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Heka lyhyesti 3

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on Suomen suurin vuokranantaja. Noin 50 000 
asunnossamme asuu yli 92 000 helsinkiläistä eli noin joka seitsemäs helsinkiläinen. Heka on 
Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa ja vuokrata 
kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Tarkoituksenamme ei ole tuottaa voittoa, emmekä jaa 
osinkoa. Toteutamme asukasvalinnassa ARAn asukasvalintaperiaatteita, jotta asunnot voidaan 
osoittaa kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille.

Hekalla on viisi aluetoimistoa sekä pääkonttori. Aiemmin toimineet alueyhtiöt sulautuivat 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön 31.12.2019. Pääkonttori ohjaa aluetoimistojen toimintaa 
sekä vastaa ARA-vuokratalojen pääomatalouden hallinnasta ja suunnittelusta. Aluetoimistot 
vastaavat kohteiden isännöinnistä, huollosta ja asukkaiden asiakaspalvelusta. Hekalle valmistuu 
vuosittain useita satoja uusia vuokra-asuntoja. Koska kiinteistökantamme on varsin eri-ikäistä, 
on koko ajan käynnissä myös paljon korjausrakentamishankkeita. Meillä työskentelee yli 650 
kiinteistöalan ja hallinnon ammattilaista. 
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Visio, missio ja arvot 5

Strategiamme ytimessä eli missiona on tarjota asukkaillemme 
kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea.

Arvioimme jatkuvasti toimintaamme taloudellisuuden ja 
tehokkuuden sekä riskienhallinnan näkökulmasta, 
jotta Hekalla asuminen on jatkossakin kohtuuhintaista. 
Panostamme palvelujen toimivuuteen, asukastoiminnan 
kehittämiseen sekä asukkaiden uudenlaiseen osallistamiseen, 
muun muassa digitaalisten palveluiden avulla.

Ympäristötyömme on jatkuvasti kehittyvää ja 
mitattua. Olemme sitoutuneita parantamaan kiinteistöjemme 
energiataloutta sekä korjaamisessa että uudistuotannossa. 
Toteutamme Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa 
muun muassa uusiutuvan energian hyödyntämisen ratkaisuin. 
Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen ja meille on 
myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti. 

Työyhteisö on tärkein voimavaramme, joten panostamme 
henkilöstömme työhyvinvointiin ja osaamisen 
kehittämiseen. Meille on tärkeää, että 
osaava henkilökuntamme voi hyvin ja on itselleen sopivassa 
tehtävässä, ja että olemme haluttu työpaikka.

Visiomme on tuottaa asumisen parasta arkea. Olemme
vuokra-asumisen vaikuttavin toimija.

Arvolauseemme ovat:
Onni asuu Hekalla.
Välitämme sinusta ja kodistasi.
Onnistumme ja kehitymme yhdessä.

Strategiakuvassamme kiteytyy oleellinen: toteutamme 
asumisen parasta arkea kaikissa vuokrakodeissamme.
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Toimitusjohtajan katsaus 6

Poikkeuksien vuosi 2020
Vuosi 2020 käynnistyi Hekalla uudella rakenteella, kun viisi 
alueyhtiötämme fuusioituivat emoyhtiöön edellisen vuoden 
päätteeksi. Yhtiörakenteen muutos vaikutti toimintaamme ja 
asukkaidemme asumiseen kodeissaan vain vähän. Viisi 
aluetoimistoamme jatkavat alueyhtiöiden työtä kohteidemme 
huollon ja isännöinnin sekä asiakaspalvelun parissa.
Koronavirus väritti vahvasti viime vuotta. Päätöksiä muun 
muassa toimistohenkilökunnan etätöihin siirtymisestä sekä 
asiakaspalvelupisteiden ja kiinteistöjen yleisten tilojen 
sulkemisesta tehtiin ripeästi, viranomaisten ja Helsingin 
kaupungin linjauksia noudattaen, asukkaidemme ja 
henkilökuntamme terveyden turvaamiseksi. Loppujen lopuksi 
toimintaamme aiheutui häiriötä melko vähän. 

Heka ja Helsinki kasvavat rintarinnan
Poikkeuksellisen vuoden keskelle osui Hekan merkittävä 
virstanpylväs. Asuntokantamme ylitti 50 000 rajan Laajasalon 
Kruunuvuorenrantaan valmistuneen uudiskohteen myötä. 
Uuden kymppitonnin ylitys muistutti siitä, että 
poikkeuksellisessakin ajassa työmme helsinkiläisten 
vuokrakotien tarjoajana jatkuu.

Hekalle valmistui viime vuonna yli 700 uutta asuntoa eri 
puolille Helsinkiä, ja peruskorjaus saatiin päätökseen noin 600 
asunnossa. Helsingissä on iso tarve kohtuuhintaiselle vuokra-
asumiselle, ja tähän tarpeeseen vastaamme tulevinakin 
vuosina. Viime vuonna aloitimme neljä 
uudisrakennushanketta, joihin valmistuu hieman yli 400 
asuntoa. Vuoden lopussa keskeneräisenä oli 14 
uudisrakennushanketta, joihin valmistuu yhteensä lähes 1500 
uutta Hekan asuntoa. Olemme siis tiiviisti mukana 
rakentamassa Helsingin kasvua.

Kodin merkitys korostui
Kohtuuhintaisuus on yksi keskeisistä strategisista 
tavoitteistamme. Keskineliövuokramme vuonna 2020 oli 
11,83 euroa kuukaudessa, kun markkinavuokrat Helsingissä 
olivat keskimäärin 21,50 euroa kuukaudessa neliöltä. 
Keskivuokramme oli siten 45 prosenttia alle Helsingin yleisen 
vuokratason.
Pitkän pandemian keskellä kohtuuhintainen ja pysyvä koti tuo 
turvaa. Asukkaamme arvostavat palvelujamme sekä 
kohtuuhintaista ja vakituista kotia Hekalla: 
Asukastyytyväisyyskyselyssämme vastaajien halukkuus 
suositella Hekalla asumista on edelleen huippuluokkaa. 
Asukaskokemus on hyvä jokaisella alueella, ja aluetoimistojen 
väliset erot ovat pieniä.

Jaana Närö,
toimitusjohtaja

Kohtuuhintainen ja pysyvä koti tuo turvaa pandemian keskellä. Hekalla mahdollistimme viime vuonna 
kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista asumista lähes 100 000 helsinkiläiselle. Haluamme luoda hyvää 
myös huomiselle. Asuntokantamme kasvaa sadoilla uusilla asunnoilla vuosittain ja vanhoja korjaamme 
suunnitelmallisesti. Panostamme kiinteistöjen energiatehokkuuden kasvattamiseen ja toimintamme 
vastuullisuuteen. Valjastimme myös asukkaamme mukaan ympäristötyöhön uudella digitaalisella 
asukastoiminnalla.

Jaana Närö,
toimitusjohtaja
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Toimitusjohtajan katsaus 7

Erilaiset järjestelmähankkeet, joista mittavimpana 
vuokraustoiminnan ja asiakkuudenhallinnan järjestelmä, 
tulevat valmistuttuaan sujuvoittamaan henkilökuntamme 
työtä ja siten myös asukkaidemme asioimista kanssamme.

Hekalla työskenteli vuoden lopussa yhteensä 670 
kiinteistöalan ja hallinnon ammattilaista. 
Henkilöstömäärämme on hienoisessa kasvussa, johtuen 
etenkin ulkoistetun siivouksen siirtämisestä oman 
henkilökunnan hoidettavaksi. Henkilökuntamme viihtyy 
Hekalla hyvin. Henkilöstökyselymme jo ennestään korkeat 
tulokset paranivat alkuvuodesta 2021 tehdyssä kyselyssä 
kaikissa vertailtavissa olevissa osa-alueissa.
Kiitän henkilökuntaamme, asukkaitamme ja 
yhteistyökumppaneitamme toimivasta yhteistyöstä sekä 
mukautumisesta poikkeuksellisen ajan vaatimuksiin. Sekä 
asuminen että sen puitteiden luominen ovat vahvasti 
sosiaalista toimintaa. Vuonna 2020 omaksuimme 
vuorovaikutukseen uusia tapoja turvaväleineen ja 
etäyhteyksineen, ja monet niistä ovat varmasti tulleet 
jäädäkseen. Pian voimme taas kohdata toisiamme myös 
kasvotusten ja isommissa seurueissa työpaikoilla, 
kerhohuoneissa ja kotipihoilla.

Jaana Närö,
toimitusjohtaja

Hiilineutraalia Helsinkiä rakentamassa
Helsingissä runsas puolet päästöistä syntyy rakennusten 
lämmittämisestä. Suurena kiinteistönomistajana olemme 
tärkeässä roolissa, kun Helsinki tavoittelee hiilineutraaliutta 
vuoteen 2035 mennessä. Peruskorjaushankkeissamme 
tavoittelemme merkittävää parannusta rakentamisvuoden 
energiatehokkuuteen. Loppuvuodesta käynnistimme 
asuinrakennusten energiatehokkuuden sekä uusiutuvan 
energian ja hukkalämpöjen hyödyntämisen parantamiseen 
tähtäävän, EU:n ELENA-rahoitusta saavan hankkeen. 
Aurinkopaneelit ovat jo yleinen näky kohteidemme katoilla, ja 
kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan myös muun 
muassa poistoilmalämpöpumpuilla. 
Sähköautoilijoille on latauspisteitä kohteissamme jo yli sata. 
Hankimme nyt ainoastaan uusituvilla energianlähteillä 
tuotettua kiinteistösähköä, ja huomioimme muissakin 
hankinnoissamme ympäristökriteerit aiempaa tarkemmin.

Kannustamme asukkaitammekin mukaan ympäristötyöhön, ja 
kehitimme siihen työkaluksi ympäristöystävälliseen asumiseen 
haastavan Ekoekspertti-sovelluksen. Sovellus on otettu innolla 
vastaan, ja suunnittelemme tämän uuden digitaalisen 
osallistumisen muodon laajentamista muuhunkin 
asukastoimintaamme.

Yhteistyöllä syntyy asumisen parasta arkea
Alkuvuodesta käynnistimme yhtiön uuden strategian 
valmistelun yhdessä asukkaiden edustajien kanssa. Jatkamme 
ympäristöohjelmamme toteuttamista, ja tarkastelemme 
vastuullisuutta toimintamme muillakin osa-alueilla. Olemme 
edistäneet vastuullisuutta eri toimin jo pitkään, mutta tänä 
vuonna aloitimme siitä raportoinnin. Tarkoituksena on 
raportoida vastuullisuudesta vuosittain. 

Pitkän pandemian keskellä 
kohtuuhintainen ja pysyvä koti tuo 
turvaa.
Jaana Närö
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Toimintaympäristöön vaikuttavat megatrendit 8

Kansainvälistyminen
Monikulttuurisuus lisääntyy ja maahanmuutto jatkunee runsaana. 
Kansainvälistymisen kaikkien vaikutusten arvioiminen ja 
ennakointi on vaikeaa. Kulttuurierot näkyvät asumisessa ja arjen 
käytännöt ovat erilaisia kulttuuritaustasta riippuen. 

Demografinen muutos
Väestö ikääntyy ja kotona asutaan entistä pidempään. Asukkaat 
tarvitsevat tukea ja uusia palveluita arjessa selviytymiseen.

Ilmastonmuutos
Hillinnän lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen 
korostuu. Rakennukset tulee rakentaa tulevaisuuden ilmaston 
vaatimuksia vastaaviksi. Luontopohjaiset ratkaisut hulevesien 
hallinnassa ja laadukkaat ja riittävät viherrakenteet edistävät 
myös ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Digimurros ja uudet teknologiat
Ajasta ja paikasta riippumattomien palveluiden ja viestinnän 
kysyntä lisääntyy. Digitalisaatio on otettava huomioon kaikessa 
toiminnassa, erityisesti kiinteistöjen valvonnassa. 

Jatkuva kaupungistuminen
Kaupungistuminen kiihtyy ja Helsingin asukasluku kasvaa. 
Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuus heikkenee
ja tarve vuokra-asunnoille lisääntyy. Vuokra-asuminen on 
Helsingissä tavanomainen, suosittu ja sosiaalisesti hyväksyttävä 
elämänmittainen asumismuoto.

Vastuullisuuden korostuminen ja vihreä asuminen
Uudisrakennukset rakennetaan vähähiilisesti ja ne ovat 
energiatehokkaita. Suurin potentiaali energian säästöön on 
vanhojen kiinteistöjen korjaamisessa. Myös kierto- ja 
jakamistalouden rooli korostuu.

Alueellisen eriytymisen torjunta
Alueiden eriytyminen on kaupunkien kasvun ohella yksi isoista 
globaaleista megatrendeistä. Alueellisen eriarvoistumisen 
torjunta korostuu tulevaisuudessa entisestään. 
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Maailma on jatkuvassa muutoksessa, ja toimintaympäristössämme vaikuttavien muutosvoimien 
tunnistaminen auttaa ennakoimaan tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 
Toimintaympäristöömme vaikuttaa useita globaaleja megatrendejä, joiden vaikutusta 
toimintaamme olemme analysoineet. Tunnistimme seitsemän erityisen merkittävää 
megatrendiä: kansainvälistyminen, demografinen muutos, ilmastonmuutos, digimurros ja uudet 
teknologiat, jatkuva kaupungistuminen, vastuullisuuden korostuminen ja vihreä asuminen sekä 
segregaation torjunta. 
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Sidosryhmät ovat tahoja, joiden kanssa olemme säännöllisesti tekemisissä ja joihin 
toiminnallamme on merkittävä vaikutus tai joilla on merkittävä vaikutus meidän 
toiminnallemme. Vastuullisuustyötä tehdään aina suhteessa sidosryhmiin. Olemme 
tunnistaneet kuusi tärkeintä sidosryhmää, joiden kanssa viestimme eri vuorovaikutuskanavien 
kautta. Sidosryhmäyhteistyö on jatkuvaa ja sitä tapahtuu päivittäisessä työssä kuten 
asiakaspalvelussa ja erilaisissa tilaisuuksissa. Otamme sidosryhmien odotukset ja toiveet 
huomioon jokapäiväisessä toiminnassamme.  

Sidosryhmä Vuorovaikutuskanavat Odotukset Hekaa kohtaan

Asukkaat Asukastyytyväisyyskyselyt, verkkosivupalaute, 
puhelinkanava, asiakaspalvelu, sosiaalinen media, 
jatkuva vuoropuhelu

- Kohtuuhintainen, turvallinen, terveellinen ja pysyvä asuminen
- Asumisen laatu ja kohteiden hyvä sijainti
- Asukkaiden kuuntelu ja toimiva yhteistyö
- Hyvä asiakaspalvelu ja sujuva tiedonkulku
- Vastuullinen toiminta ja ympäristöasioiden huomiointi
- Kestävä kiinteistöomaisuuden hallinta
- Yhteisöllisyys

Henkilöstö Jatkuva vuoropuhelu, henkilöstökyselyt, 
kehityskeskustelut, kokoukset, intra, yammer

- Säännöllinen palkanmaksu, hyvät työsuhde-edut
- Panostukset työhyvinvointiin ja -terveyteen
- Avoin tiedonjako ja vaikutusmahdollisuudet
- Toimiva esimiestyö ja arjen tuki
- Työssä kehittyminen ja urapolku

Omistaja Säännölliset tapaamiset ja yhteistyöpalaverit, jatkuva 
vuoropuhelu

- Kaupungin vuokra-asumisesta vastaaminen
- Riittävä vakavaraisuus, taloudellisuus ja tehokkuus
- Asiakaskeskeisyys 
- Alan edelläkävijyys, hiilineutraalisuus

Yhteistyökumppanit ja 
rahoittajat

Säännölliset tapaamiset ja yhteistyöpalaverit, 
sopimusneuvottelut

- Reilu kilpailutus
- Yhteistyön jatkuvuus
- Sopimusvelvoitteiden hoitaminen
- Luotettavana sopimuskumppanina toimiminen
- Avoin ja vuorovaikutteinen yhteistyö
- Vakavaraisuus
- Edelläkävijyys vastuullisuudessa, hiilineutraalisuuden edistäminen 
- Panostaminen asumisen viihtyisyyteen ja kohtuuhintaisuuteen

Viranomaiset Säännölliset tapaamiset ja yhteistyöpalaverit - Sääntöjen ja lakien mukainen toiminta
- Edelläkävijyys

Asukasdemokratiaelimet Vuosittaiset kyselyt, yhteistyöpalaverit, 
hallitustapaamiset 

- Vaikutusmahdollisuudet
- Toiminnan kehittäminen

Olemme lisäksi aktiivisesti mukana 
eri järjestöissä ja niiden 
toimikunnissa: 

Asukasliitto Ry
Vuokralaiset Ry
Housing Europe
Avainta Ry
KOVA ry

Sidosryhmillämme on keskimäärin hyvä kuva Hekan vastuullisuudesta ja siitä viestimistä 
pidetään erittäin tärkeänä. Sidosryhmäyhteistyön syventämiseksi toteutimme keväällä 2021 
kyselyn, jolla kartoitimme sidosryhmiemme odotuksia ja toiveita vastuullisuustyön suhteen. 
Kyselyn perusteella sidosryhmillämme on hyvä mielikuva Hekan vastuullisuudesta (kaikkien 
vastausten keskiarvo 82, kun 100 erittäin hyvä). Sidosryhmämme pitävät meitä vastuullisena 
toimijana, mutta erityisesti vastuullisuusasioiden viestinnässä nähtiin kehityskohtia. 

Sidosryhmäyhteistyö 9

Meille on myönnetty Ekokompassi-
sertifikaatti.



Eettiset periaatteet 10

Eettiset periaatteet ohjaavat kaikkea toimintaamme. Helsingin kaupungin eettiset periaatteet 
koskevat kaikkia kaupunkikonsernin työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Ne ohjaavat 
toimintaamme niin työyhteisöissä kuin yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Suojaamme 
järjestelmät hyvin.

Rakennamme eettistä 
toimintakulttuuria.

Painotamme kestävää 
kehitystä ja torjumme 

ilmastonmuutosta.

Tarjoamme ajoissa apua ja 
tuemme kaikkein 
haavoittuvimpia 

ihmisryhmiä.

Teemme kaiken 
jatkuvasti hieman 

paremmin.

Emme salli rasismia, 
syrjintää, epäasiallista 

kohtelua emmekä 
seksuaalista häirintää.

Painotamme 
rehellisyyttä, 

oikeudenmukaisuutta ja 
yhdenvertaista kohtelua.

Olemme kaikessa 
toiminnassamme 

palvelutehtävässä.

Emme salli korruptiota 
emmekä väärinkäytöksiä.

Noudatamme kaupunkia 
koskevia säännöksiä 

soveltuvin osin.
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Aloitimme vuonna 2020 Hekan omien eettisten periaatteiden työstämisen. Tämä työ jatkuu 
vuonna 2021. 
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Tarjoamme kohtuuhintaista, 
laadukasta ja turvallista 
asumista. Pidämme huolta 
asukkaiden ja henkilöstön 
hyvinvoinnista sekä 
viihtymisestä. 

Kehitämme jatkuvasti 
työntekijöiden sekä asukkaiden 
osaamista ja parannamme 
henkilöstön työelämätaitoja.

Kohtelemme asukkaita ja 
henkilöstöä tasa-arvoisesti ja 
yhdenvertaisesti. 

Kannustamme asukkaita veden 
säästeliääseen käyttöön ja 
suosimme kestävän 
vedenkäytön valintoja.

Hankimme uusiutuvalla energialla 
tuotettua sähköä kaikkiin 
asuntokohteisiimme.  Parannamme 
energiatehokkuutta ja lisäämme omaa 
uusiutuvaa energiantuotantoa.

Toimimme yhteiskunnan 
vaatimusten mukaisesti 
työnantajana.

Edistämme innovaatioita ja 
kestävää kehitystä 
rakentamisessa.

Vähennämme eriarvoisuutta 
tarjoamalla kohtuuhintaista 
asumista. Maksamme saman 
palkan samanarvoisesta työstä.

Tarjoamme riittävän, turvallisen 
ja edullisen kodin asunnon 
tarvitsijoille. Vähennämme 
asumisen ympäristövaikutuksia.

Noudatamme eettisiä 
toimintatapoja ja edistämme 
hyvää hallintoa.

Panostamme yhteistyöhön niin 
yhteiskunnan kuin eri 
toimijoiden kesken. Tuemme 
asukastoimintaa taloissamme. 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 11

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. Osana vastuullisuusohjelman määrittelyä olemme tunnistaneet toimintamme kannalta 11 
keskeisintä kestävän kehityksen tavoitetta. Sitoudumme tukemaan näitä 
vastuullisuustyössämme.

VASTUULLISUUDEN 
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TYYTYVÄISET 
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HYINVOIVA JA OSAAVA 
TYÖYHTEISÖ

KESTÄVÄ 
KIINTEISTÖNHOITO JA 
RAKENTAMINEN

REHTI LIIKETOIMINTA

VASTUULLISUUS 
LUKUINA

GRI-INDEKSI
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Olennaisuusanalyysi 12

Olennaisuus sidosryhmän kannalta
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1. Kohtuuhintainen asuminen

2. Kestävä liiketoiminta (ml. työllistäminen, luotettavana 

vuokranantaja toimiminen, tietosuoja)

3. Energiatehokkuus ja hiilijalanjäljen pienentäminen

4. Innovatiiviset ratkaisut

5.Vastuulliset hankinnat

6. Kestävä kiinteistöomaisuuden hallinta

7. Henkilöstön koulutus ja kehittyminen

8. Henkilöstön työtyytyväisyys ja -hyvinvointi

9. Asumisen viihtyisyys ja asukastyytyväisyys

10. Työolojen soveltuvuus ja turvallisuus

11. Asukkaiden kuuntelu ja vaikutusmahdollisuudet

Olemme määritelleet meille 11 olennaisinta vastuullisuusnäkökulmaa toimintaympäristön 
vaikutusten ja sidosryhmien odotusten perusteella. Tietoa on kerätty asukastutkimuksilla, 
henkilöstökyselyillä sekä tapaamisten pohjalta. 

Helmikuussa 2021 toteutettiin lisäksi sidosryhmätutkimus, jossa selvitettiin sidosryhmien 
näkemyksiä Hekan vastuullisuudesta. Kyselytutkimukseen osallistui yhteensä 77 henkilöä. 
Kyselyn perusteella sidosryhmillä on hyvä kuva Hekan vastuullisuudesta (kaikkien vastausten 
keskiarvo 82 asteikolla 0-100) ja kaikki sidosryhmät pitävät Hekan vastuullista toimintaa erittäin 
merkittävänä tekijänä (vastausten keskiarvo 97, kun 100 erittäin suuri merkitys). 

Eniten kehittämisen tarvetta nähtiin olevan vastuullisviestinnässä erityisesti asukkaille. 
Sidosryhmät toivoivat myös selkeitä käytännön esimerkkejä vastuullisuustyöstä. Erityistä 
kiitosta saivat kohtuuhintaisen asumisen toteutuminen, ympäristöasioiden huomioiminen sekä 
luotettavana vuokranantajana toimiminen. 

Kyselyn ja sidosryhmäyhteistyön pohjalta nousseita asioita käsiteltiin johtoryhmän kesken 
erillisessä työpajassa. Työpajassa tehtiin olennaisuusanalyysi, jonka pohjalta saatiin määriteltyä 
tärkeimmät vastuullisuusnäkökulmat ja -teemat, jotka perustuvat määriteltyihin YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin. Tehty olennaisuusanalyysi perustuu GRI-standardien ohjeistukseen 
olennaisten näkökohtien määrityksestä. Näitä asioita painotetaan tässä vastuullisuusraportissa. 

ENITEN PAINOARVOA SAIVAT:

Kohtuuhintainen asuminen

Kestävä liiketoiminta (ml. työllistäminen, luotettavana 
vuokranantajana toimiminen, tietosuoja)

Energiatehokkuus ja hiilijalanjäljen pienentäminen

Innovatiiviset ratkaisut

Vastuulliset hankinnat

Kestävä kiinteistöomaisuuden hallinta
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Vastuullisuuden painopisteet 14

Seuraamme vastuullisuustyötämme seuraavien vuosien aikana vastuullisuusteemojen kautta, 
jotka kattavat sosiaalisen vastuun, ympäristövastuun sekä taloudellisen vastuun ja hyvän 
hallinnon näkökulmat. Vastuullisuuden painopisteet ovat: tyytyväiset asukkaat, hyvinvoiva ja 
osaava työyhteisö, kestävä kiinteistönhoito ja rakentaminen sekä rehti liiketoiminta. 

REHTI LIIKETOIMINTA

Kohtuuhintainen asuminen 
on vastuullisen 

toimintamme perusta. 
Toimimme läpinäkyvästi ja 
ketterästi sekä edistämme 

vastuullisia hankintoja. 

HYVINVOIVA 
JA OSAAVA TYÖYHTEISÖ

Työyhteisömme on tärkein 
voimavaramme, joten 

panostamme henkilöstömme 
työhyvinvointiin, osaamisen 

kehittämiseen sekä työoloihin. 
Onnistumme ja kehitymme 

yhdessä. 

TYYTYVÄISET ASUKKAAT

Tarjoamme viihtyisiä asuntoja, 
joissa on turvallista asua. 

Pysyvä ja laadukas asuminen 
luo pohjan hyvinvoinnille. 

Tuotamme asumisen parasta 
arkea.  

KESTÄVÄ KIINTEISTÖNHOITO
JA RAKENTAMINEN

Ympäristövaikutusten 
vähentäminen on tärkeä osa 
toimintaamme. Toimimme 

aktiivisesti ilmastonmuutosta 
vastaan ja vauhditamme 
Helsinkiä hiilineutraaliksi.
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TAVOITE TOIMENPITEET VUOSILLE 2021-2024 MITTARIT

Tyytyväiset asukkaat

Asumisen viihtyisyys ja 
asukastyytyväisyys paranee tai pysyy 
samana kuin edellisenä vuonna.

• Tehostamme asukaspalautteen ja kehitysehdotusten käsittelyä ja parannamme 
reagointia.

• Reagoimme asukkaiden tekemiin vikailmoituksiin ajallaan.
• Huomioimme talojen pihojen suunnittelussa ja hoidossa viihtyisyyden, 

turvallisuuden ja luonnon monimuotoisuuden.
• Tarjoamme asukkaillemme väistöasunnot laajojen peruskorjausten ajaksi.

• Asukastyytyväisyyskyselyn kokonaistulos paranee tai 
pysyy samana kuin edellisenä vuonna.

• Vähintään 80 prosenttia arkisin työaikana omalle 
huollolle tulleista vikailmoituksista on valmistunut 
vuorokauden sisällä.

• Tyytyväisyys asuntoon, asuinalueeseen ja asuintaloon 
kasvaa tai pysyy samana kuin edellisenä vuonna.

• Asukassuositteluindeksin NPS-luku on vähintään + 50.

Sähköisen asioinnin ja osallistumisen 
mahdollisuudet kehittyvät.

• Otamme käyttöön sähköisen asukassivuston vuonna 2022.
• Haastamme asukkaitamme osallistumaan oman talonsa ympäristötyöhön ottamalla 

käyttöön Ekoekspertti-sovelluksen.
• Kehitämme uusia digitaalisia osallistumisen tapoja.

• Vuonna 2022 kaikki uudet asukkaat ottavat käyttöön 
sähköisen asukassivuston.

• Jokaisessa kohteessa on yksi tai useampi Ekoekspertti.

Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet 
paranevat ja ketteröityvät.

• Osallistamme asukkaita mukaan työryhmiin.
• Digitalisoimme asukastoimintaa, mikä mahdollistaa matalamman kynnyksen 

osallistamisen.

• Mahdollisimman monessa talossa toimii 
talotoimikunta.



VASTUULLISUUDEN 
LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUS-
OHJELMA

TYYTYVÄISET 
ASUKKAAT

HYINVOIVA JA OSAAVA 
TYÖYHTEISÖ

KESTÄVÄ 
KIINTEISTÖNHOITO JA 
RAKENTAMINEN

REHTI LIIKETOIMINTA

VASTUULLISUUS 
LUKUINA

GRI-INDEKSI

Vastuullisuustavoitteet vuosille 2021-2024 16

16

TAVOITE TOIMENPITEET VUOSILLE 2021-2024 MITTARIT 

Hyvinvoiva ja osaava työyhteisö

Parannamme työmotivaatiota ja 
viihtyvyyttä.

• Panostamme työhyvinvointiin monin eri tavoin: 
tuemme työmatkaliikkumista, järjestämme tyhypäiviä, tarjoamme virikesetelit ja 
lounasedun sekä mahdollistamme etätyön.

• Uudistamme henkilöstöpolitiikan ja vahvistamme työnantajamielikuvaa.
• Käymme kehityskeskustelun jokaisen työntekijän kanssa vuosittain.

• Henkilöstökyselyn kokonaisarvosana paranee tai 
pysyy samana vuosittain.

• Henkilöstökyselyn osiossa ”Oma työ” arvio työkyvystä 
paranee tai pysyy samana kuin edellisenä vuotena.

Vähennämme sairauspoissaoloja, 
työtapaturmia ja ennenaikaisten 
työkyvyttömyyseläkkeiden määrää.

• Lakisääteisillä työpaikkaselvityksillä varmistamme työpaikkamme turvallisuuden.
• Hyödynnämme osa-aikaista, korvaavaa ja kevennettyä työtä.
• Pidämme varhaisen tuen keskustelut.
• Koulutamme esihenkilöitä säännöllisesti ja varmistamme, että esihenkilöt hallitsevat 

työkykyjohtamisen.

• Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa.
• Seuraamme ja raportoimme Läheltä piti –tilanteita
• Sairaspoissaoloja vähennetään (alle 6%) ja korvaavan 

työn päiviä lisätään.
• Joka toinen vuosi järjestetään työterveyskysely, jossa 

tavoitteena on, ettei kokonaisarvosana laske.

Varmistamme, että henkilöstöllämme 
on oikeat tiedot ja työkalut omassa 
työssä suoriutumiseen.

• Järjestämme henkilöstöllemme koulutusta koulutussuunnitelman 
mukaisesti. Koulutusjärjestelmästä saatujen seurantatietojen avulla suunnittelemme 
tarvittavia uusia koulutuksia ja seuraamme lakisääteisten koulutusten voimassaoloa.

• Otamme käyttöön järjestelmän henkilöstön koulutusten seurantaan.
• Henkilötietojen tietoturvaloukkauksia ei tapahdu.

• Koulutussuunnitelman toteutuminen.
• Jokainen työntekijä on suorittanut tietosuojakortin.
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TAVOITE TOIMENPITEET VUOSILLE 2021-2024 MITTARIT 

Kestävä kiinteistönhoito ja rakentaminen

Edistämme rakennuskantamme 
energiatehokkuutta ja 
vähähiilisyyttä rohkeasti ja 
innovatiivisesti.

• Toteutamme Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa ja olemme mukana VAETS:issa. 
• Kaikissa uudiskohteissamme energiatehokkuusluokka on A.
• Laajoissa peruskorjaushankkeissa energiatehokkuutta parannetaan 32-36 %.
• Toteutamme korjauspolitiikkamme mukaiset energiatehokkuuden parantamistoimet.
• Jokaiseen uuteen ja peruskorjattavaan kohteeseemme asennetaan aurinkovoimala aina, kun se 

on teknisesti mahdollista. Selvitämme aina myös maa- ja merilämmön rakentamisen 
mahdollisuuden ja kannattavuuden.

• Kaikki hankkimamme kiinteistösähkö on kokonaan uusiutuvaa.
• Uudis- ja peruskorjauskohteissamme autopaikoista 10 prosentissa (vähintään 6 paikkaa) on 

sähköauton latauspiste ja lopuissa paikoissa on valmius sähköauton latauspisteelle.
• Teemme jätteiden lajittelusta asukkaille helppoa varmistamalla jätepisteiden toimivuuden, 

siisteyden ja asianmukaiset lajitteluohjeet.
• Asuntojen sisällä olevia lajitteluratkaisuja lisätään ja kehitetään.
• Toteutamme Euroopan investointipankin rahoittaman HELENA-hankkeen (2021-2023). HELENA-

hankkeessa tavoittelemme energiatehokkuuden parantumista jopa 40 prosentilla sekä uusiutuvan 
energiankäytön lisäämistä peruskorjattavissa kohteissa.

• Noudatamme Helsingin kaupungin kierto- ja jakamistalouden tiekarttaa, jonka mukaisesti 
suunnittelemme ja toteutamme kiertotalouden periaatteita noudattavia uudis- ja 
peruskorjaushankkeita yhteistyössä ATT:n kanssa.

• Kiinteistöjen energiankäyttö pienenee 
vuosittain 2 %.

• Hiilineutraali Helsinki 2035 -
toimenpideohjelman toimenpiteet on 
toteutettu ajallaan. 
Kaikki HNH2035-toimenpiteet ja niiden 
edistymisen seuranta löytyvät 
ilmastovahti.hel.fi-sivulta.

• Kierto- ja jakamistalouden tiekartan 
toimenpiteet on toteutettu ajallaan. 
Kaikki Kierto- ja jakamistalouden tiekartan 
toimenpiteet ja niiden edistymisen seuranta 
löytyvät kiertotalousvahti.hel.fi-sivulta.

• HELENA-hankkeen aikana peruskorjatuissa 
kohteissa energiatehokkuus paranee 40 % 
verrattuna rakentamisvuoden 
energiatehokkuuteen (e-lukuun).

Pienennämme ympäristövaikutuksia 
hoitamalla kiinteistöjämme ja 
pihojamme kestävästi.

• Vähennämme pihojen hoidosta aiheutuvaa kemikaalikuormaa, jätteen määrää sekä päästöjä 
noudattamalla Hekan kestävän pihojen suunnittelun sekä hoidon ja kunnossapidon periaatteita.

• Parannamme hulevesien hallintaa, luonnon monimuotoisuutta sekä pihojen viihtyisyyttä ja 
luonnon kokemista erilaisilla luontopohjaisilla ratkaisuilla.

• Vähennämme kiinteistöjen huollossa ja puhtaanapidossa käytettävien varoitusmerkittyjen 
kemikaalien määrää, yhtenäistämme tuotevalikoimaa ja keskitämme ostoja.

• Noudatamme EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiiviä ajoneuvohankinnoissamme.

• Kestävän pihojen suunnittelun sekä hoidon ja 
kunnossapidon periaatteemme on otettu 
käyttöön.

• Luontopohjaiset ratkaisut suunnittelussa.
• Käytössä olevien varoitumerkittyjen 

kemikaalien määrä.
• Omaan käyttöömme vuoden 2021 aikana tai 

sen jälkeen hankituista ajoneuvoista vähintään 
50 % on puhtaita henkilö- ja pakettiautoja.
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TAVOITE TOIMENPITEET VUOSILLE 2021-2024 MITTARIT 

Rehti liiketoiminta

Tarjoamme kohtuuhintaisia ja laadukkaita 
koteja.

• Arvioimme jatkuvasti toimintaamme taloudellisuuden, tehokkuuden ja 
riskienhallinnan näkökulmasta.

• Käyttöarvoon perustuva kokonaisvuokran tasaus tehdään vuosittain. 
Näin turvataan tasainen vuokrakehitys ja kysynnän tasainen jakautuminen.

• Omavaraisuusaste on vähintään 10 %.
• Taloudellinen käyttöaste pysyy korkeana.
• Vuokrakehitys pysyy tasaisena ja keskivuokra pysyy 

vähintään 40 % alle markkinavuokrien.

Yhtenäistämme toimintamallejamme ja 
otamme käyttöön digitaalisia ratkaisuja 
toimintamme ketteröittämiseksi.

• Panostamme johtamisessa toimintamalliemme yhtenäistämiseen ja 
ketteröittämiseen yhtiötasolla.

• Korjaamme kiinteistökantaamme 10 vuoden peruskorjaussuunnitelman 
mukaisesti.

• Toteutamme ICT-hankkeita, jotka mahdollistavat palvelujen kehittämisen.

• Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu jää alle 
ylläpidon kustannusindeksin nousun.

Vuokravelkojen ja asukaslaskujen 
perintämme on asiakaslähtöistä. Pyrimme 
siihen, että asukas ei menetä kotiaan 
vuokravelkojen takia. Asukkaalla on useita 
mahdollisuuksia hoitaa velkatilanteensa.

• Noudatamme yhtenäistä asiakaslähtöistä perintäprosessia.
• Viestimme perinnän eri vaiheista asukkaalle selkokielisesti ja ymmärrettävästi.
• Otamme käyttöön tehostettua viestintää ja lisäämme digitaalisuutta.
• Vuokravelka- ja perintäneuvontamme palvelee myös englannin kielellä.

• Vuokravelkahäätöjen vuosittainen lukumäärä ei 
nouse.

Hankintamme ovat vastuullisia ja kehitämme 
hankintojen innovatiivisuutta.

• Kaikille hankintakategorioillemme tehdään vastuullisuuskriteerit.
• Toteutamme hankinnat Hekan hankintaoppaan mukaisesti.

• Kaikki kynnysarvon ylittävät hankintamme sisältävät 
vastuullisuuskriteerin.
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Hekalla vastuullisuus kuuluu päivittäiseen toimintaamme. Hallitus on korkein päättävä elin 
vastuullisuusasioissa. Hallituksessamme on seitsemän varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hekan
hallituksen jäsenistä kaksi on Helsingin kaupungin viranhaltijoita, kolme on 
luottamushenkilötaustaisia ja kaksi on asukkaiden esittämiä. Asukkaiden esitykset hallituksen 
asukasjäseniksi on tehty Hekan vuokralaisdemokratiasäännön mukaisesti. Hallituksen kahdesta 
varajäsenestä toinen on Helsingin kaupungin viranhaltija ja toinen asukkaiden esittämä.

Operatiivista vastuullisuustyötämme johtaa johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtaja, 
kiinteistöjohtaja, asiakkuusjohtaja, HR-johtaja, lakiasiainjohtaja ja talousjohtaja. Otamme 
vastuullisuusnäkökulmat huomioon toiminnan pitkäjänteisessä kehittämisessä. Johdamme 
vastuullisuusohjelman tavoitteita muiden strategisten tavoitteiden tapaan 
liiketoimintasuunnitelmassa ja päivittäisissä toimenpiteissä. Käytännön vastuullisuustyöstä ja 
sen toteuttamisesta vastaa koko henkilöstö. 

Johdamme yksittäisiä vastuullisuusnäkökohtia ja -teemoja erilaisten ohjaavien periaatteiden ja 
hallinnollisten ohjeiden avulla. Lisäksi seuraamme vastuullisuustyötämme säännöllisen 
raportoinnin avulla. Yrityksemme vastuullisuustoimintaa ja sen johtamista ohjaa vuonna 2021 
laadittu vastuullisuusohjelma vuosille 2021-2023. Näitä käsitellään tarkemmin seuraavilla 
sivuilla.

Riskien hallinta
Osana vastuullisuustyömme johtamista on suunnitelmallinen riskienhallinta, jonka 
tarkoituksena on varmistaa toiminnan jatkuvuus, tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi sekä lisätä 
tietoisuutta mahdollisuuksista ja uhista. Riskienhallinnalla varmistamme, että yhtiön toimintaan 
vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. Kartoitamme mahdolliset 
riskit vuosittain johdon toimesta. Myös henkilöstö on avainasemassa riskien säännöllisessä 
tunnistamisessa ja raportoinnissa. Raportoimme riskeistä ja tehdyistä toimenpiteistä 
hallitukselle säännöllisesti.

Hallitus seuraa 
yhteiskuntavastuun 

johtamista ja 
toteutumista sekä 

riskienhallintaa.

puheenjohtaja Jasmin Hamid, luottamushenkilö (s. 1984)
varapuheenjohtaja Jorma Bergholm, luottamushenkilö (s. 1955)

jäsen Timo Tossavainen, luottamushenkilö (s. 1966)
jäsen Mari Randell, kaupungin viranhaltija (s. 1968)

jäsen Tuula Saxholm, kaupungin viranhaltija (s. 1961)
jäsen Anne Vuori, asukkaiden edustaja (s. 1973)

jäsen Sebastian Franckenhaeuser, asukkaiden edustaja (s. 1991)
varajäsen Kari Pudas, kaupungin viranhaltija (s. 1973)

varajäsen Susanna Svartsjö, asukkaiden edustaja (s. 1977)

toimitusjohtaja Jaana Närö 
kiinteistöjohtaja Vesa Jurmu

asiakkuusjohtaja Riitta Pulkka
HR-johtaja Marita Ailio

lakiasiainjohtaja Sanna Auressalmi
talousjohtaja Raija Anjala

Henkilöstö

Johto vastaa 
yhteiskuntavastuun 

toteuttamisesta, sen 
seuraamisesta ja 

raportoinnista sekä 
riskienhallinnasta.

Henkilöstö toteuttaa 
käytännön vastuullisuustyön 
sekä tunnistaa riskejä ja tuo 

niitä esille.

Helsingin kaupunkiOmistaja odottaa 
yritysvastuuta.
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Naisia: 57 %
Miehiä: 43 %
Alle 30 vuotiaita: 14 %
30-50 vuotiaita: 29 %
Yli 50 vuotiaita: 57 %
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OSA-ALUE KESKEISET OHJAAVAT PERIAATTEET JA POLITIIKAT

Tyytyväiset asukkaat
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Asumisen viihtyisyys ja asukastyytyväisyys Korjauspolitiikka, asukaskyselyt, kysyntä ja asukkaiden toiveet, laadukas palveluajattelu, kestävän pihojen suunnittelun ja 
kunnossapidon periaatteet

Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet Yhteishallintolaki, Hekan vuokralaisdemokratiasääntö

Hyvinvoiva ja osaava työyhteisö

Työtyytyväisyys ja -hyvinvointi Henkilöstöpolitiikka, henkilöstökyselyt, työterveyskyselyt, työterveyden ja työsuojelun toimintasuunnitelmat, työehtosopimus 
ja lait

Koulutus ja kehittyminen Työterveyden ja työsuojelun toimintasuunnitelmat, työehtosopimus ja lait

Työolojen soveltuvuus ja turvallisuus Työehtosopimus ja lait, työterveyden ja työsuojelun toimintasuunnitelmat

Kestävä kiinteistönhoito ja rakentaminen

Energia- ja ympäristötehokkuus Helsingin kaupungin omistajaohjaus ja tavoitteet, Hekan ympäristöpolitiikka ja korjauspolitiikka, ARA-energia-avustuskriteeri

Kestävä ja innovatiivinen kiinteistökehitys Helsingin kaupungin omistajaohjaus ja tavoitteet

Rehti liiketoiminta

Kohtuuhintaisuus ja ketteryys ARA-lainsäädäntö ja suositukset, korjauspolitiikka, rahoituspolitiikka, tietosuojapolitiikka

Vastuulliset hankinnat Hekan ympäristöpolitiikka, Helsingin kaupungin ohjeet, hankintapolitiikka

Viestintä ja vaikuttaminen Ympäristöpolitiikka, viestintästrategia
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Onni asuu Hekalla 22

Heka on Suomen suurin vuokranantaja. Noin 50 000 asunnossamme asuu yli 90 000 
helsinkiläistä eli noin joka seitsemäs helsinkiläinen. Meille valmistui vuonna 2020 yli 700 uutta 
asuntoa eri puolille Helsinkiä, ja peruskorjaus saatiin päätökseen noin 600 asunnossa.

Viime vuonna vuokrasopimuksistamme 5 441 päättyi ja uusia solmittiin 6 496. Päättyneitä 
sopimuksia oli 5 % vähemmän ja uusia 2,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhtiön sisäisiä 
asunnonvaihtoja tehtiin 1 449. Näistä vaihtoja vapautuneisiin oli 451 ja keskinäisiä vaihtoja 
998. Vuoden lopussa asuntoihimme oli 22 850 aktiivista hakemusta. Hakijoista 
asunnonvaihtajia oli 3 221. Häätöjä toimeenpantiin 110, mikä oli 7 % vähemmän kuin 
edellisenä vuonna.

Olemme turvallinen vuokranantaja, joka tarjoaa kohtuuhintaisia asuntoja. Meille on tärkeää, 
että asukkaat tuntevat olonsa mukavaksi Hekalla asuessaan. Tässä avainasemassa on 
asukkaiden toiveiden kuuntelu ja vaikutusmahdollisuudet omaan asumiseen. Panostamme 
aktiivisen asukastoiminnan kehittämiseen tukemalla asukkaiden osallistumista.

Välittävä ja avoin asukasyhteisö syntyy yhteisen toiminnan kautta. Pidämme tärkeänä 
talotoimikuntien työtä, minkä lisäksi kuuntelemme asukkaita yhteistyöelimen kautta. 
Toteutamme vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn, johon vastaajat valitaan 
satunnaisotannalla. Vuonna 2020 kysely lähetettiin noin joka neljänteen Heka-kotiin. 
Käytössämme ovat myös vikailmoitus- ja palautekanavat.

ASUKKAITA

91 000
ASUNTOJA

50 000
UUSIA VUOKRASOPIMUKSIA

6 500
ASUNTOHAKEMUKSIA

22 850
HÄÄTÖJÄ

110

22



-1 00 -9 0 -8 0 -7 0 -6 0 -5 0 -4 0 -3 0 -2 0 -1 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2019

2020

Hekan NPS-luku

VASTUULLISUUDEN 
LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUS-
OHJELMA

TYYTYVÄISET 
ASUKKAAT

HYINVOIVA JA OSAAVA 
TYÖYHTEISÖ

KESTÄVÄ 
KIINTEISTÖNHOITO JA 
RAKENTAMINEN

REHTI LIIKETOIMINTA

VASTUULLISUUS 
LUKUINA

GRI-INDEKSI

Asukastyytyväisyyden kehitys 23

Meille on tärkeää, että asukkaamme viihtyvät ja asukastyytyväisyys on korkea. Tavoitteenamme 
on tarjota viihtyisää asumista. 

Kuuntelemme asukkaitamme vuosittaisella asukastyytyväisyyskyselyllä, joita on toteutettu jo 
vuodesta 2008 lähtien. Vuoden 2020 kyselyn tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin 
vuosiin nähden, sillä kysely toteutettiin nyt hieman eri tavalla ja sisällöltään laajempana kuin 
aiemmin. 

Asukastyytyväisyys pysynyt korkeana
Asukastyytyväisyyskyselyllä selvitimme loppuvuonna 2020 asukkaidemme tyytyväisyyttä 
asumispalveluihin, omaan aluetoimistoon, asuntoon ja asuinalueeseen sekä isännöinti-, huolto-, ja 
siivouspalveluihin. Kysyimme myös asukkaiden halukkuutta suositella Hekalla asumista. Kysely 
lähetettiin satunnaispoimintana kirjeitse 7 500 asuntoon ja sähköpostitse noin 5 100 asuntoon. 
Kyselyyn vastasi 2 101 asukasta. Kyselyn vastausprosentti oli 17. 

Asukastyytyväisyyskyselyn 2020 tulokset olivat kautta linjan hyviä, ja muutosta edelliseen vuoteen 
oli niukasti. Asukaskokemus oli hyvä jokaisella alueella, ja aluetoimistojen väliset erot olivat pieniä. 
Kokonaistyytyväisyys Hekaan on pysynyt hyvin korkeana, ja oli viime vuonna 4,08 asteikolla 1-5. 
Kyselyyn vastanneet asukkaat antoivat meille miltei tuhat avointa palautetta. Niiden joukossa on 
niin huomioita käytännön asioiden sujumisesta kuin kehitysideoita tulevaa toimintaa ajatellen. 
Kaikki palautteet on käsitelty aluetoimistoissa ja otettu huomioon toiminnan suunnittelussa.

Suurin osa suosittelee Hekaa
Asukastyytyväisyyskyselyssä muodostetulla NPS-luvulla mitataan asukkaiden halukkuutta 
suositella Hekaa ystävilleen. NPS-lukumme on aina ollut huomattavan korkea, ja nousi vuoden 
2020 kyselyssä erittäin hyvälle tasolle +58 asteikolla -100 … +100. Vastaajista 67 % suosittelisi 
Hekaa suurella todennäköisyydellä. Erityisesti alle vuoden Hekalla asuneet, yksin asuvat ja alle 31-
vuotiaat naiset suosittelisivat erittäin todennäköisesti Hekalla asumista. Arvostelijoita eli 
arvosanan 0–6 antaneita oli vain 8,5 % vastaajista. Yleisesti arvioidaan, että 40 ylittävä NPS-luku 
on erinomainen.
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Erinomainen NPS-luku 
vähintään 40
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Asukasaktiivisuus ja toimiva asukasdemokratia 24

Hekalla on toimiva vuokralaisdemokratiajärjestelmä. Se antaa asukkaille päätösvaltaa ja 
vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan koskevissa asioissa sekä lisää asumisviihtyvyyttä ja 
edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa.

Vuokralaisdemokratiajärjestelmämme toimii kolmella tasolla:
à Kullakin talolla/taloryhmällä on asukkaiden kokouksen valitsema talotoimikunta, joka edistää 

talon asukkaiden yhteistoimintaa, asumisviihtyvyyttä ja -turvallisuutta. Talotoimikunta päättää 
mm. yhteisten askartelu- ja kerhohuoneiden käytöstä, kevät- ja syystalkoiden järjestämisestä 
ja kesäkukkien istuttamisesta ja järjestää asukkaille erilaisia teemapäiviä, esimerkiksi 
pikkujoulut tai vappuriehan. 

à Vuokralaistoimikunnassa on jäsenenä talotoimikunnan keskuudestaan nimeämä jäsen tai 
luottamushenkilö jokaisesta vuokranmääritysyksiköstä. Vuokralaistoimikunnan tehtävänä on 
toimia toiminta-alueensa talotoimikuntien yhteen kokoavana, kouluttavana ja opastavana 
elimenä sekä toimia yhteistyössä aluetoimiston kanssa. 

à Hekan kaikkien asukkaiden edustajana toimii vuokralaisneuvottelukunta, jossa on varsinaisena 
jäsenenä kunkin vuokralaistoimikunnan keskuudestaan valitsema jäsen sekä yksi varajäsen. 
Vuokralaisneuvottelukunta edistää ja kehittää vuokralaisdemokratiaa ja yhteishallintoa sekä 
tukee alueellisten vuokralaistoimikuntien toimintaa. 

Näiden kolmen vuokralaisdemokratiatason lisäksi asukkailla on omat edustajansa Hekan 
hallituksessa sekä aluetoimistojen ja Heka-tason yhteistyöelimissä. Kaikille asukkaille avoimet 
asukkaiden kokoukset, joissa valitaan talotoimikunta, järjestetään vuosittain jokaisessa 
vuokranmääritysyksikössä. Kokouksessa valitaan myös muita edustajia erilaisiin tehtäviin sekä 
keskustellaan yleisesti oman talon asioista ja esimerkiksi tulevista remonteista.

Kehitämme asukasaktiivisuutta ja sen seurantaa edelleen. Tavoitteenamme on, että entistä 
useampi asukas osallistuisi aktiivisesti asukastoimintaan ja positiivisen yhteisöllisyyden 
kehittämiseen. Korona-aikana on huomattu, että osallistumisen tapoja voisi ketteröittää ja 
joustavuutta lisätä. Siksi toiminnan digitalisointi olisi tärkeää. Samalla saataisiin houkuteltua 
mukaan toimintaan myös uusia asukkaita. 

TALOTOIMIKUNTIA

500
ASUKASAKTIIVEJA

3000
TALOTOIMIKUNTIEN MÄÄRÄRAHA VUOSITTAIN

600 € -
3000 €
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Case: Väistöasunto turvaa asumisen peruskorjauksen aikana 25

Peruskorjaus pitää talot kunnossa, mutta se pakottaa yleensä muuttamaan. Hekan asukkaalla 
omaan kotitaloon tuleva peruskorjaus tarkoittaa usein muuttoa joko väliaikaiseen väistökotiin 
tai pysyvästi toiseen Hekan kohteeseen. Väistöasunnon tarjoaminen peruskorjauksen ajaksi on 
vuokra-asuntotoimijoilla harvinainen käytäntö, mutta meille Hekalla ainoa oikea tapa toimia. 
Meillä kaikille löytyy koti peruskorjauksen ajaksi. 

Peruskorjaamme asuntoja lähivuosina noin 170 miljoonalla eurolla vuosittain. Esimerkiksi 
vuonna 2021 käynnistämme lähes tuhatta asuntoa koskevat suuret peruskorjaushankkeet. 
Peruskorjauksessa uusitaan käytännössä lähes kaikki. Muuttaminen onkin välttämätöntä, sillä 
jos talossa remontoidaan samalla kertaa niin sisätilat, putket kuin julkisivutkin, olisi talossa 
asuminen samaan aikaan lähes mahdotonta. 

Väistömuutto vei Tzouvaniksen perheen Maunulasta uuteen kotiin Konalaan. Konala valikoitui 
perheen uudeksi kotikaupunginosaksi siksi, että Tzouvanikset olivat toivoneet väistöasuntoa 
Hekan lännen alueelta. Aluevalintaa olisi voinut tarkentaa, ja jos perhe olisi halunnut, heille 
oltaisi luultavasti pystytty etsimään koti myös Maunulan alueelta.

– Emme olleet vielä ehtineet juurtua Maunulaan, joten päätimme, että voisimme jopa jäädä 
pysyvästi väistöasuntoon. Toivoimme samankokoista asuntoa kuin aiempikin oli. Neliöt 
vastaavat täysin entistä kotiamme, mutta pohja on hivenen toimivampi ja oman pienen pihan 
ansiosta tilaa on sitäkin enemmän, Sara Tzouvanis iloitsee.

Peruskorjauksen koittaessa informoimme asukkaita aina viimeistään puoli vuotta ennen 
mahdollista väistömuuttoa. Asukkaille järjestetään tavallisesti infotilaisuus, jossa he voivat 
esittää kysymyksiä ja saada tietoa tulevasta. Lisäksi heille tarjotaan mahdollisuutta tehdä uusi, 
toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Meille voi myös esittää toiveita väistöasunnosta.

- Näin jälkikäteen tätä uutta kotia sisustaessa on tuntunut siltä, että Hekalla osattiin ottaa 
lapsiperheen toiveet huomioon paremmin kuin mitä itse olisimme osanneet toivoa. Esimerkiksi 
lastenvaunuille on oma vaunuparkki heti oven ulkopuolella, mikä helpottaa valtavasti arkea. En 
osannut edes toivoa sellaista, Tzouvanis nauraa.

Lähde: Hima 2/2021 
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Case: Asukassovittelulla ratkaistaan asumisen kiistoja 26

Asuinyhteisöissä tulee toisinaan vastaan myös erimielisyyksiä ja kiistoja, ja niiden 
ratkaisemiseksi Hekalla tehdään systemaattisesti työtä. Teemme yhteistyötä 
Naapuruussovittelun keskuksen (NSK) kanssa asukassovittelijoiden kouluttamiseksi. 
Asukassovittelijat oppivat konfliktinratkaisua ja sovittelemaan naapurustoissa esiintyviä 
erimielisyyksiä. Asukassovittelija tukee ja auttaa konfliktin osapuolia löytämään kanavan 
rakentavalle vuorovaikutukselle niin arkisissa kuin pidemmällekin edenneissä 
erimielisyystilanteissa.

Ensimmäiset kahdeksan vapaaehtoista Hekan asukassovittelijaa suorittivat koulutuksensa viime 
vuonna. Asukassovittelun tavoitteena on lisätä asukkaiden välistä kommunikaatiota ja 
konfliktinratkaisukykyä sekä yhteisöllisyyttä talossa. Asukkaiden välinen kiista alkaa usein jostain 
arkisesta asiasta, kuten esimerkiksi toisesta asunnosta kantautuvista äänistä tai hajuista.

Asukassovittelun periaatteet:
à Sovittelijat toimivat aina kokeneemman sovittelijan työparina, eivät kuitenkaan omalla 

asuinalueellaan.
à Sovittelijan työ on vapaaehtoistyötä, josta ei makseta palkkaa.
à Sovittelu edistää hyvää asumisilmapiiriä ja vähentää asukkaiden vaihtuvuutta.
à Sovittelijat helpottavat isännöitsijöiden ja asumisneuvojien työtä.

– Pieni parin asukkaan välinen kina saattaa pitkittyessään kasvaa isoksi konfliktiksi, joka haittaa 
koko talon asumisviihtyvyyttä ja saa aikaan turvattomuuden tunteita, sanoo 
Naapuruussovittelun keskuksen hankepäällikkö, vapaaehtoisia kouluttava Pia Slögs.

Sovittelija kuuntelee, edistää kommunikaatiota ja auttaa osapuolia ratkaisemaan riitansa itse. 
Sovittelija ei ota kantaa siihen, kuka on oikeassa tai väärässä, ja hän on vaitiolovelvollinen.

– Olen aina tykännyt ratkoa haastavia tilanteita, ja haluan oppia lisää ihmisistä, perustelee 
toimintaan osallistumista Kirsi Azaize-Dria (kuvassa).

Lähde: Hima 3/2020
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Case: Korona-ajan yhteisöllisyys 27

Hekan vuokralaisdemokratiatoiminta pyöri aktiivisesti läpi vuoden myös korona-aikana 
etäkokouksin ja muilla erikoisjärjestelyillä. Talotoimikunnat ja aktiiviset naapurustot ovat 
luoneet uusia tapoja pitää yhteishenkeä yllä korona-ajan rajoitukset huomioiden. Talojen 
kerhotilat jouduttiin sulkemaan väliaikaisesti keväällä ja uudestaan loppuvuodesta, ja 
kokouksia pidettiin verkossa tai etä- ja lähikokousten yhdistelminä. Talkoot ja muut 
pihatapahtumat järjestettiin turvavälein. 

Kirvesmiehenkatu 2:n asukkaat toteuttivat jouluksi 2020 yhteisen ikkunajoulukalenterin 
piristämään erikoisen vuoden pimeintä kuukautta. Korona-aikana yhteisöllisyyden luominen 
uuteen, syksyllä 2019 valmistuneeseen taloon on vaatinut kekseliäisyyttä. 

Rapun asukkaat innostuivat mukaan yhteisen Facebook-ryhmän ja porraskäytävätiedotteiden 
kautta. Pienempi askartelutiimi suunnitteli kalenterin, hankki tarvikkeet talotoimikunnan 
myöntämillä rahoilla sekä askarteli numerot yhdestä 24:een. Askartelu aloitettiin 
yhteisvoimin kerhotilassa joululauluja kuunnellen, mutta kokoontumisrajoitusten 
tiukentuessa loput numerot askarreltiin itsekseen kotioloissa. 

Numeroiden toimittaminen tehtiin turvallisesti kasvomaskeja käyttäen tai jättämällä numerot 
poimittavaksi rappukäytävän seinältä. Joulukuun jokaisena aamuna kadun puoleisiin 
ikkunoihin ilmestyi yksi numero lisää ohikulkijoiden ihailtavaksi.

- Oli upeaa, kuinka moni asukas lähti mukaan tempaukseen ja kuinka yhteinen projekti 
lämmitti monen mieltä koronan keskellä. Kalenterimme sai huomiota myös alueen 
asukasryhmissä ja sitä tultiin katsomaan lasten kanssa. Oli hauskaa, että tuli samalla luotua 
väliaikainen paikallinen retkeilykohde. Yhteiset projektit onnistuvat siis mielikuvitusta 
käyttämällä myös korona-aikana, mutta toivottavasti ensi vuonna pääsemme kohtaamaan 
talomme asukkaiden kesken myös kasvotusten, kertoi idean äiti Nina Miettinen.

Lähde: Hekan verkkosivujen Arkea ja juhlaa -palsta
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Työyhteisömme 29

Työyhteisö on tärkein voimavaramme, joten panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin ja 
osaamisen kehittämiseen. Onnistumme ja kehitymme yhdessä. Meille on tärkeää, että osaava 
henkilökuntamme voi hyvin ja on itselleen sopivassa tehtävässä. 

Heka kunnioittaa työntekijöitään
Tiedostamme, että monipuolinen ja tasa-arvoinen työyhteisö on avainasemassa kannattavan ja 
toimivan liiketoiminnan kannalta. Henkilöstöpolitiikkamme on valmistumassa ja se noudattaa 
kaupungin konserniohjeistusta soveltuvin osin. Politiikka sisältää myös eettisen ohjeen ja tasa-
arvoperiaatteet. Lisäksi meillä on työn alla henkilöstö- ja koulutussuunnitelma sekä tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma, jotka määrittävät yhteiset periaatteet työntekijöiden kohtelulle. 
Seuraamme tasa-arvoista kohtelua säännöllisesti henkilöstökyselyn yhteydessä. 

Yhteistoimintaneuvottelukunta ja työsuojelutoimikunta ovat aktiivisia ja käymme säännöllisesti 
keskusteluja tasa-arvon edistämisestä. Lisäksi seuraamme vuosittain henkilöstön sukupuoli- ja  
ikäjakaumaa.

Tilikauden päättyessä henkilöstömäärä oli 667
Hekalla työskenteli vuoden 2020 lopussa yhteensä 667 kiinteistöalan ja hallinnon ammattilaista. 
Henkilöstömme kasvoi viidellä henkilötyövuodella edelliseen vuoteen verrattuna. 
Henkilöstömäärä onkin hienoisessa kasvussa, johtuen etenkin ulkoistetun siivouksen 
siirtämisestä oman henkilökunnan hoidettavaksi. Henkilöstömme kokonaisvaihtuvuus oli 8,2 %, 
kun kesätyöntekijöitä ja määräaikaisia ei huomioida. Vuoden aikana eläkkeelle jäi 25 henkilöä 
(yli 50 vuotta). Koronapandemiasta huolimatta yhtäkään työntekijää ei lomautettu. 
Päättyneiden työsuhteiden määrä oli yhteensä 82. 

Suurin osa henkilöstöstä vakinaisia ja kokoaikaisia
Vuonna 2020 työntekijöistämme vakituisia oli keskimäärin 96,6 % ja määräaikaisia 3,4 %. 
Vuoden lopussa henkilöstöstämme naisia oli 296 (44 %) ja miehiä 371 (56 %). Ero sukupuolten 
välillä johtuu suurelta osin kiinteistöalan miesvaltaisuudesta. Tästä huolimatta johtoryhmän 
jäsenistä neljä viidestä on naisia. Henkilöstömme keski-ikä oli tilikauden päättyessä noin 48 
vuotta. Työsuhteet ovat meillä tyypillisesti pitkiä, keskimäärin 10 vuotta.
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Työtyytyväisyys ja -hyvinvointi 30

Vahva yhdessä tekemisen kulttuuri
Tarjoamme työntekijöillemme hyvät ja tarkoituksenmukaiset työolosuhteet, joissa ergonomia-
asiat on otettu huomioon. Meillä on hyvät työsuhde-edut kuten lounas-, virike- ja 
työmatkasetelit. Panostamme työhyvinvointiin ja henkilöstön henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen 
monin tavoin, esimerkiksi tukemalla liikuntaharrastuksia ja tarjoamalla hierontaedun, liukuvan 
työajan järjestelyt sekä etätyömahdollisuuden. Meillä on vahva yhdessä tekemisen kulttuuri, jota 
edistämme pitämällä erilaisia yhteishenkeä nostattavia tilaisuuksia ja tempauksia. Järjestämme 
vuosittain koko henkilöstölle tyhy-päiviä, pikkujoulut sekä leffapäivän. Vuonna 2020 järjestimme 
koronapandemiasta johtuen lähinnä etä- tai ulkotapahtumia. 

Työtyytyväisyys hyvällä tasolla
Kuuntelemme henkilöstöämme ja seuraamme työtyytyväisyyttä henkilökohtaisten 
kehityskeskustelujen ja erilaisten kyselyjen avulla. Koko henkilöstömme on sekä 
kehityskeskustelujen että erilaisten kyselyjen piirissä. Vuoden 2020 henkilöstökysely lähetettiin 
sähköpostitse kaikille Hekan työntekijöille ja vastausprosentti oli 69. Kyselyn toteutti Feelback
Group. Tuloksia on verrattu vuosien 2019 ja 2018 vastaavan tutkimuksen tuloksiin soveltuvin 
osin.

Vuoden 2020 henkilöstökyselyn kokonaistyytyväisyys on 4,08 asteikolla 1-5 eli tulos on hyvällä 
tasolla. Henkilöstökyselymme jo ennestään kiitettävät tulokset paranivat kaikissa vertailtavissa 
olevissa osa-alueissa edelliseen vuoteen verrattuna. Työntekijät kokevat erityisen onnistuneeksi 
esihenkilötyön, minkä arvosana nousi ollen 4,25 asteikolla 1-5 (edellisessä kyselyssä 4,16). Lisäksi 
henkilöstön tyytyväisyys yhtiöön työnantajana kasvoi ollen 4,12 (edellisessä kyselyssä 4,09). 
Huomiota on kiinnitettävä tiedonkulun parantamiseen, vaikka sekin on kehittynyt edellisestä 
vuodesta. Lisäksi perehdytysprosessia toivottiin kehitettävän. Seuraavina vuosina tulemmekin 
keskittymään erityisesti näiden kehityskohteiden parantamiseen. 

Työntekijöiden palkitseminen
Maksamme henkilöstöllemme kuukausipalkkaa, joka perustuu kunkin tehtävän vaativuuteen ja 
siinä suoriutumiseen. Tämän lisäksi käytössämme on koko henkilökunnan kattava tulospalkkio- ja 
kertapalkkiojärjestelmä työssä kannustamisen välineenä. Huolehdimme, että palkitseminen on 
kohtuullista, oikeudenmukaista ja läpinäkyvää. 
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Koulutus ja kehittyminen 31

Meille on tärkeää kehittää henkilöstömme osaamista jatkuvasti. Erilaiset koulutukset pitävät 
työntekijöiden ammattitaitoa ajan tasalla ja tuovat uusia ideoita toiminnan kehittämiseen. 
Mahdolliset koulutustarpeet käydään läpi aina kehityskeskusteluissa, joita pidetään koko 
henkilöstölle säännöllisesti. 

Vuonna 2020 painotettiin esihenkilöiden ja työsuojelun koulutuksia
Koulutukset ovat pääsääntöisesti joko omia koulutuksia tai Kiinkon ja Taitotalon, ARAn tai 
KOVAn järjestämiä oman alan koulutuksia. Koko henkilöstön yhteisiä koulutuksia järjestämme 
aina tilanteen mukaan. Esimerkiksi vuonna 2020 työajanseuranta laajeni koskemaan koko 
henkilöstöä ja siihen liittyen järjestimme paljon koulutusta. Lisäksi panostimme erityisesti 
esihenkilöiden ja työsuojelun koulutukseen. Koulutusta on ollut myös etätyössä jaksamisessa.

Tuemme ammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa
Kannustamme työntekijöitämme osallistumaan myös ammattitutkintoon johtavaan 
koulutukseen, mikäli koulutus tukee työntekijän tehtävien hoitoa. Vuonna 2020 
ammattitutkinnon suoritti 15 henkilöä. 

Kehitteillä koulutusalusta
Tällä hetkellä emme seuraa koulutuspäivien lukumääriä työntekijäkohtaisesti, mutta kehitämme 
parhaillaan järjestelmää, joka kokoaa kaikki koulutusten osa-alueet ja mahdollistaa tarkan 
seurannan. 

Tarjoamme työmahdollisuuksia kesätyöntekijöille
Palkkaamme vuosittain lähes sata kesätyöntekijää. Kesätyöntekijät voivat työsuhteen jälkeen 
antaa Hekalle verkkokyselyn kautta palautetta kokemuksistaan muun muassa 
rekrytointiprosessista, työhön perehdyttämisestä ja työilmapiiristä. Vuoden 2020 kyselyyn 
vastanneista 82,5 prosenttia kertoi, että aikoo hakea uudelleen töihin Hekalle. Vastaajista 92,5 
prosenttia suosittelisi Hekaa työnantajana.

93 %
kesätyöntekijöistä 

suosittelisi tuttavilleen 
Hekaa työnantajana

83 %
kesätyöntekijöistä aikoo 
hakea Hekalle uudestaan 

töihin
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Työolojen soveltuvuus ja turvallisuus 32

Tavoitteenamme on luoda turvallinen ja viihtyisä työympäristö henkilöstöllemme. 
Panostamme ennalta ehkäiseviin käytäntöihin yhdessä työterveyshuollon kanssa. Meillä on 
normaalia kattavampi työterveyshuolto.

Työtapaturmat harvinaisia
Seuraamme työhyvinvointia tyytyväisyyskyselyiden lisäksi sairauspoissaolojen, läheltä piti -
tilanteiden ja työtapaturmien osalta. Vuonna 2020 poissaoloon johtaneita työtapaturmia oli 
23, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työhön liittyviä kuolemantapauksia ei ollut. 
Sairauspoissaoloja oli edellistä vuotta vähemmän ja vuoden 2020 sairaspoissaoloprosentti oli 
6,6, kun edellisenä vuonna se oli 7,5. 

Tavoitteenamme on edistää osa-aikaisen, korvaavan, kevennetyn ja etätyön aktiivista käyttöä. 
Koronaepidemian vuoksi toimistohenkilökunta siirtyi maaliskuun 2020 alusta 
etätyösuosituksen myötä lähes 100 %:sti etätyöskentelyyn. 

Koronavuoden hyvinvointitekoja 
Kuuntelemme henkilöstöä myös muiden kyselyiden avulla, joita hyödynnetään varsinkin
erityistilanteissa. Esimerkiksi vuonna 2020 ylimääräisellä kyselyllä keräsimme tietoa siitä, 
miten työskentely on pandemian aikana sujunut. Lisäksi vuoden aikana osallistimme
henkilöstömme uuden strategian päivitystyöhön. Pikakyselyllä kartoitimme, millaisia toiveita 
henkilöstöllä on uutta strategiaa ajatellen. 

Panostimme koronavuonna työolojen soveltuvuuteen ja työturvallisuuteen erilaisin 
hyvinvointiteoin. Esimerkiksi hankimme sopivat työvälineet kotitoimistolle ja laajensimme 
tapaturmavakuutuksen koskemaan myös etätyötä. Lisäksi työterveyshuollon sopimusta 
laajennettiin ergonomian osalta. 

23
TYÖTAPATURMAA

6,6
SAIRAUSPOISSAOLO-

PROSENTTI

0
TYÖHÖN LIITTYVÄÄ

KUOLEMANTAPAUSTA

32



VASTUULLISUUDEN 
LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUS-
OHJELMA

TYYTYVÄISET 
ASUKKAAT

HYINVOIVA JA OSAAVA 
TYÖYHTEISÖ

KESTÄVÄ 
KIINTEISTÖNHOITO JA 
RAKENTAMINEN

REHTI LIIKETOIMINTA

VASTUULLISUUS 
LUKUINA

GRI-INDEKSI

Case: Koronavuonna panostettiin ulkoiluun 33

Etätyösuositus leimasi vuotta 2020. Etätyössä korostuu työntekijän vastuu omasta 
hyvinvoinnistaan. On tärkeää pitää huolta itsestä liikkumalla, rentoutumalla, nukkumalla ja 
syömällä terveellisesti. Kannustimme henkilöstöämme ulkoilemaan ja liikkumaan sekä 
nauttimaan syksyisestä luonnosta lokakuun aikana. Lokakuussa järjestimmekin 
ulkoilukampanjan, joka mahdollisti ulkoilemisen yhdessä ja erikseen. Ulkoilukuuhun pystyi 
osallistumaan kahdella tavalla:

1 Ulkoile tai liiku työpäivän aikana 30 minuuttia
Lokakuun 2020 aikana jokaisen työpäivän aikana sai mahdollisuuden ulkoilla tai liikkua 30 
minuuttia työajalla. Ulkoilla saattoi esimerkiksi lounastauon päätteeksi tai ennen työpäivän 
aloitusta. Ulkoilemaan sopi lähteä niin etätyöpisteeltä, toimistolta kuin huoltotuvaltakin. 

2 Lähde tiimisi tai osastosi kanssa retkelle luontoon 
Lokakuussa mahdollistettiin ulkoileminen myös tiimin tai osaston kanssa. Tämä oli loistava 
mahdollisuus nähdä työkaverit koronaturvallisesti ulkoilun merkeissä. Vain mielikuvitus oli 
rajana: liikkumaan kannustettiin ympäri Helsinkiä. Tiimin tai osaston ulkoiluretkeen sai 
käyttää yhden puolikkaan työpäivän lokakuun aikana. 

Ulkoilukuusta erinomaista palautetta
Ulkoilukuun päätteeksi kysyimme henkilöstöltä lyhyellä kyselyllä kokemuksia ja palautetta 
tempauksesta. Ulkoilukuuta hyödynsi päivittäin noin neljäsosa vastanneista. Lähes 
kolmannes vastaajista hyödynsi pari kertaa viikossa tai muutaman kerran kuukauden aikana. 
16 % vastanneista ei hyödyntänyt mahdollisuutta lainkaan. Suosituin ulkoilumuoto oli yksin 
liikkuminen (67 % vastanneista), mutta myös työkaverin kanssa liikkui joka 5. vastaaja. 

Tempaus sai oikein hyvää palautetta henkilöstöltä. 92 % vastanneista oli sitä mieltä, että 
ulkoilukuu oli tosi kiva mahdollisuus. Lähes kaikki toivoivat, että ulkoilukuu järjestettäisiin 
myös tulevaisuudessa. Tempauksen yhteydessä jokainen työntekijä sai myös repun ja 
termospullon. 

”Lokakuu oli sen verran kiirettä, että en aina kerennyt 
lähteä toimistolta. Olisi todella kiva jos tällainen tulisi 
uudelleen.”

”Motivoi paljon lenkille lähtöön. Erittäin positiivinen 
juttu ja mahtava vastaantulo työntekijöiden 
hyvinvointia ajatellen, ehdottomasti lisää tätä!”

”Aivan mahtava idea, työpäivänä sai heti enemmän 
aikaan, kun puolituntia sai muuta ajateltavaa.”

”Kiva idea työnantajalta, arvostan! Itse ainakin 
innostuin siitä, miten askelmäärät per päivä kasvoivat ja 
päätin panostaa tästä lähin syömisiinkin paljon 
järkevämmin! Kokonaisvaltainen hyvinvointi kasvaa!”
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Case: Kunnonhuoltajat edistävät kokonaisvaltaista hyvinvointia 34

Olemme toteuttaneet ainutlaatuista työhyvinvointia edistävää konseptia nimeltä 
Kunnonhuoltajat parin vuoden ajan yhteistyössä Urheiluhallien kanssa. Kunnonhuoltajat-
kurssin perusidea on elämäntapamuutoksen tekeminen: muutos voi liittyä joko liikuntaan, 
ravintoon, uneen tai palautumiseen – tai kaikkiin näistä. Kurssin pohjana on Urheiluhallien 
ydinosaaminen eli liikunta. Liikkuminen vaikuttaa kehon hormonitoimintaan mielialaa 
parantaen. Näin luodaan otollinen pohja muutosprosessille, ja siksi Kunnonhuoltajat-kurssikin 
sisältää teemaluentojen lisäksi erilaisten liikuntataitojen opettelua. 

Ensimmäiselle Kunnonhuoltajat-kurssille pääsivät siivoojat vuosina 2018–2019, tämän jälkeen 
vuorossa oli toimistohenkilökunta ja kolmannella kurssilla oli huoltohenkilökunnan vuoro. 
Poikkeuksellinen pandemiavuosi hidasti toimintaa hetkeksi, mutta toimintaa on pyritty 
edistämään siitä huolimatta. Toiveenamme on jatkaa Kunnonhuoltajien parissa myös sitten, 
kun kaikki yrityksen ammattiryhmät on käyty läpi. Tulevaisuudessa kyseeseen voisi tulla 
esimerkiksi räätälöity kurssi tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivälle henkilöstölle.

Kunnonhuoltajien kurssiohjelma räätälöidään aina kohderyhmän mukaan ja tapaamiset 
pidetään niillä halleilla, jonne asiakasyrityksen henkilökunnan on kätevintä tulla, ja osallistujat 
asiakasyritys valitsee itse. Hekalla kurssin hintaan on kuulunut ryhmästä riippuen esimerkiksi 
viisi personal trainer -tapaamista, viisi yhteistä liikuntakertaa, kaksi asiantuntijaluentoa, 10 
lippua omatoimiseen liikuntaan Urheiluhalleilla sekä Firstbeat Hyvinvointianalyysi. Personal 
trainerin kanssa laaditaan henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma, jota toteutetaan sekä 
ryhmän yhteisissä tapaamisissa että omatoimisesti. Luennoilta osallistujat saavat tietoa mm. 
ravinnon merkityksestä hyvinvoinnille, tavoitteiden asettamisesta ja suorittamisesta. 
Henkilökuntamme on saanut käydä kurssilla työajalla kaksi tuntia kuukaudessa ja lopusta 
muutoksen toteuttamisesta kurssilaiset ovat vastanneet omalla vapaa-ajallaan. Työntekijämme 
ovat olleet todella tyytyväisiä Kunnonhuoltajat-kurssiin, ja palaute kurssista on ollut 
erinomaista.
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Ympäristövaikutusten pienentäminen 36

Asuminen jättää aina jälkensä ympäristöön. Kasvihuonekaasupäästöjä ja muita 
ympäristövaikutuksia syntyy sekä kiinteistöjen rakentamisesta että niiden ylläpidosta ja itse 
asumisesta. Pyrimme suunnitelmallisesti vähentämään omasta sekä asukkaidemme ja 
yhteistyökumppaniemme toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Helsingissä runsas 
puolet kasvihuonekaasupäästöistä syntyy rakennusten lämmittämisestä. Rakentamisesta ja 
asumisesta aiheutuvien päästöjen pienentyminen onkin yksi keskeisistä ympäristötyömme 
tavoitteista. 

Hekan ympäristöohjelmalla on hillitty asumisen ympäristövaikutuksia
Ympäristötyömme tavoitteita on ohjattu ympäristöohjelmalla ja toteutettu osana Ekokompassi-
ympäristöjärjestelmää. Hekan hallitus hyväksyi ympäristöohjelman kaudelle 2018-2020 
kesäkuussa 2018. Kyseinen ympäristöohjelma sisälsi kymmeniä konkreettisia toimia, joilla 
pienensimme ympäristölle aiheutuvaa kuormaa. 

Esimerkkejä suurimmista saavutuksista:
• Saimme lähes kahden miljoonan euron EU-rahoituksen peruskorjaushankkeiden 

energiatehokkuuden parantamiseen.
• Toteutimme uudis- ja peruskorjauskohteiden lisäksi erillisiä energiansäästöhankkeita: 

Korjauspolitiikkamme mukaisesti hankimme vuosittain viiteen vanhaan kohteeseemme 
aurinkovoimalan. Myös maalämmön hyödyntämistä on tutkittu, ja se on parhaillaan 
suunnittelussa useaan kohteeseen.

• Sähköenergian kilpailutuksen myötä hankimme nyt vain uusiutuvilla energialähteillä 
tuotettua sähköä.

• Lisäsimme sähköautojen latauspisteitä kohteisiimme siten, että vuoden 2020 lopussa Hekalla 
oli 18 kohteessa yhteensä yli sata latauspistettä.

• Tiukensimme ympäristöystävällisyyden vaatimuksia hankinnoissamme, ja käytämme kaikissa 
hankintalain kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa ympäristökriteerejä. Hankintojen 
valmistelun tueksi kokosimme kattavan ympäristökriteeripankin.

• Laadimme kestävälle pihojen hoidolle kriteerit, joissa huomioidaan muun 
muassa pihojenhoidossa syntyvän kasvijätteen vähentäminen ja hyödyntäminen, glyfosaatin
käytön kieltäminen ja sosiaalinen osallistava toiminta asukkaiden kanssa.

• Vaihdoimme valtaosan kiinteistöjen puhtaanapidossa käytettävistä 
kemikaaleista ympäristömerkittyihin.

• Loimme asukkaiden ympäristötyön tueksi matalan kynnyksen digitaalisen asukasyhteisön. 
Ekoekspertti-sovelluksessa asukkaamme ja taloyhteisömme kilpailevat leikkimielisesti 
keskenään suorittamalla ympäristöystävällisiä haasteita.

Merkkejä ympäristöohjelman toimista voi nähdä jo monissa taloissamme. Edellisen 
ympäristöohjelman aikana muun muassa paransimme kiinteistöjen jätepisteiden toimivuutta 
ja laajensimme muovipakkausten keräyksen lähes kaikkiin kohteisiimme. Taloihimme on jo 
asennettu aurinkovoimaloita, ja jatkossa sellainen tulee uudis- ja peruskorjauskohteisiin aina, 
kun se on teknisesti mahdollista. Vuoteen 2025 mennessä vaihdamme kaikki ulko- ja 
yhteisten tilojen valaisimet ledeiksi. Ympäristön lisäksi asukkaatkin hyötyvät, sillä moni 
ympäristöohjelman toimenpiteistä tukee asumistyytyväisyyttä ja säästää kiinteistöjen 
ylläpidon kustannuksissa. 

Kiertotalous ja energiatehokkuus uusien ympäristötavoitteiden ytimessä
Vuosien 2021–2023 ympäristötavoitteissa painottuvat entistä enemmän kiertotalous ja 
vastuulliset hankinnat. Ympäristötavoitteissa on myös energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan 
energiaan liittyviä tavoitteita. Panostamme myös ympäristöasioista viestimiseen.
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Ympäristövaikutusten pienentäminen 37

Toimintamme suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät kiinteistöjen energiankulutuksista. 
Seuraamme jatkuvasti kiinteistöjemme energian- ja vedenkulutuksia sekä jätteiden määrää. 
Kulutusten jatkuva seuranta etähallintatyökalujen avulla auttaa ympäristövaikutusten 
minimoimisessa, kun etävalvontajärjestelmät ilmoittavat mahdollisista energian- tai 
vedenkulutuksen poikkeamista. Näin voimme ruveta välittömiin toimenpiteisiin 
häiriötilanteissa. 

Seuraamme kiinteistöjemme energiankulutusta
Kohteidemme kokonaisenergiankulutus on pienentynyt 6,1 % vuodesta 2019. Samalla 
asuntojen määrä on rakentamisen ansiosta kasvanut, ja ominaiskulutus (179 kWh/m2) 
pienentynyt 2,5 %. Kulutuslukuja ei ole sääkorjattu, joten lämpimän talven vaikutus näkyy 
kaukolämmön kulutuksessa. Vuonna 2020 kokonaisenergiankulutus oli 552 GWh, josta 
kaukolämmön osuus oli noin 88 %. Asukkaiden itse kuluttamaa sähköä ei ole huomioitu 
kulutustiedoissa. Vedenkulutus oli 5,2 miljoonaa kuutiota, ominaiskulutuksena 1,7 m3/m2. 
Kulutus kasvoi 5,6 % vuoteen 2019 verrattuna. Kasvuun vaikutti erityisesti se, että koronan takia 
asunnoissa vietettiin enemmän aikaa kuin normaalisti. 

Kiinteistöjen energiankulutuksen hiilidioksidipäästöt
Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman mukaisesti lisäämme uusiutuvan energian käyttöä. 
Yhdeksän uutta aurinkovoimalahanketta on valmistunut vuoden 2020 loppuun mennessä ja 
uusia käynnistetty. Kilpailutimme kiinteistösähkön ja vaihdoimme uusiutuvaan sähköön 
syyskuussa 2020. Kaukolämmön ja kiinteistösähkön aiheuttamat hiilidioksidipäästöt olivat 95 
tuhatta tonnia hiilidioksidia Helenin ilmoittamien päästökertoimien avulla laskettuna.  

Sekajätteen määrän vähentäminen
Sekajäte on suurin jätejakeistamme ja tavoitteenamme on pienentää sekajätteen määrää 
jätteiden lajittelua lisäämällä. Vuonna 2020 sekajätteen määrä oli 77 % kokonaisjätteen 
määrästä, missä on laskua 4 prosenttiyksikköä vuodesta 2018. Lajitteluastetta on saatu 
nostettua parantamalla lajittelumahdollisuuksia kohteissamme ja tarjoamalla 
lajitteluohjeistusta. Lisäksi lajittelua on helpotettu nostamalla jäteastioiden määrää asunnoissa 
uusissa ja peruskorjatuissa kohteissa. 
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Kestävä ja innovatiivinen kiinteistökehitys 38

Energiatehokkuus peruskorjauksissa
Parannamme rakennustemme
energiatehokkuutta niiden peruskorjausten 
yhteydessä esimerkiksi parantamalla 
rakenteiden lämmöneristystä ja lisäämällä 
poistoilmalämpöpumppu tai koneellinen tulo-
ja poistoilmanvaihtojärjestelmä lämmön 
talteenotolla. Lisäksi uusimme ikkunoita ja 
ovia, vaihdamme led-valaisimia ja lisäämme 
liiketunnistimilla toimivia valaisimia. 
Tavoittelemme kerrostalojen 
energiatehokkuudessa vähintään 32 prosentin 
parannusta rakennusvuoden tasoon. 
Rivitaloissa tavoite on 36 prosenttia.

Pitkän tähtäimen peruskorjaussuunnitelmat
Meillä on käytössä kymmenen vuoden eli pitkän aikavälin 
kunnossapitosuunnitelma, jota päivitämme vuosittain. Sen 
pohjalta suunnittelemme kohteisiin tarkat energiansäästö-
toimenpiteet, joiden vaikutusta arvioimme pitkällä aikavälillä.

Maa- tai merilämpöpilotointi
Hekan jokaisessa alkavassa uudis- ja 
peruskorjaushankkeessa kartoitetaan 
mahdollisuus maalämmön 
toteuttamiseen. Alkavia 
maalämpöhankkeitamme ovat 
uudiskohde Sompasaaressa Kaljaasi 
Fortunan kadulla ja peruskorjauskohteet 
Gunillantie 6 ja Jollaksentie 87. 
Tutkimme merilämmön mahdollisuutta 
sijainniltaan sopivissa hankkeissa.

Hukkalämpöjen talteenotto
Hukka- ja kierrätyslämpöjen haltuunotto on yksi 
merkittävimmistä keinoista parantaa rakennusten 
energiatehokkuutta. Noin 1 600:lle omistamallemme 
rakennukselle tehdään AI-energiakartoitus, jolla 
selvitämme elinkaarikustannuksiltaan parhaat keinot 
energiatehokkuuden lisäämiseen ja 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Kaupunkiviljelyn edistäminen
Kaupunkiviljely lisää asukkaiden hyvinvointia ja vähentää 
pienimuotoisesti ruoan kuljetuksesta ja pakkaamisesta syntyviä 
kasvihuonepäästöjä. Asukkaamme saavat tilata viljelylaatikoita 
talotoimikunnan määrärahoilla. 

Peruskorjausten konseptiratkaisut
Saimme Euroopan komission myöntämän ELENA-
rahoituksen asuinrakennusten 
energiatehokkuuden optimointiin. Lähes 170 
rakennukselle tehdään yksilöllinen laskelma, jossa 
etsitään elinkaarikustannuksiltaan parhaita 
ratkaisuja edistää energiatehokkuutta sekä 
uusiutuvan energian ja hukkalämpöjen 
hyödyntämistä. Tavoitteena on kehittää 
tyyppiratkaisuja keskenään samantyyppisten tai -
ikäisten rakennusten peruskorjaukseen.

Kestävän kiinteistökannan ja rakentamisen lähtökohtana on ottaa huomioon ympäristö- ja 
kustannusvaikutukset rakennusten koko elinkaaren ajalta. Merkittävimmät päätökset 
rakennusten elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista tehdään jo suunnitteluvaiheessa, sillä 
tehtyjä valintoja ei voi aina muuttaa käytön aikana. Toteutamme useita toimenpiteitä 
kiinteistökannan päästöjen vähentämiseksi: 
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Case: Hekan kehittämä Ekoekspertti-toiminta käynnistyi 39

Asumisesta aiheutuva hiilijalanjälki on suuri. Onneksi on jo paljon 
tapoja, joilla asukkaat voivat pienentää omia ja asumisyhteisönsä 
ympäristövaikutuksia. Myös Hekassa teemme paljon esimerkiksi 
rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi, jotta saisimme 
asumisen hiilijalanjälkeä pienemmäksi.

Ekoekspertti-toiminta on yhteistyössä asukkaidemme kanssa 
kehittämämme uusi digitaalisen osallistumisen malli, jonka 
tarkoituksena on muistuttaa ympäristöystävällisten valintojen 
tekemisen helppoudesta. Toiminnassa mukanaolo mahdollistaa 
myös osallistumisen oman taloyhteisön ympäristöasioiden 
kehittämiseen. Ekoekspertti-toiminta on tarkoitettu koko alalle.

Ekoekspertti-toiminta on digitaalista, kevyttä ja sitä voi tehdä 
arjessa. Mukaan voi lähteä kuka tahansa älypuhelimen tai tabletin 
omistava asukkaamme, jolla on hieman aikaa ja kiinnostusta oman 
taloyhteisönsä ympäristöasioihin. Uudenlaisen digitaalisen 
osallistumismallin kehittämiseen saimme ulkopuolista rahoitusta 
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitralta sekä Asumisen rahoitus-
ja kehittämiskeskus ARAlta.

Ekoeksperttinä toimiminen voi muun muassa olla uusien asioiden 
testaamista, omien toimintatapojen havainnointia, valokuvien 
ottamista, uusien asioiden oppimista, muiden asukkaiden 
infoamista, tilaisuuksiin osallistumista ja kokemusten jakamista. 
Toimintaan voi osallistua joustavasti oman ajan ja kiinnostuksen 
mukaan, koska toimintaan osallistutaan pääosin omalla puhelimella 
silloin kun se parhaiten itselle sopii. Asukkaiden innokkuus on 
yllättänyt positiivisesti. Vuoden 2020 lopussa sovellusta käytti jo yli 
740 Hekan asukasta ja noin 60 prosentissa kohteistamme oli 
vähintään yksi Ekoekspertti.
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Case: HELENA-hankkeessa parannetaan energiatehokkuutta 40

Tällä hetkellä yli puolet Helsingin hiilidioksidipäästöistä aiheutuu rakennusten 
lämmittämisestä. Kaupungin omalle rakennuskannalle on asetettu hyvin tiukat ja sitovat 
energiatehokkuusvaatimukset sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Hekan HELENA-hankkeessa tavoitteemme on vähentää laajojen peruskorjauskohteidemme 
energiankulutusta noin 40 prosenttia kohteelle teetettävän monitavoiteoptimoinnin avulla. 
Optimointi tehdään noin 170 asuinrakennukselle. 

Rakennusten energiankulutus muodostuu lukuisten muuttujien yhteisvaikutuksena, eikä 
tavanomaisella muutamien vaihtoehtojen tarkastelulla välttämättä löydetä parhaita ja 
kustannustehokkaimpia ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen. 
Monitavoiteoptimoinnissa vertaillaan jopa miljoonia kohteeseen soveltuvia ratkaisuja 
samanaikaisesti, kun haluamme ymmärtää asioita kokonaisuuksina ja eri muuttujien 
vaikutusta toisiinsa. Kaikkien ratkaisuyhdistelmien joukosta valitaan elinkaarikustannuksiltaan 
ja energiatehokkuudeltaan paras kokonaisratkaisu kullekin korjattavalle rakennukselle. 

Monitavoiteoptimoinnin avulla voidaan merkittävästi parantaa asuinrakennusten 
energiatehokkuutta sekä edistää uusiutuvan energian ja hukkalämpöjen hyödyntämistä. 
Hankkeessa kerättyä tietoa on mahdollista käyttää tyypillisesti kannattavimpien ratkaisujen 
tunnistamiseen ja käyttää hyväksi myös yksityisen sektorin energiatehokkaassa 
korjausrakentamisessa niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. 

Hanke toteutetaan pääosin ELENA-rahoituksella, joka on Euroopan investointipankin 
hallinnoima ja EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittama tukijärjestelmä. Hanke on Suomessa 
mittaluokassaan ensimmäinen ja sen tuloksia on mahdollista hyödyntää Suomessa ja muualla 
Euroopassa. Hankkeessa teetettävien laskelmien avulla voidaan selvittää laajempien 
energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian investointien kokonaistaloudellinen kannattavuus ja 
löytää optimaalinen tapa Hekan koko 50 000 asunnon kiinteistökannan korjaamiseen.
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Kohtuuhintaisen asumisen perusteet 42

Helsingin kaupungin omistamana yleishyödyllisenä yrityksenä toimintamme tarkoitus ei ole 
tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Toimintamme tavoitteena on luoda puitteet 
monipuoliselle ja kohtuuhintaiselle asumiselle. Kohtuuhintaisen asumisen tarkoituksena on 
helpottaa vaikeimmassa asuntotilanteessa olevia, kuten pitkäaikaisasunnottomia ja 
mielenterveyskuntoutujia. Lisäksi tarkoituksena on ehkäistä nuorten asunnottomuutta ja 
syrjäytymistä. 

Keskivuokramme on 45 % alle Helsingin yleisen vuokratason
Tarjoamme pienituloisille mahdollisuuden hyvään asumiseen. Vuonna 2020 Hekan 
keskivuokra oli 11,83 €/m2/kk, kun vastaavat markkinavuokrat Helsingissä olivat keskimäärin 
21,50 €/m2/kk (Tilastokeskus). Hekan keskivuokra on siten 45 % alle Helsingin yleisen 
vuokratason ja sitä voidaan pitää hyvin kohtuuhintaisena. Tavoitteenamme on, että 
keskivuokra pysyy vähintään 40 % alle markkinavuokrien myös pidemmällä aikavälillä. 

Asuminen Hekalla on pysyvää
Kohtuuhintaisuuden lisäksi olemme luotettava ja turvallinen vuokranantaja. Asuminen
Hekalla on pysyvää, kun asukas hoitaa vuokranmaksun sopimuksen mukaisesti. Meillä on 
käytössä oikeudenmukainen vuokrantasausjärjestelmä, joka perustuu käyttöarvoon. Kotien 
säilyminen on meille tärkeää ja pyrimme ehkäisemään häätöjä monin tavoin. Emme vaadi 
vuokravakuuksia ja pidämme vuokrankorotukset maltillisina. Olemmekin haluttu ja pidetty 
vuokranantaja. Asuntojemme käyttöaste on korkea (99,8 %) ja vuokralaisten vaihtuvuus 
vähäistä (12,7 %), mikä kertoo asukkaiden tyytyväisyydestä ja asuntojen hyvästä hinta-
laatusuhteesta. 

Uudisrakentamisella vastaamme kohtuuhintaisten asuntojen tarpeeseen
Helsingissä on suuri tarve kohtuuhintaiselle vuokra-asumiselle, ja tähän tarpeeseen 
vastaamme tulevinakin vuosina. Vuoden 2020 aikana Hekalla aloitettiin neljä 
uudisrakennushanketta, joihin tulee yhteensä 408 asuntoa. Aloitimme viisi 
peruskorjaushanketta. Asuntoja näissä kohteissa on yhteensä 785. Investointipäätösten arvo 
oli yhteensä 199 miljoonaa euroa. Vuoden aikana valmistui yhdeksän uudiskohdetta sekä yksi 
erityisasuntokohde, joissa on yhteensä 771 asuntoa. Asuntoja valmistui niin uusille 
asuinalueille kuin täydennysrakentamisena valmiiden palvelujen pariin. Peruskorjaus saatiin 
päätökseen noin 600 asunnossa. Vuoden lopussa keskeneräisenä oli 14 
uudisrakennushanketta, joihin valmistuu yhteensä lähes 1500 uutta Hekan asuntoa. 

99,8 %
ASUNTOJEN KÄYTTÖASTE

11,83
€/m2/kk

KESKIVUOKRA

12,7 %
VAIHTUVUUS

Suurimmat rahavirtamme
Seuraamme vuosittain liiketoimintamme merkittävimpiä rahavirtoja tilinpäätöksen yhteydessä. 
Liikevaihtomme oli 434 miljoonaa euroa. Merkittävimmät suorat tulomme syntyvät 
vuokratuotoista, jotka kattavat 58 % sisään tulevista rahavirroistamme. Suurin menoerämme 
ovat investoinnit, joihin menee 57 % menoistamme. Valtaosa niistä on uudisrakennus- ja 
peruskorjausinvestointeja, joiden työllistävä vaikutus oli 8 600 henkilötyövuotta. 
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TALOUDELLISET LUVUT 2020 2019 2018

Liikevaihto, M€ 434,0 421,9 411,0

Hallinnoitava kiinteistöomaisuus, M€ 3 190,9 3 036,1 2 850,1

Asuntojen käyttöaste 99,8 % 99,8 % 99,9 %

Asuntojen vaihtuvuus 12,7 % 12,2 % 11,2 %

Asuntoaloitukset vuosittain (kpl) 408 769 1 007

VEROJALANJÄLKI 2020 (M€) 2020 Verot

Välittömästi maksettavat verot 18,4 Tulo- ja kiinteistöverot, työnantajamaksut

Välillisesti maksettavat verot 134,9 Sähkö- ja energiaverot, ALV

Tilitettävät verot 7,9 Palkkoihin liittyvät verot, ALV netto

Saadut avustukset -12,9

Verojalanjälki yhteensä 148,4
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Vastuulliset hankinnat 43

Heka on kaupungin omistamana yhtiönä julkinen hankintayksikkö, ja toimintaamme 
sovelletaan hankintalakia. Meillä on suuri hankintavolyymi. Kilpailutamme julkisena hankintana 
erilaisia palvelu- ja tavarahankintoja sekä rakennusurakoita. Näin ollen meillä on merkittävät 
vaikutusmahdollisuudet vastuullisten hankintojen edistämiseksi.

Hankintojemme toteutusta ohjaavat Hekan strategia, eettiset pelisäännöt, hankintapolitiikka, 
korjaus- ja ympäristöpolitiikka sekä Helsingin kaupungin strategiset linjaukset, erityisesti 
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma sekä harmaan talouden torjuntaohje. 
Toiminnassa ei ole vuonna 2020 ilmennyt väärinkäyttötapauksia, laiminlyöntejä tai epäeettistä 
toimintaa. 

Kehitämme hankintakäytäntöjämme aktiivisesti
Alkukesästä 2020 teimme hankintojen nykytila-analyysin, jossa arvioimme hankintatoimen 
nykytilaa. Tähän lukeutui esimerkiksi hankintaprosessien, asiakirjojen, ohjeiden ja järjestelmien 
tarkastelu. Lisäksi haastattelimme työntekijöitä, jotka työskentelevät julkisten hankintojen 
parissa. Nykytila-arvion perusteella laadimme etenemissuunnitelman siihen, miten hankintojen 
vaikuttavuutta ja johtamista kehitetään tulevaisuudessa. Nykytila-arvion lisäksi olimme mukana 
KEINO-akatemian hankintojen strategisen johtamisen ohjelmassa 2019–2020. 

Kehitämme parhaillaan hankintaorganisaatiota ja -raportointia sekä hankintojen 
kategoriatyötä. Syyskuussa 2020 siirryimme hankintatoimessa kategoriajohtamisen malliin. 
Hekan hankintatoimelle on vahvistettu neljä kategoriaa: rakennusten korjaus, rakennusten 
ylläpito, uudisrakentaminen ja peruskorjaus sekä liiketoiminnan palvelut. Kategorioiden 
perustamisen lisäksi hankinnoille on perustettu ohjausryhmä. Hekan hallitus hyväksyi 
loppuvuodesta 2020 hankintapolitiikan ja hankintavaltuudet. 

Ympäristökriteeripankki
Olemme kehittäneet hankinnan ympäristökriteerejä aktiivisesti ja käytössämme on kattava 
ympäristökriteeripankki vastuullisen hankinnan tueksi. Tavoitteenamme on, että kaikki 
kynnysarvon ylittävät hankintamme sisältävät ympäristökriteerin. Lisäksi toimistojen 
pienhankinnoissa on käytössä oma ympäristöasioiden muistilista. Tulemme laajentamaan 
ympäristökriteerejä kattamaan myös muut vastuullisuuskriteerit. 

Hekan hankintapolitiikka
Hekan hallitus vahvistaa vuosittain hankintapolitiikan. Hankintapolitiikka ohjaa hankintojemme 
kehittämistyötä sekä määrittelee tavoitteita ja suuntaviivoja koko hankintatoimelle.

Hankintojemme neljä keskeistä tavoitetta tällä hetkellä ovat:
à Kehitämme hankintaosaamistamme
Huolehdimme siitä, että hankintaosaamisemme on riittävällä tasolla. Järjestämme 
säännöllisesti hankintoja tekeville työntekijöille hankintakoulutusta.
à Toteutamme vastuullisia hankintoja
Asetamme hankinnoille vastuullisuustavoitteita niin ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun kuin 
taloudellisen vastuun osa-alueilla. Tunnistamme hankintakategorioittain ympäristö-, sosiaaliset 
ja taloudelliset vaikutukset, minkä perusteella voimme valita jokaiseen hankintaan sopivat 
keinot vastuullisuuden edistämiseksi. Ohjaamme myös yhteistyökumppaneitamme toimimaan 
vastuullisuusperiaatteidemme mukaisesti.
à Hankintamme ovat suunnitelmallisia
Johdamme hankintoja kategoriakohtaisesti. Määrittelemme hankintaorganisaation tehtävät ja 
vastuut selkeästi. Teemme hankinnat oikeaan aikaan ja oikeaan tarpeeseen kokonaisuuden 
kannalta järkevästi keskittäen.
à Seuraamme markkinoita ja kehitämme toimittajayhteistyötä
Seuraamme kategoriakohtaisesti markkinoiden kehittymistä. Kannustamme ja rohkaisemme 
yhteistyökumppaneitamme kehittämään omaa toimintaansa.
Sovellamme hankintamenettelyitä monipuolisesti ja joustavasti. Huomioimme
innovatiivisuusnäkökulman. Näin voimme vaikuttaa siihen, että vastuullisuusnäkökohdat 
huomioidaan ja että uudet teknologiat ja innovaatiot pääsevät markkinoille.

HANKINTOJA

204 m€
HANKINTOJEN TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS

1 800 htv
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Viestintä ja vaikuttaminen 44

Viestimme vastuullisuustyöstämme avoimesti huomioiden asukkaat, henkilökunnan ja muut 
tärkeät sidosryhmät. Tavoitteenamme on ottaa käyttöön vastuullisuustyön vuosikello, joka 
ohjaa sisäistä ja ulkoista viestintää ja toimii johdon katsausten tukena.

Palkitsemme henkilökuntaa, asukkaita ja yhteistyökumppaneita vastuullisuustavoitteidemme 
konkreettisesta edistämisestä. Vastuullisuustyön edistämisessä käytämme apuna Ekoekspertti-
toimintaa ja -sovellusta, joka neuvoo arjen vastuullisuuspäätöksissä. Järjestämme vuosittain 
kampanjoita, joilla keräämme sovellukselle uusia käyttäjiä.

Sisäisessä viestinnässä pääasiallisina kanavina ovat sähköposti, intranet ja sisäiset tapaamiset. 
Koko henkilöstömme on vuosittaisten kehityskeskustelujen ja arviointikeskustelujen piirissä. 
Koronan takia olemme tehneet paljon etätöitä ja panostaneet yhteisöllisyyden ylläpitämiseen 
uusilla tavoilla.

Asukasviestintä
Pidämme yhteyttä asukkaisiimme useiden kanavien kautta ja kehitämme asukasviestintäämme.
à Verkkosivut ovat tärkein asukasviestinnän kanavamme. Annamme verkkosivuillamme 

kattavasti ohjeita muun muassa asunnon hoitamiseen ja erilaisiin asumisen aikaisiin 
tilanteisiin. Verkkosivujemme kautta voi myös hoitaa asumisen aikaista asiointia.

à Asukaslehtemme Hima jaetaan jokaiseen Heka-kotiin neljä kertaa vuodessa. Lehdessä 
kerromme muun muassa elämästä Hekan asunnoissa ja Hekan ajankohtaisista asioista. 
Himan juttuja voi lukea myös verkkosivuillamme.

à Viestimme asukkaillemme myös sähköisellä uutiskirjeellä. Uutiskirjeemme ilmestyy noin 
kerran kuukaudessa ja sen voi tilata verkkosivuiltamme.

à Sosiaalisen median kanavissamme kerromme ajankohtaisista asioistamme ja jaamme 
hyödyllistä asumiseen liittyvää tietoa. Somekanavissamme voi kysyä Hekaan ja asumiseen 
liittyviä asioita, kommentoida julkaisujamme ja keskustella muiden käyttäjien kanssa.

à Julkaisimme vuonna 2020 asukkaiden ympäristötyön tueksi matalan kynnyksen digitaalisen 
asukasyhteisön Ekoekspertti-sovelluksen. Sovelluksessa Hekan asukkaat ja taloyhteisöt 
kilpailevat leikkimielisesti keskenään suorittamalla erilaisia ympäristöystävällisiä haasteita.

à Asiakaspalvelua ja asiakasneuvontaa hoidamme chatin, puhelin- ja sähköpostipalvelun sekä 
verkkosivuillamme olevan palautelomakkeen avulla.

à Kehitämme parhaillaan uutta sähköistä asiointikanavaa, joka helpottaa ja nopeuttaa 
asukkaiden asiointia ja vähentää tarvetta yhteydenottoihin muissa kanavissa.

Tietosuoja
Huomioimme kaikessa toiminnassamme yksityishenkilön henkilötietojen asianmukaisen 
käsittelyn sekä henkilötietojen ja yksityisyyden suojan. Liiketoimintamme edellyttää 
henkilötietojen käsittelyä ja toimimme henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Huolehdimme yleisten 
tietosuojaperiaatteiden ja lainsäädännön velvoitteiden noudattamisesta, kun käsittelemme 
henkilötietoja.

Hekan tietosuojapolitiikka määrittelee ne toimintatavat ja periaatteet, joilla keräämme, 
käytämme, säilytämme, ylläpidämme, luovutamme ja poistamme henkilötietoja. 
Tietosuojapolitiikkamme pohjautuu Euroopan unionin ja kansalliseen voimassaolevaan 
henkilötietoja ja tietosuojaa koskevaan lainsäädäntöön sekä tietosuojaviranomaisten kulloinkin 
antamiin ohjeistuksiin ja suosituksiin.

Hekassa on nimetty tietosuojaorganisaatio, sillä haluamme varmistaa parhaalla mahdollisella 
tavalla henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn. Meillä on nimetty tietosuojavastaava, joka 
ohjaa ja kehittää tietosuojan toteutumista. Meillä toimii myös tietosuojaryhmä, jossa on 
edustettuna keskeiset liiketoimintomme. Aluetoimistoissa on lisäksi nimetty 
tietosuojayhteyshenkilöt.
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Case: ASTA-hankkeesta tukea vuokravelkakierteeseen 45

Olemme työskennelleet yhtenäisen perintäprosessin parissa jo reilun neljän vuoden ajan. 
Asiakaslähtöisyys on ollut perinnän kantava teema kehitystyön alkumetreistä lähtien. 
Vuokraveloista johtuvia häätöjä on Hekalla verrattain vähän, ja entistä harvemman asiakkaan 
vuokravelat etenevät käräjäoikeuteen asti. Nyt panostamme etenkin nuorten vuokravelallisten 
tavoittamiseen, jotta he maksaisivat vuokravelkansa ennen kuin ne johtavat häätöön.

Hekan perinnän parissa työskentelevät ovat saavuttaneet inhimillisellä, mutta jämäkällä otteella 
upeita tuloksia. Vuokrasaatavat ovat laskeneet ja entistä harvemman asiakkaamme vuokravelka 
etenee käräjäoikeuteen asti. Häätöjen vuosittainen lukumäärä on pysynyt matalana. Meillä on 
50 000 vuokra-asuntoa, ja vuonna 2020 teimme vain 86 vuokraveloista johtuvaa häätöä.

Tulokset ovat kannustaneet meitä jatkamaan perintäkäytäntöjen kehittämistä. Olimme vuonna 
2020 mukana ARAn ja Takuusäätiön vuokra-asukkaiden talousongelmia ehkäisevässä 
kansallisessa ASTA-hankkeessa. Osahankkeemme kohderyhmänä olivat Hekan koillisen alueella 
asuvat nuoret vuokravelalliset, sillä perintäraportointimme oli osoittanut nuorten 
vuokravelkojen olevan kasvussa. Osahankkeen aikana kokeilimme tehostettua viestintää 
vapaaehtoisen perinnän aikana sekä käräjäoikeuskäsittelyn alkaessa. Helppolukuiset viestit 
tehosivat: nuoret ottivat yhteyttä meihin ja saimme vuokranmaksuongelmat paremmin ja 
aikaisemmin haltuun.

Keskityimme hankkeessa lisäämään, parantamaan ja selkokielistämään viestintää. Tekstiviesti- ja 
sähköpostiyhteydenotot tavoittivat hyvin kohderyhmää. ASTA-hankkeesta saatujen positiivisten 
kokemusten myötä olemme jatkaneet tehostettua viestintää nuorten asukkaiden kohdalla 
vuodesta 2021 lähtien. Nuori 18-29 asukas, jonka vuokravelka etenee käräjäoikeuteen, saa 
meiltä tekstiviestin tai sähköpostin, jossa kannustamme ottamaan yhteyttä ja hoitamaan 
vuokravelkatilanne kuntoon.

Lisäksi olemme monipuolistaneet perintäviestintää ottamalla myös käyttöön eri velkatilanteisiin 
sopivia selkokielisiä kirjeitä, joiden kohderyhmänä ovat kaikki vuokravelkaiset asiakkaat. 
Pyrimme näillä uusilla kirjeilläkin siihen, että kirjeen saanut asukas muuttaa 
maksukäyttäytymistään esimerkiksi tekemällä maksusopimuksen kanssamme.
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Raportointiperiaatteet 47

Tämä on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) ensimmäinen vastuullisuusraportti. Tässä 
vastuullisuusraportissa kuvaamme yhtiön toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset 
vaikutukset tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020. Raportissa käsitellyt olennaiset 
vastuullisuusteemat ja -näkökohdat on määritelty Hekan johtoryhmän toimesta sidosryhmien 
odotusten perusteella olennaisuusperiaatetta noudattaen. Raportissa kuvataan vuoden aikana 
tehtyä vastuullisuustyötä sekä tuleville vuosille asetettuja vastuullisuustavoitteita. 

Raportti perustuu Global Reporting Initiative Standardien ”core” -laajuuteen eli jokaisesta 
olennaisesta päänäkökohdasta on raportoitu vähintään yksi indikaattori. Vertailuvuotena on 
käytetty vuotta 2019, minkä lisäksi joidenkin indikaattoreiden osalta esitetään myös 
historiatietoa hahmottamaan pidemmän aikavälin muutoksia. Raportissa keskitytään 
ainoastaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:n määräysvallassa oleviin asioihin eli raportti 
kattaa vastuullisuusluvut, jotka liittyvät suoraan yhtiön omaan toimintaan. 

Raportin on toteuttanut yhteistyössä Hekan kanssa   EcoReal O. Raporttia ei ole varmennettu. 
Lisätietoja Hekan vastuullisuusraportista saa ottamalla yhteyttä Hekan toimitusjohtajaan Jaana 
Näröön, jaana.naro@hekaoy.fi.

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT
• Vastuullisuusraportissa esitetyt taloudelliset tunnusluvut kattavat ainoastaan Helsingin 

kaupungin asunnot Oy:n toiminnan. Luvut liittyvät suoraan yhtiön omaan toimintaan ja ne 
perustuvat kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen. Luvut ovat tilintarkastettuja.  

SOSIAALISET TUNNUSLUVUT
• Henkilöstötunnuslukujen laskentaa ohjaa yleisohje. Henkilöstömäärällä tarkoitetaan sitä

henkilöstömäärää, joka on ollut voimassa tilikauden päättyessä.
• Työtyytyväisyyden arvosana perustuu vuosittain tehtävään laajaan henkilöstökyselyyn. 

Arvosana on arvioitu asteikolla 1-5. Tutkimuksen on toteuttanut Feelback Oy.

• Sairauspoissaoloprosentilla tarkoitetaan sellaista poissaoloa, jonka aiheuttaa työntekijän 
sairastuminen tai tapaturma. Sairauspoissaolot sisältävät työterveyshuollon määräämien 
sairauslomien lisäksi myös omalla ilmoituksella pidetyt 1-3 päivän sairauspäivät. 

• Työtapaturmien osalta on huomioitu sellaiset tapaturmat, jotka ovat johtaneet vähintään 
yhden päivän sairauspoissaoloon. 

• Henkilöstön kouluttautumista ei seurata systemaattisesti tällä hetkellä. Koulutuspäivien ja 
-tuntien seurantaan on kehitteillä järjestelmä, joka otetaan käyttöön lähitulevaisuudessa.  

• Asiakastyytyväisyyttä seurataan vuosittaisella asiakastyytyväisyyskyselyllä. Viimeisin 
vuosittainen kyselytutkimus toteutettiin loppuvuonna 2020 ja se koski vuotta 2020. 
Arvosana on arvioitu asteikolla 1-5. Kyselyyn vastasi 2101 asukasta ja sen vastausprosentti 
oli 17. Tutkimuksen on toteuttanut Feelback Oy.

YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT
• Ympäristötunnuslukujen laskennassa laskentarajat on rajattu koskemaan ainoastaan 

Hekan omistamia kiinteistöjä. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty Hekan toimiston sekä 
työmaiden energian- ja vedenkulutukset sekä jätteiden määrät. Raportoitu ostetun sähkön 
ja lämmön kulutus sekä veden kulutus vastaavat kiinteistöissä mitattuja arvoja. 

• Laskennassa on raportoitu sekä kaukolämmön että sähkön osalta kokonaiskulutukset ja 
ominaiskulutukset. 
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Laskennan lähtötiedot: ympäristötunnusluvut 48

2020 2019 2018

Sähkö, ostettu 64 115 67 336 65 116

Kaukolämpö, ostettu 488 248 521 485 537 068

Yhteensä 552 363 588 821 602 184

Energian kokonaiskulutukset, MWh

Vedenkulutus, m3

2020 2019 2018

Sähkö 5 940 9 360 12 440

Lämpö 88 860 103 250 84 860

Hekan epäsuorat CO2-päästöt (tCO2)

48

2020 2019 2018

Sekajätteen määrä (kg) 12 409 085 12 324 344 13 649 927

Kokonaisjätemäärä (kg) 16 021 199 15 802 722 16 848 603

Sekajätteen osuus 
kokonaisjätemäärästä

77,45 % 77,99 % 81,00 %

Jätteet

2020 2019 2018

Kokonaiskulutus 5 211 086 4 935 876 4 946 112

Lämpö (g/kWh) Sähkö (g/kWh)

2020 182 99

2019 198 139

2018 158 191

Helen Oy:n myymän energian hiilidioksidin ominaispäästöt 

Hiilidioksidipäästöt
Pääosa Hekan hiilidioksidipäästöistä syntyy omistuksessa olevien kiinteistöjen 
energiankulutuksen kautta. Hekan kasvihuonekaasupäästöistä merkittävimpiä ovat 
hiilidioksidipäästöt. Muut päästöt on siten rajattu raportoinnin ulkopuolelle. Tässä raportissa 
tarkastellaan ainoastaan ostetun sähkön ja lämmön epäsuoria hiilidioksidipäästöjä Hekan
omistamien kohteiden osalta energiantuottajan (Helen Oy) ilmoittamien hiilidioksidin 
ominaispäästökertoimien avulla laskettuna.  Laskenta perustuu siis energiankulutuksen 
seurantaan.
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Laskennan lähtötiedot: sosiaaliset tunnusluvut 49

Henkilöstön määrä ja rakenne

2020 2019 2018

Henkilöstön määrä tilikauden lopussa 667 662 644

Keskimääräinen työsuhteiden pituus vuosissa, vakinaiset 10 10 11

Keskimääräinen työsuhteiden pituus vuosissa, kaikki* 10 10 11

Henkilöstön keski-ikä, vakinaiset 47,8 47,9 48,4

Henkilöstön keski-ikä, kaikki* 47,6 47,4 47,8

Eläkkeelle jääneiden lukumäärä 25 26 15

Päättyneiden työsuhteiden määrä sis. eläkkeelle jääneet 57 67 43

Lomautettujen työntekijöiden määrä 0 0 0

*Mukana myös määräaikaiset

Työsuhteiden laadut, 31.12.

2020 2019 2018

Vakituiset, miehet 365 364 367

Vakituiset, naiset 279 267 243

Määräaikaiset, miehet 6 9 15

Määräaikaiset, naiset 17 22 19

Kokoaikaiset, miehet 368 369 377

Kokoaikaiset, naiset 282 278 252

Osa-aikaiset, miehet 3 4 5

Osa-aikaiset, naiset 14 11 10

2020 2019 2018

Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia
Johtoryhmä 1 5 1 5 1 5

Muu henkilöstö 370 291 372 284 381 257

Yhteensä

Hallitus* 3 4 3 4 3 4

Henkilöstön, hallinnon ja hallituksen sukupuolijakauma, 31.12.

Henkilöstön ikäjakauma, 31.12.

2020 2019 2018

alle 30 v 61 67 65

30-50 v 264 253 232

yli 50 v 342 342 347

2020 2019 2018

Työtapaturmat, poissaoloon johtaneet 23 27 33

Työhön liittyvät kuolemantapaukset 0 0 0

Sairauspoissaolopäiviä 13 260 14 759 13 371

Sairauspoissaoloprosentti 6,6 7,5 5,5

Työhyvinvointi-indikaattorit

2020 2019 2018

alle 30 v 1 0 0

30-50 v 2 2 2

yli 50 v 4 5 5

Hallituksen ikäjakauma, 31.12.
(vain varsinaiset jäsenet)

49

*Vain varsinaiset jäsenet

Ammattitutkinnot

2020 2019 2018

Suoritettujen ammattitutkintojen määrä vuosittain 15 17 29

Kehityskeskusteluiden piiriin kuuluvien osuus

2020 2019 2018

Henkilöstö 100% 100% 100%
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Laskennan lähtötiedot: taloudelliset tunnusluvut 50

Verot

Tilikaudelta maksettavat välittömät verot(M€)

Tuloverot 6,4

Työnantajamaksut 3,3

Kiinteistöverot 8,7

Tilikaudelta maksettavat välittömät verot yhteensä 18,4

Tilikaudelta maksettavat välilliset verot (M€)

Kiinteistökannan laskennalliset sähkö- ja energiaverot 1,4

Vähennyskelvottomat arvonlisäverot 128,4

Oman käytön arvonlisävero 5,1

Tilikaudelta maksettavat välilliset verot yhteensä 134,9

Tilikaudelta tilitettävät verot (M€)

Palkkoihin liittyvät verot 4,9

Arvonlisäverot, netto 3,0

Tilikaudelta tilitettävät verot yhteensä 7,9

Tilikaudelta saadut tuet ja avustukset (M€)

Avustukset ja korvaukset -12,9

Tilikaudelta saadut tuet ja avustukset yhteensä -12,9

Verojalanjälki yhteensä 148,4

2020 2019 2018

Liikevaihto, M€ 434,0 421,9 411,0

Hallinnoitava kiinteistöomaisuus, M€ 3 190,9 3 036,1 2 850,1

Asuntojen käyttöaste 99,8 % 99,8 % 99,9 %

Asuntojen vaihtuvuus 12,7 % 12,2 % 11,2 %

Asuntoaloitukset vuosittain (kpl) 408 769 1 007

Taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen (miljoonaa euroa)

Taloudelliset luvut

50

Sidosryhmä Selitys
Rahavirrat

2020 2019 2018

Asiakkaat Vuokra- ja käyttökorvaukset, oikaisuerät 437,2 427,4 414,1

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen

Toimittajat Ostetut palvelut, muut hankekulut 242,07 257,75 234,10

Työntekijät Henkilöstön palkat sivukuluineen 31,32 30,88 29,14

Pääoman
tuottajat

Korko- ja rahoituskulut 23,78 23,72 25,75

Julkinen sektori Laskennalliset tuloverot 6,41 2,58 6,10

Yhteisöt Investoinnit yhteisöllisiin tarkoituksiin

Taloudellisen lisäarvon jakautuminen

Taloudellisen lisäarvon säilyminen

Verojalanjälki
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102- YLEINEN SISÄLTÖ

Organisaation kuvaus

102-1 Raportoivan organisaation nimi Sivut 1, 3 ja 47

102-2 Toimialat, trendit, tuotteet, palvelut Sivu 3

102-3 Organisaation pääkonttorin / toimipisteen sijainti Sivu 3

102-4 Toimintamaat Sivu 3

102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Sivu 3

102-6 Markkina-alueet, toimialat Sivu 3 

102-7 Raportoitavan organisaation koko Sivut 3 ja 29

102-8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä Sivut 29 ja 49. Jaottelu maittain tai alueittain ei ole oleellista.

102-9 Toimitusketju Sivut 42 ja 43

102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa Vuoden 2020 lopussa Helsingin kaupungin omistama Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -niminen yhtiö 
osittaisjakautui siten, että sen omistamien, osoitteessa Sturenkatu 8 sijaitsevan asuin- ja 
toimitilarakennuksen muodostama liiketoimintakokonaisuus siirtyi Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:lle. Tarkemmat tiedot löytyvät tilinpäätöksestä.

102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Sivu 19. Kaikessa toiminnassa noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia ja rakentamisessa 
rakennusmääräyksiä. 

102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Sivut 11 ja 20

102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Sivu 9

Strategia

102-14 Toimitusjohtajan katsaus Sivut 6 ja 7

Eettiset toimintaperiaatteet

102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Sivu 5

Hallitus

102-18 Hallintorakenne Sivu 19
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Sidosryhmät

102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sivu 9

102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Kaikki työntekijät kuuluvat yleisten työehtosopimusten piiriin.

102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sivu 9

102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sivu 9

102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sivu 9

Raportointitapa

102-45 Tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Helsingin kaupungin asunnot Oy 

102-46 Raportin sisällön määrittely Sivu 47

102-47 Olennaiset näkökohdat Sivu 13

102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Ei aikaisempaa vastuullisuusraporttia. 

102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Sivu 47. Ei aikaisempaa vastuullisuusraporttia. 

102-50 Raportointijakso Sivu 47

102-51 Edellisen raportin päiväys Sivu 47. Ei aikaisempaa vastuullisuusraporttia.

102-52 Raportin julkaisutiheys Sivu 47

102-53 Yhteystiedot, joista kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja Sivu 47

102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus Sivu 47: This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option. 

102-55 GRI-sisällysluettelo Sivut 53-56

102-56 Raportin varmennus Sivu 47. Raporttia ei ole varmennettu.

103- JOHTAMISMALLI

103-1 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat Sivut 12, 47 ja 48. Tarkemmat rajaukset ilmoitetaan tunnuslukujen yhteydessä.

103-2 Johtamismallin osatekijät Sivu 19

103-3 Johtamismallin arviointi Sivu 19. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan näkökohtien yhteydessä.
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200 – TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Taloudelliset tulokset

201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Sivut 42 ja 50

Oma näkökohta Rahavirrat Sivut 42 ja 50

Oma näkökohta Verojalanjälki Sivut 42 ja 50

Korruptionvastaisuus

205-3 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Sivu 42

Vastuullinen talous

Oma näkökohta Taloudellinen käyttöaste ja vuokrataso Sivu 42

300 - YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Energiankulutus

302-1 Organisaation oma energiankulutus Sivut 37 ja 48

302-3 Energiaintensiteetti Sivu 37  ja 48

302-4 Energiankulutuksen vähentäminen Sivu 37 ja 48

Vedenkulutus

303-1 Kokonaisvedenotto vesilähteittäin Sivut 37 ja 48

Kasvihuonekaasupäästöt

305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2) Sivut 37 ja 48. Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelman 
tavoitteiden edistymistä seurataan kaupunkitasolla. 

Päästöt vesistöihin ja jätteet

Oma näkökohta Sekajätteen prosentuaalinen osuus kokonaisjätemäärästä Sivu 37
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400 - SOSIAALISET VAIKUTUKSET

Työsuhteet

401-1 Uuden palkatun henkilöstön määrä ja vaihtuvuus Tietoja ei tällä hetkellä seurata systemaattisesti. Sivu 29. Jaottelu maittain tai alueittain ei ole 
oleellista.

Oma näkökohta Työtyytyväisyyden kokonaisarvosana Sivu 30

Työterveys ja -turvallisuus

403-2 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja 
kuolemantapaukset

Sivut 32 ja 49. Jaottelu maittain tai alueittain ei ole oleellista.

Koulutukset

404-1 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden Tietoja ei tällä hetkellä seurata systemaattisesti. Sivu 31. 

404-3 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön 
osuus

Sivu 30. Kaikki työntekijät, 100%.

Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet

405-1 Hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuus Sivut 19 ja 29

Asiakkaat

Oma näkökohta Asiakastyytyväisyys (vuosittainen ja laaja tutkimus) Sivu 23

Oma näkökohta Suositteluprosentti Sivu 23
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