuullisuuden johtaminen
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Naisia: 30 %
Miehiä: 70 %
Alle 30 vuotiaita: 16 %
30–50 vuotiaita: 76 %
Yli 50 vuotiaita: 8 %

Yhtiömme vastuullisuuden johtamisesta ja seuraamisesta vastaa
viime kädessä yrityksemme johto, joka rakentuu toimitusjohtajasta,
talous- ja rahoitusjohtajasta, operatiivisesta johtajasta, ylläpidon ja
aluetoimintojen johtajasta sekä myynnin ja markkinoinnin johtajasta.
Vastuullisuustyön kehittämisestä, toteuttamisesta ja integroimisesta
käytännön työhön vastaavat vastuullisuusasiantuntijamme. Käytännön vastuullisuustyöstä ja sen toteuttamisesta vastaa puolestaan
koko henkilöstö.

Seuraa vastuullisuuden johtamista ja toteutumista sekä
riskienhallintaa

Vastuullisuusasiantuntija raportoi säännöllisesti vastuullisuusasioista yrityksen johtoryhmälle, joka puolestaan raportoi niistä hallitukselle. Yrityksen hallitus seuraa vastuullisuustyön johtamista ja toteutumista. Vuonna 2021 EcoRealin hallituksen kokoonpano pieneni
yhdellä henkilöllä, ja hallitukseen kuuluu tällä hetkellä viisi henkilöä.
RISKIEN ENNALTAEHKÄISY
Osana yrityksen vastuullisuuden johtamista on suunnitelmallinen riskienhallinta, jonka tarkoituksena on varmistaa toiminnan jatkuvuus,
tuottaa informaatiota päätöksenteon tueksi sekä lisätä tietoisuutta
mahdollisuuksista ja uhista. Yrityksen riskit kartoitetaan vuosittain
johdon toimesta ja samalla laaditaan ajantasainen riskienhallintasuunnitelma. Myös henkilöstö on avainasemassa riskien säännöllisessä tunnistamisessa ja raportoinnissa. Riskeistä ja tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan hallitukselle säännöllisesti.

Johtaa ja seuraa vastuullisuuden toteutumista sekä
vastaa riskienhallinnasta

Vastaa vastuullisuustyön kehittämisestä ja integroimisesta käytännön työhön

VASTUULLISUUSOHJELMA OHJAA TOIMINTAA
Yrityksemme vastuullisuustoimintaa ja sen johtamista ohjaa vuonna 2021 päivitetty vastuullisuusohjelma vuosille 2021-2023. Liiketoiminnan osalta toimintaa ohjaavat lisäksi päivitetyn strategian tavoitteet ja riskienhallinta. Noudatamme myös YK:n ihmisoikeuksien
yleismaailmalliseen julistukseen kirjattuja periaatteita sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijän perusoikeuksia.

Johdanto

Vastuullisuusohjelma

Innovatiivisella
asiantuntijuudella
ilmastonmuutosta vastaan

Vastaa käytännön vastuullisuustyöstä ja auttaa riskien
tunnistamisessa

Asiakas ja ilmastohyöty
toiminnan keskipisteenä

Asiantunteva
työyhteisö
kaiken takana
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INNOVATIIVISELLA ASIANTUNTIJUUDELLA
ILMASTONMUUTOSTA VASTAAN

Kannattavaa liiketoimintaa innovatiisilla palveluilla
Vuoden 2021 aikana palvelumme tiivistyi viiteen kokonaisuuteen. Lisäksi kehitimme ja paransimme olemassa olevia palveluita yhä enemmän asiakkaiden
tarpeita vastaaviksi.
Yrityksemme on perustettu asiakkaidemme kiinteistöjen energiatehokkuuden
parantamiseksi. Autamme säästämään energiakuluissa ja nostamaan kiinteistöjen arvoa tuottamalla energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kokonaispalvelua. Suurin osa asiakkaistamme on vastuullisia kotimaisia ja ulkomaisia
kiinteistöjen omistajia ja käyttäjiä.
Ymmärrämme, mikä asiakkaillemme ja kiinteistöjen käyttäjille on tärkeää.
Emme siis tingi energiatehokkuudessa sisäilman olosuhteista vaan toteutamme työmme siten, että lopputuloksena syntyy energiatehokkaita kiinteistöjä,
joita on terveellistä ja turvallista käyttää. Teemme energiatehokkuudesta ja
vastuullisesta toiminnasta asiakkaillemme mahdollisimman helppoa. Huomioimme kokonaisuuden hallinnan mahdollistamalla energiatehokkuuden parantamisen aina alkukartoituksesta projekteihin ja käytännön optimointeihin asti.
Asiakkaiden ja toteutettujen katselmusten, projektien ja vastuullisuuspalveluiden määrä kasvoi vuoden 2021 aikana. Vuoden aikana tehtiin 86 katselmusta ja johdettiin lähes 250 energiaremonttia, rakennuttamisprojektia tai muuta
toimeksiantoa. Teknisen manageerauksen piirissä oli kiinteistöjä yli 600 000
neliömetriä ja energianhallintapalvelun piirissä ylitimme miljooonan neliömetrin
rajan. Lisäksi teimme 16 vastuullisuusraporttia kiinteistöalan lisäksi useille eri
toimialoille sekä useita BREEAM In-Use sertifiointeja. Ympäristö- ja vastuullisuuspalveluiden määrä kasvoi vuonna 2021 yli 70 % ja energianhallintapalveluiden alainen pinta-ala 50 %.
EcoRealin tuottamat palvelut

Energiapalvelut
Rakennuttaminen ja konsultointi
Tekninen manageeraus
Energianhallintapalvelu
Ympäristö- ja vastuullisuuspalvelut

Johdanto

Vastuullisuusohjelma

136
197
600 000
1 100 000
38

ENERGIAPALVELUT
Olemme hiilineutraalien kiinteistöjen ykköskumppani.
Kauttamme saatte energiakatselmukset, remontit sekä
energiahallinnan kiinteistöillenne.

OLOSUHDEPALVELUT
Olosuhdepalveluidemme kautta selvität sisäilmaolosuhteet kiinteistössäsi luotettavasti ja tehokkaasti.

RAKENNUTTAMINEN JA KONSULTOINTI
Tarjoamme apua kiinteistöjen suunnitteluun, suunnittelun
ohjaukseen, talotekniikan kokonaisuuden hallintaan.
Johdamme ja valvomme isommatkin hankkeet.

TEKNINEN MANAGEROINTI
EcoRealin tekninen manageri varmistaa, että kiinteistöä
hoidetaan asianmukaisesti ja laadukkaasti. Mahdollisuus
myös energianhallintapalveluihin.

YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSPALVELUT

kpl
kpl
m2
m2
kpl

Innovatiivisella
asiantuntijuudella
ilmastonmuutosta vastaan
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Autamme kehittämään asiakkaiden toimintaa ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullisemmaksi.
BREEAM In-Use, GRESB ja GRI ovat palveluidemme
avainsanoja.

Asiakas ja ilmastohyöty
toiminnan keskipisteenä

Asiantunteva
työyhteisö
kaiken takana

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Kannattavaa liiketoimintaa innovatiisilla palveluilla
Toimintamme perustuu asiakaspalvelulle, joten erinomainen asiakaskokemus on palvelujemme lähtökohta. Seuraamme jatkuvasti asiakaspalautteita ja
kehitämme
toimintaamme
niiden
pohjalta.
Kuluneena vuonna uudistimme strategiamme, jotta
se on täysin linjassa kasvavien hiilineutraalisuustarpeiden kanssa ja palvelee siten myös paremmin
asiakkaitamme.
Jatkuvan kehityksen kautta olemme vastuullisen
kiinteistönomistajan osaavin kumppani, jonka kilpailuetuja ovat kokonaisuuden hallinta, toimeenpanokyky, osaaminen ja riippumattomuus. Monet tunnetut yritykset luottavat ammattitaitoomme.
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UUSI PALVELU:
HIILINEUTRAALIUDEN TIEKARTTA
Avara Oy
Olemme tunnistaneet yritystoimintamme merkittävimmät laatu- ja ympäristönäkökohdat, joiden pohjalta olemme laatineet EcoRealin laatu- ja ympäristöpolitiikan. Tavoitteidemme mukaisesti sertifioimme
yrityksemme laatu- ja ympäristöjärjestelmät kuluneena vuonna ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatein.

Oman liiketoimintamme ohessa olemme aktiivisesti
mukana seuraavissa järjestöissä ja niiden toimikunnissa:

Vuoden 2021 lopulla EcoRealin vastuullisuus- ja
ympäristöpalveluiden tarjonta kasvoi hiilineutraaliuden tiekartta -palvelulla. Hiilijalanjäljen laskentaa
on tehty jo pitkään sekä autettu asiakkaita löytämään keinoja päästöjen vähentämiseen, mutta nyt
kronologinen suunnitelma päästöjen nollaamiseen
toimitettiin ensimmäistä kertaa yhtenä pakettina.
Vuoden 2021 loppuun mennessä hiilineutraalisuuden tiekarttoja ehdittiin laatia kolme kappaletta.
Avara Oy:lle tiekartta laadittiin kahden eri kiinteistösalkun osalta. Ensin selvitettiin hiilijalanjäljen lähtötilanne vuoden 2020 osalta, sekä vertailuvuosilta
2018-2019. Seuraavassa vaiheessa asetettiin hiilineutraaliustavoite. Tämän jälkeen selvitettiin keinot, joiden avulla Avara pääsee askel askeleelta
kohti tavoitetta. Päästöjä vähentäviä toimenpiteitä
ovat esimerkiksi vähäpäästöiset lämmitysratkaisut ja vähäpäästöisen lämmön hankinta, energiatehokkuutta parantavat toimet sekä uusiutuvan
energian oman tuotannon lisääminen.
”Olemme tyytyväisiä lopputulokseen, joka on hyvin konkreettinen toimenpiteineen. Tavoitteenamme on ottaa vaiheittain käyttöön tiekartassa esiteltyjä toimia, jotka edistävät muun muassa energian
säästöä sekä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä.” Tuomas Rantsi, liiketoimintajohtaja,
Avara Oy

Johdanto
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Kannattavaa liiketoimintaa innovatiisilla palveluilla
TALOUDELLISTA LISÄARVOA SIDOSRYHMILLE
EcoRealin toiminta tuottaa taloudellista hyötyä eri sidosryhmille. Asiakkailta saatujen tuottojen kautta luotu lisäarvo jakautuu pääosin toimittajien, työntekijöiden
ja julkisen sektorin kesken. Verojen ja muiden epäsuorien taloudellisten vaikutustensa kautta EcoReal turvaa yhteiskunnan perustoimintoja ja hyvinvointia. Ostot
palvelun- ja tavarantoimittajilta työllistävät sekä paikallisia että toiminta-alueen
ulkopuolella toimivia tahoja. Maksetut palkat puolestaan vaikuttavat työntekijöiden toimeentuloon ja sitä kautta ympäröivään yhteiskuntaan.
Suurin lisäarvo jakautuu kuitenkin asiakkaille elinkaarisäästöjen muodossa.
Vuonna 2021 EcoRealin asiakkailta saadut tuotot olivat lähes 9,5 miljoonaa euroa, joka on 20 % aiempaa vuotta enemmän. Vuoden aikana toteutettujen projektien ja yhteistyön avulla asiakkaat säästävät yli 26,2 miljoonaa euroa energiakuluissa elinkaaren aikana. Asiakkaat säästävät siis kiinteistöjen elinkaaren aikana
lähes kolminkertaisesti sen, mitä he vuonna 2021 sijoittivat palveluihimme.
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Läpinäkyvä ja rehti liiketoiminta ovat vastuullisen yritystoimintamme
perusta. Varmistamme kannattavan liiketoiminnan seuraamalla kannattavuutta ja kasvua, verojalanjälkeä sekä korruptionvastaisuutta.
VEROJALANJÄLKI
EcoReal toimii Suomessa ja maksaa kaikki veronsa Suomeen. Yhtiö ei toteuta verosuunnittelua tai järjestelyjä, joiden yksinomaisena
tarkoituksena on verojen välttäminen. Yhtiö noudattaa verojen maksamisessa, keräämisessä, tilityksessä sekä raportoinnissa Suomen
lainsäädäntöä.
Vuonna 2021 EcoReal maksoi veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä noin 3,8 miljoonaa euroa. Suurin osa veroista muodostui tilikaudelta tilitettävistä veroista (79,2 %), kuten palkkoihin liittyvistä
veroista ja arvonlisäveroista. Välittömien verojen osuus oli vuonna
2021 20,6 % ja välillisten verojen osuus 0,17 %.
VEROJALANJÄLKI 2021 (€)

3,8 M€
Tilitettävät verot
Välittömät verot
Välilliset verot
Johdanto
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Eettinen toiminta läpi hankintaketjun

NOUDATAMME JA VALVOMME TILAAJAVASTUUTA
Tilaajavastuun noudattaminen sekä sen varmennukset ovat osa säännöllistä yritystoimintaamme. Sen
lisäksi että olemme tarkkoja omien velvoitteidemme
täyttämisestä, huolehdimme myös, että projekteissa käyttämiemme alihankkijoiden tilaajavastuutiedot
ovat kunnossa.
PERIAATTEENA KORRUPTIONVASTAISUUS
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Yrityksemme on poliittisesti sitoutumaton, joten poliittista toimintaa ei rahoiteta tai tueta taloudellisesti.
Lisäksi yrityksessä pidetään huolta, ettei hallinnon
edustajilla tai johtoryhmän jäsenillä ole eturistiriitoja
suhteessa yrityksen toimintaan. Korruptionvastaista toimintaa seurataan jatkuvasti ja esiin nousseet
epäilyt väärinkäytöksistä kirjataan ylös ja käsitellään.
Vuonna 2021 yrityksessä ei tullut ilmi yhtäkään korruptiotapausta tai epäiltyä väärinkäytöstä.

EcoReal on sitoutunut reiluun kilpailuun, eikä vastaanota tai maksa lahjuksia tai muita laittomia etuuksia ylläpitääkseen tai edistääkseen liiketoimintaansa.
Noudattamamme korruptionvastainen toimintatapa
on kirjattu yhtiön vastuullisuusohjelman periaatteisiin,
ja yhtiön omistajat, hallituksen jäsenet ja henkilöstö
ovat sitoutuneet korruptionvastaiseen toimintaan.

Johdanto

Vastuullisuusohjelma
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0
Asiakas ja ilmastohyöty
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KORRUPTIOTAPAUSTA
TAI EPÄILTYÄ
VÄÄRINKÄYTÖSTÄ
VUONNA 2021
GRI-indeksi

Hiilinegatiivista palveluiden tuottamista
Vastuullisena toimijana vähennämme järjestelmällisesti omia ilmastopäästöjämme ja kannustamme työntekijöitämme vähäpäästöiseen toimintaan.
Omien päästöjen ja ympäristövaikutusten minimointi
on kirjattu vastuullisuusohjelmamme periaatteisiin.
Tämän lisäksi hallinnollisessa toimintaohjeessa on
linjattu vastuullinen toimintapolitiikka. Laskemme
omat kasvihuonekaasupäästömme ja raportoimme
ne vuosittain.
HIILIJALANJÄLKEMME OLI 25 tCO2e
EcoRealin toiminta on palveluiden tuottamista, joten hiilijalanjälkemme muodostuu pääosin toimiston
energiankulutuksesta ja työmatkoista asiakkaiden
luokse. Vuonna 2021 kokonaishiilidioksidipäästömme olivat 25,2 tCO2e. Hiilijalanjälkemme pieneni
edellisestä vuodesta, johtuen pääosin energianku-
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lutuksen vähenemisestä sekä tarkempien kulutuslukemien saatavuudesta. Henkilöstön liikkumisesta
aiheutuneet päästöt (scope 3) kasvoivat hieman
edelliseen vuoteen verrattuna. Koronarajoitukset vähensivät aiempana vuonna henkilöstön liikkumista
laajemmassa määrin kuin vuonna 2021, jolloin asiakastapaamiset olivat osan vuodesta mahdollisia.
Lentomatkoja ei ollut vuonna 2021.
TYÖNTEKIJÄKOHTAINEN JALANJÄLKI
Laskeneiden päästöjen myötä myös työntekijäkohtainen hiilijalanjälki laski aiempien vuosien tapaan.
Vuonna 2021 yrityksemme työntekijäkohtainen hiilijalanjälki oli noin 0,7 tCO2e. Ohjeistamme henkilökuntaa hyödyntämään pääasiassa julkisia kulkuvälineitä, mutta toisinaan työmaille liikkuminen vaatii
omaa autoa. Tulemme jatkossakin kannustamaan
työntekijöitämme liikkumaan ensisijaisesti julkisilla
kulkuneuvoilla.
TYÖNTEKIJÄKOHTAINEN HIILIJALANJÄLKI,
TONNIA
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TOIMINTAMME ON HIILINEGATIIVISTA
EcoRealin toiminta on ollut hiilineutraalia vuodesta 2020 lähtien. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että oman toiminnan päästöjä pyritään vähentämään, ja jäljelle jäävä osuus kompensoidaan.
Edellisen vuoden tapaan, olemme kompensoineet vuoden 2021 päästöjämme (25,2 tCO2e)
enemmän, 40 tCO2e suomalaisilla metsäpohjaisilla hiilinieluilla Hiilipörssin kautta. Hiilipörssin
toimintamalli pyrkii edistämään luonnon monimuotoisuutta ja suojelemaan ja kasvattamaan
hiilinieluja, pääasiassa ennallistamalla ojitettuja
suoalueita eri puolilla Suomea. Oikein tehtynä
ojitetun suon ennallistaminen pysäyttää suon
hiilivuodon ja luonnontilaan palautettu suo alkaa
vähitellen sitoa hiiltä ilmakehästä. Ennallistaminen ehkäisee myös ravinteiden, kuten fosforin,
valumista ympäröiviin vesistöihin. Suokompensaation pysyvyys on vähintään 100 vuotta.
Vuonna 2021 EcoReal on kompensoinut päästöjä 40 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia suomalaisilla metsäpohjaisilla hiilinieluilla. Tämän myötä
toimintamme on hiilinegatiivista vuoden 2021
osalta.

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Hiilinegatiivista palveluiden tuottamista

POSITIIVINEN ILMASTOVAIKUTUS
Hiilikädenjälki tarkoittaa tuotteen tai palvelun tuottamaa positiivista ilmastovaikutusta, jonka ansiosta
sen käyttäjän hiilijalanjälki pienenee tulevaisuudessa. Hiilikädenjälkeä käytetään kuvastamaan tuotteen
tai palvelun käytöstä aiheutuvia ilmastohyötyjä, vastapainona hiilijalanjäljelle, jolla kuvataan yrityksen
toiminnan aiheuttamia negatiivisia ilmastovaikutuksia.
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sen hiilijalanjälkeä vuodessa, kun Sitran mukaan
suomalaisen vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt
ovat 10 tCO2. Verrattuna hiilijalanjälkeemme on kädenjälkemme lähes 1 600 -kertaisesti suurempi.

Vuonna 2021 mahdollistimme asiakkaillemme jopa
40 000 tCO2 -päästövähennykset. Hiilikädenjälkemme pysyi suunnilleen samana edelliseen vuoteen
verrattuna. Kädenjälki vastaa noin 4 000 suomalaiVastuullisuusohjelma

Innovatiivisella
asiantuntijuudella
ilmastonmuutosta vastaan

EcoRealin hiilikädenjälki muodostuu asiakkaille toteutetuista energiaremonteista ja rakennusten energianhallinnasta, joilla tehostetaan asiakkaiden omistamien kiinteistöjen toimintaa.
Esimerkiksi energiaremontissa asiakkaan kiinteistöön toteutetaan kannattavat talotekniset toimenpiteet, joilla parannetaan energiatehokkuutta yleisesti
noin 10–40 %. Remontin lopputuloksena on kiinteistö, joka kuluttaa vähemmän energiaa ja aiheuttaa
vähemmän CO2-päästöjä. Nämä mitattavissa olevat säästöt muodostavat EcoRealin hiilikädenjäljen.
EcoRealin asiakkaalle tuottama hiilikädenjälki
pienentää siis myös asiakkaan omaa hiilijalanjälkeä. Kädenjäljen laskemisessa ei ole otettu huomioon rakennus- tai valmistusvaiheen energiankulutusta eikä kierrätystä.

Ilmastonmuutoksen kannalta tavoitteena tulisi olla,
että yrityksen hiilikädenjälki on suurempi kuin hiilijalanjälki. Hiilikädenjälkeä voidaan kasvattaa esimerkiksi energiatehokkuutta parantamalla, uusiutuvia
energiamuotoja käyttämällä tai tuotteiden käyttöikää
pidentämällä.

Johdanto

TEHOKKAAMMAT KIINTEISTÖT KASVATTAVAT
HIILIKÄDENJÄLKEÄ

Asiakas ja ilmastohyöty
toiminnan keskipisteenä

Asiantunteva
työyhteisö
kaiken takana

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

ASIAKAS- JA ILMASTOHYÖTY
TOIMINNAN KESKIPISTEENÄ

Erinomainen asiakaskokemus ja -tyytyväisyys
Varmistaaksemme asiakasymmärryksen olemme
yhteydessä asiakkaisiin säännöllisesti ja kuuntelemme heitä läpi yhteistyön. Kokonaisuuden hallinta ja
toimeenpanokyky ovat vahvuuksiamme, ja pienenä
yrityksenä pystymme toimimaan ketterästi ja tehokkaasti ilman turhaa byrokratiaa. Tästä aiomme pitää
kiinni myös tulevaisuudessa.
ASIAKASTYYTYVÄISYYS HYVÄLLÄ TASOLLA
Seuraamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä toimintaamme ja tarjoamiimme palveluihin jatkuvasti. Mittaamme palvelukohtaisia asiakaskokemuksia ja
toteutamme asiakastyytyväisyyskyselyn kahdesti
vuodessa. Vuoden 2021 kyselyjen perusteella1 asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä EcoRealin henkilökunnan ammattitaitoon sekä asenteeseen ja pitävät
yritystä aktiivisena ja ketteränä toimijana. Kehitettävää nähtiin asiakasinformoinnin pitämisessä kasvua
edeltävällä tasolla ja erottautumisessa muista konsulttiyhtiöistä.
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PROJEKTIT AMMATTITAIDOLLA MAALIIN
Pyydämme jokaisesta valmistuneesta projektista
asiakkailtamme palautetta, jota käsittelemme palvelukohtaisesti. Palvelukohtaisen asiakaskokemuksen
kvartaalittainen keskiarvo vaihteli vuonna 2021 8,5 ja
8,9 välillä, asteikolla 1–10. Asiakkaat kiittivät erityisesti aikatauluissa pysymistä, korkeaa osaamista ja
ammattitaitoisia projektipäälliköitä.
Tyytyväiset asiakkaat ja kannattava kasvu ovat osa
strategisia tavoitteitamme, joten kiinnitämme asiakastyytyväisyyteen ja saamaamme palautteeseen
paljon huomiota ja toteutamme jatkuvan parantamisen toimintamallia.

ENERGIAREMONTTI
”Toteutetulla energiaremontilla kehitetiin kauppakeskuksen energiankäyttöä vastuullisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi. Meillä
NREPllä on kunnianhimoiset kestävämmän
tulevaisuuden tavoitteet ja toteutettu energiaremontti on jälleen yksi hieno askel kohti tätä”
kertoo Joonas Lemström, johtaja, NREPistä.

Asiakastyytyväisyyttä ja suositteluhalukkuutta mitataan NPS-luvulla (Net Promoter Score) asteikolla
-100 – +100, jossa yleisesti hyvänä NPS-lukuna pidetään 30–40. Vuoden 2021 osalta kevään NPS-arvo pysyi edeltävän kyselyn tasolla, +56, syksyllä tulokseksi saatiin +44. Yli puolet EcoRealin asiakkaista
on edelleen erityisen tyytyväisiä saamiinsa palveluihin (kevät: 60 %, syksy: 56 %).
1

Keväällä 2021 toteutettu kysely lähetettiin 129 asiakkaalle, joista yksi viidesosa vastasi kyselyyn (20 %).
Syksyllä 2021 toteutettu kysely lähetettiin 116 asiakkaalle, ja
vastauksia saatiin 16 %:lta.

Johdanto

Vastuullisuusohjelma

Innovatiivisella
asiantuntijuudella
ilmastonmuutosta vastaan

Asiakas ja ilmastohyöty
toiminnan keskipisteenä

Asiantunteva
työyhteisö
kaiken takana

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Erinomainen asiakaskokemus ja -tyytyväisyys
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CASE: TEKNINEN MANAGEERAUS VARMENTAA VUOKRALAISTYYTYVÄISYYDEN

TEKNINEN MANAGEERAUS
”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä kumppanuuteen Ecorealin kanssa. Haltuunottovaihe sujui
mallikkaasti ja nyt olemme päässeet syventämään yhteystyötä sekä hiomaan prosesseja
edelleen paremmaksi. Ensi vuonna meitä odottaa uudet haasteet, ja niitä lähdemme ratkomaan
hyvän yhteistyön merkeissä,” kertoo puolestaan
kiinteistöpäällikkö Ville Nakari Onvestilta.

YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSPALVELUT
”Olemme tehneet Kuopaksella jo pitkään töitä hiilijalanjälkemme pienentämiseksi. Nyt oli sopiva hetki laskea
päästöt, jotta saimme selkeän kuvan toimenpiteidemme
vaikutuksista. EcoRealin toteuttama laskenta sujui vaivattomasti ja hyvällä yhteistyöllä.” – Aku Taira, Toimitusjohtaja, Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

RAKENNUTTAMINEN JA KONSULTOINTI

OTAMME HUOMIOON KIINTEISTÖJEN KÄYTTÄJÄT JA OMISTAJAT

Vastuullisuusohjelma

Innovatiivisella
asiantuntijuudella
ilmastonmuutosta vastaan

Asiakas ja ilmastohyöty
toiminnan keskipisteenä

EcoReal ja Onvest aloittivat teknisen manageerauksen yhteistyön loppuvuodesta 2020, jatkumona aiemmille yhteisille hankkeille. Uusi yhteistyö
on edennyt hyvin, ja EcoRealille on kunnia päästä
lunastamaan Onvestin antama luottamus kiinteistöjensä ylläpidosta.
EcoRealin ja Onvestin yhteistyösopimus kattaa
nykyisellään yrityksen kolme pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa kiinteistöä, yhtenä niistä Vallila33
Business Park. Helsingin Vallilassa sijaitseva
kiinteistö on Onvestin merkittävin kiinteistökohde,
joka sisältää monipuolisia ja muunneltavia toimisto- ja palvelutiloja. Kiinteistöt ja tilaajien tarpeet
ovat erilaisia, ja palvelu räätälöidäänkin aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

”Kiinteistön nykytila oli kartoitettu jo etukäteen ja hankkeeseen ryhtyminen käynnistyi nopealla aikataululla, kun sopimus uuden vuokralaisen kanssa tehtiin.
Olemme kehittäneet muutostöiden läpivientiä yhdessä EcoRealin kanssa, mikä
edesauttaa jatkossakin asiakkaillemme toteutettavien tarpeenmukaisten tilojen
toteuttamista, kun pystymme vastaamaan markkinoiden kysyntään joustavasti”,
kiittelee asiakkuusjohtaja Jouni Nylund Julius Tallberg-Kiinteistöistä.

Johdanto

Onvest Oy, Vallila33 Business Park

Joustavuuden lisäksi toinen teknisen manageerauksen avainsana on ennakointi; tulevaan kauteen valmistaudutaan jo hyvissä ajoin ja korjaukset tehdään ennakoivasti. Näin kiinteistöjen arvo
säilyy korkeana ja tekniset laitteet toimintakuntoisina. Palvelulla varmistetaan myös vuokralaistyytyväisyys. Tekninen manageri huolehtii kiinteistön
olosuhteiden lisäksi siitä, että palveluntuottajat
tekevät sopimusten mukaiset asiat laadukkaasti. Työssä on onnistuttu, kun vuokralainen ei tule
edes ajatelleeksi kiinteistöön liittyviä asioita, vaan
voi omistajan tapaan keskittyä ydintoimintaansa.

Asiantunteva
työyhteisö
kaiken takana

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Palveluiden asiakas- ja ilmastohyöty
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INVESTOINNIT TUOVAT MERKITTÄVIÄ SÄÄSTÖJÄ

KOHTI HIILINEUTRAALEJA RAKENNUKSIA

Vuonna 2021 teimme investointeja asiakkaidemme kiinteistöihin yhteensä noin 7,1 miljoonan euron
edestä, joilla asiakkaamme saavuttivat noin 26,2 miljoonan euron elinkaarisäästöt. Investoinneilla saavutettavat ekonomiset hyödyt ovat siis merkittäviä.

Kiinteistöalalla on merkittävä asema Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, sillä rakennettu
ympäristö kuluttaa Suomessa noin 40 % energian
loppukäytöstä ja tuottaa noin 30 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä1. Monet vastuulliset toimijat
tavoittelevatkin kiinteistöjensä hiilineutraalisuutta.
Ilmastohyötyjen ja rahaa säästävien energiatehokkuustoimien lisäksi tarjoamillamme palveluilla on
myös laajemmat hyödyt; kohteiden sisäilmaolosuhteet paranevat ja vuokralaistyytyväisyys kasvaa.

Toiminnallamme on merkitystä myös ilmastonäkökulmasta ja vuoden 2021 investoinneilla asiakkaamme
saavuttivat yhteensä noin 40 000 tCO2-päästövähennykset. Samalla päästömäärällä ajaisi yli 7 000
kertaa maailman ympäri. Toimintamme todellinen yhteiskuntahyöty on tätäkin suurempi, sillä mittauksen
ulkopuolelle jäävät ympäristö- ja vastuullisuuspalvelumme lisäävät yritysten päästöjä alentavia vastuullisuustoimenpiteitä.

1

Ilmastopaneeli 2016. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen rakennetussa ympäristössä. 2https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/metsa/artikkeli-1.453472

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENNYS,
TONNIA

ASIAKKAIDEN
RAHANSÄÄSTÖ,
MILJOONA EUROA

CASE: NELINKERTAINEN HYÖTY ENERGIAREMONTILLA
Ahlström Capital Oy, Eteläesplanadi 14

EcoRealin suunnittelema ja toteuttama energiaremontti Ahlström Capitalin lippulaivakiinteistöön
Helsingin ydinkeskustassa valmistui helmikuussa 2021. Arvokiinteistön rakennusautomaation
saneerauksen lisäksi osaan ilmanvaihtokoneista
uusittiin nykyaikaiset EC-puhaltimet ja kiinteistön katolle rakennettiin aurinkosähköjärjestelmä.
Remontissa päädyttiin yhteisellä päätöksellä toteuttamaan huonekohtainen ilmanvaihdon säätö
kerroskohtaisen sijasta, joka mahdollistaa suunnitelmia tarkemman olosuhteiden hallinnan.
Parempi energiatehokkuus (1) on vain yksi
energiaremontin hyödyistä, sillä lisäksi parannetaan sisäilmaolosuhteita (2) sekä alennetaan kiinteistön korjausvelkaa (3) ja hiilidioksidipäästöjä (4). Toisin sanoen, niin kiinteistön
omistaja kuin käyttäjät hyötyvät remonteista.
EcoRealin palveluun sisältyy 12 kk seurantajakso, jolla varmistetaan onnistunut optimointi, laitteiden toiminta ja toteutuneet säästöt. Ahlström
Capitalille toteutetussa remontissa säästöä tulee optimoinnin lisäksi myös uusista, vähemmän
sähköä kuluttavista puhaltimista sekä asennetusta aurinkosähköjärjestelmästä. Energiakuluissa
säästetään vuosittain 18 % ja elinkaarenaikaiset päästöt vähenevät 2 850 tCO2, joka vastaa
yli 20 miljoonaa autolla kuljettua kilometriä1.
1
Bensiinikäyttöisen henkilöauton päästöt keskimäärin
140g CO2/km, VTT Lipasto

Johdanto

Vastuullisuusohjelma

Innovatiivisella
asiantuntijuudella
ilmastonmuutosta vastaan

Asiakas ja ilmastohyöty
toiminnan keskipisteenä

Asiantunteva
työyhteisö
kaiken takana

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Avoin viestintä ja keskustelu
Asiantuntijayrityksenä tavoitteenamme on jakaa tietoa ja osoittaa edelläkävijyyttä. Pitäessämme yllä
keskustelua energiatehokkuudesta, uusiutuvasta
energiasta ja vastuullisuudesta edistämme siirtymää
kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Oleellista tässä siirtymässä on sekä toimenpiteiden että viestinnän jatkuvuus.
PIDÄMME YLLÄ JATKUVAA VIESTINTÄÄ
Lähetämme asiakkaillemme neljä kertaa vuodessa
uutiskirjeen ja ylläpidämme asiantuntijablogia, jossa julkaistiin kuluneen vuoden aikana 19 kirjoitusta.
Pyrimme saamaan viestiämme esille myös ulkopuolisissa kanavissa, ja vuonna 2021 kaksi artikkeliamme
pääsi alan julkaisuihin. Toimimme aktiivisesti monissa toimialaamme läheisesti liittyvissä järjestöissä ja
niiden toimikunnissa. Järjestöjen kautta pystymme
jakamaan tietoa ja kokemuksia asioista, joiden kanssa työskentelemme päivittäin. Erilaiset tapahtumat ja
tilaisuudet antavat meille myös mahdollisuuden oppia uutta.
Syksyllä 2020 toteutetun sidosryhmätutkimuksen perusteella vastuullisuusviestintämme tavoitti asiakkaat
vain kohtalaisesti. Kyselyn mukaan asiakkaat arvostavat kanssakäymisen yhteydessä tapahtuvaa viestintää. Yleisesti vastuullisuusviestintää kaivattiin vuosittaisen raportoinnin lisäksi sosiaalisen mediaan ja
osaksi uutiskirjettä. Tulosten pohjalta olemme lisänneet aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa Twitterin,
Facebookin ja LinkedInin kautta sekä laajentaneet
uutiskirjeemme sisältöä.
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KANNUSTAMME HIILINEUTRAALIUTEEN

HENKILÖSTÖN VASTUULLISUUSKOULUTUS

Tiedonjaon lisäksi asiantuntijayrityksiltä odotetaan
usein ohjausta ja mielipiteiden esittämistä. Tavoitteenamme on tuoda ilmastopäästöjä alas, ja kannustammekin palvelujemme ja oman esimerkkimme
kautta asiakkaitamme ilmastonmuutoksen torjuntaan
ja hiilineutraalisuuteen. Allekirjoitimme ensimmäisten
joukossa alkuperäisen1 Net Zero Carbon Building
-sitoumuksen, joten olemme sitoutuneet siirtymään
kiinteistöjen hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen
2030 mennessä. Yli 60 % alkuperäisen sitoumuksen
allekirjoittaneista suomalaisista organisaatioista ovat
myös EcoRealin asiakkaita.

Kruunuasunnot Oy

25,7t

EcoReal järjesti Kruunuasuntojen henkilöstölle
vastuullisuuskoulutuksen keväällä 2021. Koulutuksen tavoitteena oli konkretisoida yrityksen
vastuullisuustyötä henkilöstölle sekä osallistaa
työntekijöitä kehittämään arkipäivän vastuullisuustyötä.
Parin tunnin koulutuskokonaisuuteen kuului
Kruunuasuntojen uuden vastuullisuusohjelman
esittely henkilöstölle sekä kaksi osallistavaa tiimitehtävää, joissa henkilöstö pääsi ideoimaan pienemissä ryhmissä konkreettisia vastuullisuustoimenpiteitä ja kestävän toimintatavan periaatteita.
Koulutus toteutettiin täysin verkkokoulutuksena
Microsoft Teamsin välityksellä. Kruunuasuntojen
henkilöstölle lähetetyn palautekyselyn perusteella koulutuksen sisältö, selkeys ja asiantuntijan
asiantuntevuus sai keskimääräiseksi arvosanaksi 4,2 asteikolla 1-5. Erityisen onnistuneeksi arvioitiin koulutuksen tekninen toteutus Teams-ympäristössä.

LUKUKERTAA VERKKOSIVUILLA

19
BLOGIKIRJOITUSTA

4
UUTISKIRJETTÄ

2
JULKAISTUA ARTIKKELIA ALAN
JULKAISUISSA

1
NZCB-sitoumusta on sittemmin päivitetty koskemaan
myös tuotesidonnaisia päästöjä.
Johdanto

Vastuullisuusohjelma

Innovatiivisella
asiantuntijuudella
ilmastonmuutosta vastaan

Asiakas ja ilmastohyöty
toiminnan keskipisteenä

Asiantunteva
työyhteisö
kaiken takana

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

ASIANTUNTEVA TYÖYHTEISÖ
KAIKEN TAKANA

Innostunut ja tyytyväinen henkilöstö
Tiedostamme, että menestyvän liiketoiminnan ja kehittyvien palveluiden takana on asiantunteva ja hyvinvoiva henkilöstö. Haluammekin tarjota työntekijöillemme vakaata ja merkityksellistä työtä, jossa he
pääsevät kantamaan vastuuta ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta. Henkilöstöllämme on mahdollisuus
vaikuttaa omaan työhönsä ja kehittyä jatkuvasti.
Olemme joustava toimija ja kannustamme työntekijöitä muun muassa lähi- ja etätyön yhdistämiseen.
LAAJAT HENKILÖSTÖEDUT
Henkilöstölle maksetaan työn vaativuuteen ja siinä
suoriutumiseen perustuvaa kuukausipalkkaa. Tämän lisäksi käytössämme on koko henkilökunnan
kattava tulos- ja kannustepalkkiojärjestelmä, joka
perustuu tulospalkkiokriteereihin. Kaikkia työntekijöitä koskevat kriteerit ovat asiakastyytyväisyys ja yrityksen tulos. Lisäksi on määritelty kunkin työntekijän
omaan suoriutumiseen liittyvät henkilökohtaiset kriteerit. Yrityksen yhteisten ja henkilökohtaisten kriteerien lisäksi tulospalkkioita maksetaan tiimin tuloksen
perusteella.
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HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KASVOI JÄLLEEN
EcoRealin henkilöstömäärä kasvoi kuluneena vuonna lähes 16 %, ollen tilikauden päättyessä 37 henkilöä. Vuoden 2021 keskimääräinen henkilöstömäärä
oli 35 työntekijää. Työntekijöistä 86 % toimii Helsingissä, 11 % Tampereella ja 3 % Turussa. EcoRealin
työntekijöistä 100 % on vakituisia ja 97 % koko-aikaisia. Naisten määrä on pysynyt suhteessa samana
edellisiin vuosiin, ja lähes kolmasosa työntekijöistä
on naisia. EcoRealin esihenkilöistä vajaa neljännes
on naisia. Työntekijöistä viisi on johtoryhmän jäseniä
ja 32 toimialan asiantuntijoita. Työntekijöiden keski-ikä oli tilikauden päättyessä noin 37 vuotta.

8:30 Sähköpostien läpikäyntiä ja kohdekäyntiin valmistautuminen
9:30 Kohdekäynti
11:30 Lounas ja siirtyminen toimistolle
12:30 Energiakatselmusten läpikäynti ja laadunvarmistus
13:30 Energiaremonttitarjousten läpikäyntiä, tarjousten viimeistelyä
15:00-16:30 Sähköpostien läpikäyntiä, uusien töiden resursointi

37 (31.12.2021)

37 VUOTTA

Päivä 2:

8:30 Sähköpostien ja muiden juoksevien asioiden hoito
9:30 Energiatodistustarjouksen laatiminen ja sen läpikäyntiä
Tampereen toimiston vetäjän kanssa
10:30 Lounas
11:00 Aloituskokous asiakkaan kanssa kahden energiakatselmuksen laatimisen osalta
12:00 Projektityön tekemistä, raporttien tarkastusta
13:30 Kehityskeskustelu
15:00-16:30 Katselmusraportin läpikäynti asiakkaan kanssa

SUKUPUOLIJAKAUMA

Vastuullisuusohjelma

Innovatiivisella
asiantuntijuudella
ilmastonmuutosta vastaan

Asiakas ja ilmastohyöty
toiminnan keskipisteenä

Johtavana energia-asiantuntijana Hanna vastaa
EcoRealin energiakatselmustoiminnasta ja toimii
energia-asiantuntijoiden esihenkilönä. Pääsääntöisesti Hannan työpäivät täyttyvät erilaisista projektien ohjausten tehtävistä sekä hallinnon töistä.
Lisäksi hän käy myös paljon kohdekierroksilla
energia-asiantuntijoiden kanssa. ”Työkuvani on
hyvin monipuolinen ja projektityön lisäksi pääsen
osallistumaan kehitykseen, myyntiin ja markkinointiin ja toki työnkuvaan kuuluu myös hallinnollista työtä. Monipuolisen työnkuvan johdosta
päivieni sisältö vaihteleekin hyvin paljon.” Esimerkkityöpäivät rakentuvat seuraavasti:
Päivä 1:

TYÖNTEKIJÖITÄ

TYÖNTEKIJÖIDEN KESKI-IKÄ

Johdanto

JOHTAVAN ENERGIA-ASIANTUNTIJAN
TYÖPÄIVÄ
Hanna Stammeier, Helsinki

Asiantunteva
työyhteisö
kaiken takana

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Innostunut ja tyytyväinen henkilöstö
Vuonna 2021 toteutimme järjestyksessään kolmannen henkilöstökyselymme.1 Laajassa kyselyssä
käsiteltiin aiempien vuosien tapaan työyhteisön toimivuutta, työn merkityksellisyyttä ja johtamista. Teemoittain tarkasteltuna tulosten keskiarvo on pysynyt
samana tai noussut hieman.
Tulokset osoittavat, että EcoRealilla työn merkityksellisyys on aiemman vuoden tapaan suurin vahvuus
työhyvinvointiin liittyen. Työpaikka koetaan turvalliseksi ja avoimeksi, ja esimiestyö toimivaksi ja oikeudenmukaiseksi.
TYÖTYYTYVÄISYYS HYVÄLLÄ TASOLLA
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VAHVUUTENA TYÖN MERKITYKSELLISYYS
Työntekijät kokevat, että yrityksessä tehdään merkityksellistä työtä (keskiarvo 4,5 asteikolla 1-5), ja suurin osa kokee oman työnsä motivoivana (3,9). EcoReal koetaan turvalliseksi työpaikaksi (4,5), jossa ei
esiinny lainkaan työpaikkakiusaamista tai seksuaalista häirintää. Lähiesihenkilön johtaminen arvioitiin
erinomaiseksi (keskiarvo 4,3), ja esihenkilöt nähdään
oikeudenmukaisina (4,4) ja helposti lähestyttävinä
(4,4). Työryhmissä ollaan avoimia uusille ajatuksille
ja ideoille (4,3) ja tuloksellisuutta seurataan säännöllisesti (4,4).
KÄYTÄNNÖISSÄ ON PETRATTU

Kyselyn mukaan EcoRealin keskimääräinen työtyytyväisyys on 4,0 asteikolla 1-5 eli tulos on hyvällä
tasolla. Työntekijän nettosuosittelu-indeksi eli eNPS
arvo on 14,3 (välillä - 100 ja + 100), kun se aiempana vuonna oli 16. Suosittelijoiden ja kriitikoiden määrät ovat kasvaneet aiemmasta, kun taas neutraalien määrä vähentynyt. Työpaikkaa suosittelee 47%,
neutraaleita on 21% ja kriitikoita 32% vastanneista.

Henkilöstökyselyn mukaan suurin kehityskohde löytyy koko yrityksen johtamisesta (keskiarvo 3,7). Karkeasti puolet henkilöstöstä kokee yrityksen johdon
toimivan kannustavana esimerkkinä ja johtoryhmän
ja henkilöstön välillä vallitsevan luottamuksen, kun
taas puolet arvioi niissä olevan kehitettävää. Lisäksi työkyky (4,0) ja tiedonkulku (3,8) arvioitiin tärkeiksi kehityskohteiksi, vaikkakin työkyvyn keskiarvo oli
noussut edellisestä vuodesta hieman. EcoRealin
toimintakulttuuriin kuuluu toiminnan arviointi saadun
palautteen perusteella, ja seuraavina vuosina tulemme keskittymään erityisesti näiden kehityskohteiden Aika ajoin Triplan toimistoilla kahvitellaan esimerkiksi
parantamiseen.
merkkipäivien kunniaksi. Elokuussa 23.8. Triplan toimistolla juhlittiin EcoRealin 5-vuotissyntymäpäivää.
Arviot aiemman vuoden kehityskohteista, kannus- Kuten muissakin tilaisuuksissa, myös etäyhteydet
tin- ja palkitsemisjärjestelmästä sekä ammattitaitoa olivat avoinna Turun ja Tampereen toimistoille. Muita
kehittävästä koulutuksesta, ovat parantuneet hieman yhteisiä juhlapäiviä on ollut esimerkiksi naistenpäivä,
vuodesta 2020.
jolloin naispuolisia työntekijöitä on muistettu ruusulla.

1

Vuoden 2021 henkilöstökysely toteutettiin 6.–20.9.2021,
ja siihen vastasi 28 henkilöä. Kyselyn toteutti aiempien vuosien
tapaan Feelback Group.
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Henkilöstön osaaminen ja kehitysmahdollisuudet

KORKEASTI KOULUTETTU HENKILÖSTÖ
Henkilöstömme on ammattitaitoista ja korkeasti
koulutettua, joka on tyypillistä asiantuntijaorganisaatiolle. Vuoden 2021 koulutusjakauma pysyi lähes samana kuin edellisinä vuosina. Vuonna 2021
EcoRealin henkilöstöstä jopa 84 % oli suorittanut
joko ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon ja
16 % ammattitutkinnon tai muun koulutuksen.
KANNUSTAMME OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN
Asiantuntijayrityksenä ymmärrämme, miten tärkeää
oman ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäminen
sekä kehittäminen on. Kannustammekin siis työntekijöitämme monipuolistamaan ja syventämään
osaamistaan erilaisten koulutusten avulla. Kaikilla
työntekijöillämme on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua oman alan koulutuksiin.

Johdanto

Vastuullisuusohjelma
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Vuonna 2021 koulutuspäiviä oli yhteensä 111 päivää, tuntitasolla laskettuna yhteensä 832,5 koulutustuntia. Tämä tekee yli kolme koulutuspäivää, eli
lähes 24 koulutustuntia, työntekijää kohti. Asiantuntijakoulutusten lisäksi tavoitteenamme on järjestää vähintään yksi koko henkilöstöä koskeva
ajankohtainen koulutus vuosittain.
Koulutustuntien lukumäärä kasvoi 34 % edellisestä vuodesta. Koulutustunneista 27 % oli naisilla ja
73 % miehillä. EcoRealin kokoisessa, pienessä
organisaatiossa myös johto toimii asiantuntijoina,
joten koulutusmäärien jakamista johdon ja asiantuntijoiden välillä ei nähdä oleelliseksi.
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Koko henkilöstömme kuuluu suoritusarviointien
ja kehityskeskustelujen piiriin. Työtekijäkohtaisen
osaamis- ja kehityssuunnitelman laatiminen tarvittaessa on asetettu yhdeksi vastuullisuustavoitteeksi. Vuoden 2021 aikana kyseisiä suunnitelmia
ei laadittu yhdellekään työntekijälle, mutta tulemme tarkastelemaan suunnitelman toteutusta ja siitä tiedottamista uudelleen.
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Työterveys- ja turvallisuus
Periaatteenamme on alusta lähtien ollut kannustaa
työntekijöitä pitämään huolta hyvinvoinnistaan. Niinpä teemme jatkuvasti töitä työntekijöiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen.
PANOSTAMME TYÖHYVINVOINTIIN
Panostamme yhdessä työterveyshuollon kanssa
ennalta ehkäiseviin käytäntöihin. Työterveyshuolto
seuraa säännöllisesti työntekijöiden työterveyteen
ja -turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tarjoamme lisäksi työntekijöillemme työsuhde-etuna laaja-alaisen
sairausvakuutuksen.
Seuraamme työntekijöiden tyytyväisyyttä ja hyvinvointia henkilökohtaisten kehityskeskustelujen ja
vuosittaisen työtyytyväisyyskyselyn avulla. Lisäksi
seuraamme vuoden aikana tapahtuneiden tapaturmien ja sairauspoissaolojen määrää. Vuonna 2021
työtapaturmia ei ollut yhtään ja sairauspoissaoloprosentti oli 2,34 %. Sairauspoissaolojen vähäinen määrä osoittaa, että työhyvinvointiin panostaminen on
kannattavaa.
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KANNUSTAMME LIIKUNTAAN
Pyrimme järjestämään vuosittain vähintään yhden
liikuntapainotteisen TYHY-matkan, mutta koronapandemian jatkuessa suunnitelmissa ollut Wienin
matka on edelleen siirtynyt. Kuluneena syksynä Helsingin toimiston henkilökunta on käynnistellyt yhteistä padel-harrastusta, ja työkavereita kannustetaan
mukaan myös jatkossa. Mahdollisuus työsuhdepolkupyörään tuli osaksi laajoja henkilöstöetujamme
vuonna 2021.
YLLÄPIDÄMME YHTEISHENKEÄ

LIIKUNTAA LEIKKIMIELELLÄ
Elokuun lopulla henkilöstö kerääntyi viettämään
kesäpäiviä Nurmijärven Perttulaan, jossa kisailtiin
suorittaen erilaisia liikuntapainotteisia rasteja / erilaisista ulkopeleistä koostuvia rasteja, kuten kuivanmaan hiihtoa. Leikkimielisen kisailun jälkeen
oli mahdollisuus saunoa ja pulahtaa lämpimään
ulkouima-altaaseen, ja lopuksi nautittiin yhteinen
illallinen.

Liikuntapainoitteisten toimien lisäksi yhteishenkeä pidetään EcoRealilla yllä useiden virkistystapahtumien
avulla ympäri vuoden. Vappua 2021 juhlittiin etänä.
Osallistujille toimitettiin kotiovelle simaa ja munkkeja,
ja niitä nauttiessa pelailtiin yhdessä Teamsin välityksellä. Koronatilanteen hellittäessä hetkeksi tiimipäiviä vietettiin kesällä livenä. Ruokailun ja yhteisen illan
vieton lisäksi tiimeissä käytiin muun muassa vapaalentotunnelissa, veneilemässä, pyöräilemässä fatbikeilla ja pelaamassa padelia.
Työntekijöillä on luontoisetuna liikunta- ja kulttuurietua 200 euroa vuodessa, jonka lisäksi tarjoamme
työntekijöille lounasedun (10 €) jokaiselta työpäivältä.

712

PANOSTUS TYÖTERVEYSHUOLTOON
(€/HLÖ)

0

TYÖTAPATURMAA

Johdanto

4,8

SAIRAUSPÄIVÄÄ
PER HENKILÖ VUONNA 2021
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Tämä on EcoRealin viides vastuullisuusraportti.
Edellinen raportti julkaistiin 17.2.2021 eikä merkittäviä muutoksia raportin laajuuteen tai näkökohtien
laskentarajoihin ole tehty. Raportissa kuvataan yhtiön toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristö-vaikutukset tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Raportti
perustuu Global Reporting Initiative Standardien ”core”-laajuuteen, eli jokaisesta olennaisesta päänäkökohdasta on raportoitu vähintään yksi indikaattori.
Raportissa käsitellyt olennaiset vastuullisuusteemat
ja -näkökohdat on määritelty siten, että ne muodostavat mahdollisimman kattavan kuvan EcoRealin vastuullisuusnäkökulmista. EcoRealin vastuullisuusohjelma päivitettiin vuonna 2021.

dot on kerätty tilikaudelta 2021. Vuoden saavutuksia
on verrattu pääosin edelliseen vuoteen eli vuoteen
2020. Joidenkin mittareiden kohdalla on tehty pidemmän aikavälin vertailuja vuosilta 2019–2020.
Tätä vastuullisuusraporttia ei ole varmennettu.
Raportin päiväys: 11.2.2022

Tässä raportissa kuvataan vastuullisuusohjelman lisäksi vuonna 2021 tehdyt vastuullisuustoimenpiteet,
joiden toteutumista tarkastellaan valittujen mittareiden avulla. Raportissa keskitytään ainoastaan EcoReal Oy:n määräysvallassa oleviin asioihin, joten se
kattaa ainoastaan suoraan yhtiön omaan toimintaan
liittyvät vastuullisuusluvut. Tarkemmat laskentarajat
on kerrottu laskennan lähtötiedoissa. Raportin tie-

RAPORTTI ON TEHTY
GLOBAL REPORTING INITIATIVE
-STANDARDIN PERUSTASOA
NOUDATTAEN
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Laskennan lähtötiedot

36

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT
Vastuullisuusraportissa esitetyt taloudelliset tunnusluvut kattavat ainoastaan EcoReal Oy:n toiminnan.
Luvut liittyvät suoraan yhtiön omaan toimintaan ja ne
perustuvat kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen. Luvut
ovat tilintarkastettuja.
SOSIAALISET TUNNUSLUVUT
Asiakkaiden tyytyväisyyttä on kuvattu NPS-luvun
avulla. NPS-luku mittaa sitä, suosittelisivatko asiakkaat yritystä tai sen palveluita ystävilleen. NPS-luku
on muodostettu luokittelemalla asiakastyytyväisyyskyselyn mukaiset arvosanat (0-10) kolmeen ryhmään:
0-6 arvostelijat, 7-8 passiiviset ja 9-10 suosittelijat ja
vähentämällä suosittelijoiden prosenttiosuudesta arvostelijoiden osuus.
Henkilöstömäärällä tarkoitetaan sitä henkilöstömäärää, joka on ollut voimassa tilikauden päättyessä. Tässä raportissa on esitetty myös tilikauden keskimääräinen henkilöstömäärä.
Työntekijöiden keski-ikä on laskettu tilikauden lopussa olleen henkilöstömäärän mukaisesti.
Henkilöstön kouluttautumista seurataan koko henkilöstön tasolla. Jaottelua johtoryhmän ja asiantuntijoiden kesken ei ole tehty, koska myös johtoryhmän
jäsenet toimivat asiantuntijatehtävissä. Koulutuspäivät henkilöä kohti on laskettu tilikauden keskimääräiselle henkilöstömäärälle.
Tapaturmien osalta on huomioitu sellaiset tapaturmat, jotka ovat johtaneet vähintään yhden päivän sairauspoissaoloon.

Johdanto

Vastuullisuusohjelma

Sairauspoissaololla tarkoitetaan sellaista poissaoloa, jonka aiheuttaa työntekijän sairastuminen tai
tapaturma.
YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT
Asiakkaiden päästöjen vähennykset on laskettu
toteutettujen projektien elinkaaren ajalta ja energian
hallinnan osalta viiden vuoden ajalta. Elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset
on laskettu tekohetkellä voimassa olleiden Motivan
CO2-päästökerrointen mukaisesti.1 Elinkaarenaikaiset rahalliset säästöt on laskettu käyttäen sähkön
hintana 90 €/MWh. Vähennyksien vertailussa on
käytetty bensiinikäyttöisen auton keskimääräisiä
päästöjä VTT Lipaston yksikkötietokannasta. Maailman ympärysmittana on käytetty yleistä arviota, 40
000 km.
EcoRealin omat kasvihuonekaasupäästöt on laskettu GHG Protocol -standardien mukaisesti. Laskennassa on käytetty VTT:n Lipasto yksikköpäästötietokantaa sekä One Click LCA -laskentaohjelmaa,
jossa kaikki päästökertoimet ovat Ecoinvent/Bionovan tuottamia. Kokonaishiilijalanjäljen lisäksi on laskettu työntekijäkohtainen hiilijalanjälki 37 työntekijälle. Kasvihuonekaasupäästöt jaettiin kolmeen eri
osaan: scope 1, scope 2 ja scope 3:
Scope 1: suorat kasvihuonekaasupäästöt muodostuvat kolmen työsuhdeauton päästöistä, joilla ajettiin vajaa 31 000 kilometriä. Yksi työsuhdeautoista
on etanolikäyttöinen Volvo V70 T4F, joka toimii sekä
tavallisella bensiinillä että E85-korkeaseosetanolilla.
Yksi autoista on sähköhybridi ja yksi dieselkäyttöinen.
1

Motiva. 2019. CO2-päästökertoimet
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Scope 2: epäsuorat omat päästöt muodostuivat toimistojen energiankulutuksista, jotka olivat yhteensä
53,7 MWh vuonna 2021. Helsingin toimiston (477 m2)
osalta oli saatavilla tarkat sähkön ja kaukolämmön
kulutustiedot. Tampereen ja Turun toimistojen (81 m2)
osalta tarkkoja tietoja ei ole käytössä, joten niiden
osalta on käytetyn kaukolämmön kulutukseksi arvioitu 120 kWh/m2 ja sähkön 90 kWh/m2. Sijaintiperusteisessa laskennassa käytettiin sähkön maakohtaista
keskimääräistä päästökerrointa ja paikkakuntakohtaisia kaukolämmön päästökertoimia. Hankintaperusteisessa laskennassa on käytetty vihreän sähkön
päästökerrointa sekä paikkakuntakohtaisia kaukolämmön päästökertoimia. Käytetyt päästökertoimet
ovat One Click LCA -ohjelmasta.
Scope 3: muut epäsuorat päästöt koostuivat henkilöstön työaikaisen liikkumisen päästöistä. Kilometrikorvausten ja polttoainekulujen perusteella lasketut
ajokilometrit olivat 109 697 km. Liikkumisen päästöihin ei lasketa mukaan pääkaupunkiseudulla ajettuja
kilometrejä eikä julkisilla kulkuvälineillä liikuttuja matkoja. Epäsuoriin päästöihin laskettiin myös bussimatka Helsingistä Nurmijärvelle ja takaisin kesäpäiviä
varten.
EcoRealin hiilikädenjälki on laskettu asiakkaille tuotettujen päästövähennysten kautta. Hiilikädenjäljen
kokoa on verrattu keskimääräiseen suomalaisen hiilijalanjälkeen, joka on Sitran arvion mukaan noin 10
tCO2 vuodessa2.
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102- YLEINEN SISÄLTÖ
Organisaation kuvaus
102-1

Raportoivan organisaation nimi

Sivu 1

102-2

Toimialat, brändit, tuotteet, palvelut

Sivut 2, 4 ja 5

102-3

Organisaation pääkonttorin sijainti

Sivu 4

102-4

Toimintamaat

Sivu 4

102-5

Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto

Sivut 4 ja 16

102-6

Markkina-alueet, toimialat

Sivu 4

102-7

Raportoitavan organisaation koko

Sivu 7

102-8

Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä

Sivu 30. Jaottelu maittain tai alueittain ei ole oleellista.

102-9

Toimitusketju

Sivut 4 ja 5

102-10

Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa

Ei merkittäviä muutoksia. Tarkemmat tiedot löytyvät tilinpäätöksestä.

102-11

Varovaisuusperiaatteen soveltaminen

Sivu 16. Kaikessa toiminnassa noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia.

102-12

Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Sivu 16

102-13

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

Sivu 19

Toimitusjohtajan katsaus

Sivu 6

Strategia
102-14

Eettiset toimintaperiaatteet
102-16

Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

Sivu 5

102-18

Hallintorakenne

Sivu 16
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Sidosryhmät
102-40

Luettelo organisaation sidosryhmistä

Sivu 11

102-41

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö

102-42

Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet

Kaikkiin työntekijöihin sovelletaan vähintään yleisten työehtosopimusten
mukaisia ehtoja.

102-43

Sidosryhmätoiminnan periaatteet

Sivu 11

102-44

Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

Sivu 11

Sivu 11

Raportointitapa
102-45

Tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt

EcoReal Oy

102-46

Raportin sisällön määrittely

Sivu 35

102-47

Olennaiset näkökohdat

Sivut 12 ja 13

102-48

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

Sivu 15 ja 35

102-49

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa

Sivu 35

102-50

Raportointijakso

Sivu 35

102-51

Edellisen raportin päiväys

Sivu 35

102-52

Raportin julkaisutiheys

Sivu 35

102-53

Yhteystiedot, joista kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja

Sivu 35

102-54

GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus

102-55

GRI-sisällysluettelo

Sivu 35: This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option.

102-56

Raportin varmennus
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103- JOHTAMISMALLI
103-1

Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat

Sivut 35 ja 36

103-2

Johtamismallin osatekijät

Sivu 16

103-3

Johtamismallin arviointi

Sivu 16

200 – TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
Taloudelliset tulokset
201-1

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

Sivut 20 ja 37

Oma mittari

Rahavirrat

Sivut 20 ja 37

Oma mittari

Verojalanjälki

Sivut 20 ja 37

Oma mittari

Toteutetut elinkaarisäästöt (M€)

Sivut 20 ja 27

Korruptionvastaisuus
205-3

Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet

Sivu 21

300 - YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Energiankulutus
302-1

Organisaation oma energiankulutus

Sivut 22 ja 39

Oma mittari

Toteutetut elinkaarisäästöt (CO2 ja €)

Sivu 27

Kasvihuonekaasupäästöt
305-1

Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1)

Sivut 22 ja 39

305-2

Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2)

Sivut 22 ja 39

305-3

Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 3)

Sivut 22 ja 39

Oma mittari

Toteutetut kiinteistöjen elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöjen vähentymät

Sivu 27

Oma mittari

Hiilikädenjälki

Sivu 23
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400 - SOSIAALISET VAIKUTUKSET
Työterveys ja -turvallisuus
403-2

Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja kuolemantapaukset Sivut 33 ja 38

Oma mittari

Työterveyshuoltoon käytetty panostus (€/hlö)

Sivu 33

Koulutukset
404-1

Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden

Sivut 32 ja 38. Jaottelua työntekijäkategorian mukaan ei ole tehty.

404-3

Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Sivut 32 ja 38. Kaikki työntekijät, 100 %.

Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet
405-1

Hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuus

Sivut 30 ja 38

Oma mittari

Asiakastyytyväisyys (NPS)

Sivut 15 ja 25

Oma mittari

Blogien lukumäärä

Sivut 15 ja 28

Oma mittari

Koulutukset

Sivut 15 ja 28

Asiakkaat
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