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Heka lyhyesti

Helsingin kaupungin asunnot Oy eli Heka on Suomen suurin asuntojen 
vuokranantaja. Noin joka seitsemäs helsinkiläinen asuu Hekan 
asunnossa: noin 50 000 asunnossamme asuu yli 93 000 helsinkiläistä.  

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.

Hekalla on viisi aluetoimistoa sekä pääkonttori. 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 useita suuria peruskorjaushankkeita. Vuonna 
2021 valmistui yli 700 uutta Heka-asuntoa eri puolille Helsinkiä, 
ja peruskorjaus saatiin päätökseen lähes 600 asunnossa.  

Tavallisten vuokra-asuntojen lisäksi Hekalla on 44 erityisasuntokohdetta, 
joissa on yhteensä noin 3000 asuntoa. Hekan erityisasunnot 
on tarkoitettu vanhuksille ja kehitysvammaisille, päihde- ja 
mielenterveyskuntoutujille, asunnottomille ja muille erityisryhmille.

Hekalla työskentelee yli 700 kiinteistöalan ja hallinnon ammattilaista.

”Hekan talojen energiankäyttö on 
hiilineutraalia vuonna 2030. Asuminen 
ja erityisesti asuntojen lämmitys on 
merkittävä kasvihuonepäästöjen lähde, 
joten olemme panostaneet paljon 
ekologisempien asumisratkaisujen 
kehittämiseen.” 
Jaana Närö, Hekan toimitusjohtaja

Työntekijöiden määrä 
tilikauden päättyessä 

703
Liikevaihto,  
milj. euroa

447 ”Noin joka seitsemäs 
helsinkiläinen asuu Hekan 
asunnossa: yli 50 000 
asunnossamme asuu yli 93 000 
helsinkiläistä.” 
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100 % 
kiinteistösähköstä tuotettu
uusiutuvilla energianlähteillä

44
erityisasuntokohdetta



Hekan vuosi 2021

Parhaat ARAneliöt 
palkinto Pyhätunturintie 2 
uudiskohteelle

Laajensimme aiempina vuosina 
pilotoidut kestävät pihojen 
suunnittelun ja hoidon periaatteet 
kaikille Hekan pihoille.

Lanseerasimme  
Hurmaava hekalainen  
–toimintamallin.

Vauhditamme Helsinkiä hiili
neutraaliuteen innovatiivisin keinoin 
Hekan innovaatioohjelma lanseerattiin
Tutustu tarkemmin Innovaatio-ohjelman 
tavoitteisiin yhteistyö  kumppanimme KiraHubin 
verkkosivuilla. www.kirahub.org

Otimme käyttöön Tapamme 
toimia periaatteet, jotka 
ohjaavat meitä toimimaan oikein 
ja luovat perustan yhteisille 
toimintatavoillemme. 

Liikkuva lokakuu kannusti henkilökuntaa 
ulkoilemaan 30 minuuttia työpäivän aikana

Hekan ympäristötyölle myönnettiin 
toistamiseen Ekokompassi
sertifikaatti marraskuussa 2021.
Sertifikaatti myönnetään kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan ja ensimmäistä kertaa se 
myönnettiin Hekalle vuonna 2018.

Lue lisää
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93 %
kesätyöntekijöistä 
suosittelisi Hekaa 
työnantajana.

9
uutta yhteiskumppania 
energiatehokkaamman 
asumisen innovointiin.

70
asuntoa valmistui 7 uudis-
kohteeseen. 582

3
 asuntoa 

peruskorjattiin 4 kohteessa.

1
rakenn

 60
ukselle tehtiin  

AI-energiakartoitus

0

https://kirahub.org
https://www.hekaoy.fi/fi/uutiset/hekan-sertifioitu-ymparistotyo-jatkuu


Toimitusjohtajan katsaus

”Vastuullisuusoh jelmassa 
siirryimme heti sanoista 
tekoihin, ja ohjelmaa on 
jalkautettu työntekijöiden ja 
asukkaiden arkeen lähes kaikille 
toimintamme osaalueilla.” 
Jaana Närö, toimitusjohtaja
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Sanoista vastuullisempiin tekoihin  

Hekan ensimmäinen vastuullisuusohjelma tehtiin vuosille 
2021–2024. Ohjelmassa määrittelimme toimintamme 
vastuullisuuden kärkiteemoiksi tyytyväiset asukkaat, hyvin-
voivan ja osaavan työyhteisön, kestävän kiinteistöhoidon ja 
rakentamisen sekä rehdin liiketoiminnan. Vastuullisuusoh-
jelmassa siirryimme heti sanoista tekoihin, ja ohjelmaa on 
jalkautettu työntekijöiden ja asukkaiden arkeen lähes kaikille 
toimintamme osa-alueilla. Hekan sidosryhmien asettamissa 
odotuksissa korostuu edelläkävijyys, jonka haluamme 
näkyvän toiminnassamme. 

Hekan asukkaat ovat olleet tyytyväisiä asumiseensa ja 
asumisenpalveluihin jo vuosien ajan. Myös vuonna 2021 
asukastyytyväisyys pysyi hyvänä koronapandemiasta 
huolimatta, vaikka asukastyytyväisyyden kokonaistulos 
laskikin hieman. Erityisen tyytyväisiä asukkaat olivat 
asuntojen kokoon ja sijaintiin. Asukkaamme arvostavat sitä, 
että Hekalla asukkaasta pidetään huolta myös tiukan paikan 
tullen: asioinnin sujuvuus vuokranmaksuongelmissa sai 
paljon kiitosta. Vuodesta 2018 asti tehty pitkäjänteinen ja 
aiempaa näkyvämpi kehitystyömme ympäristöasioissa sai 
myös asukkailta erityiskiitosta. 

Näkyvimpiä uudistuksia asukkaille olivat entistä paremmat 
sähköiset palvelut. Asukkaiden toiveesta verkkosivuiltamme 
näkee nyt kohteiden reaaliaikaiset jätetiedot ja jätetilojen 
tyhjennysaikataulut. Heka on myös entistä saavutettavampi: 
jatkossa Hekan taloihin ja asuntoihin jaettavat pidempiaikai-
set materiaalit ovat pääsääntöisesti vähintään kolmikielisiä 
(suomi, ruotsi, englanti), ja tarvittaessa niitä käännätetään 
myös muille kielille. Esimerkiksi uudet järjestyssäännöt ovat 
saatavana verkkosivuiltamme kahdeksalla kielellä. Vastuulli-
suus näkyy asukkaillemme myös kestävänä, ympäristöystä-
vällisempänä pihojenhoitona, jonka periaatteet otettiin tänä 
vuonna käyttöön kaikilla Hekan pihoilla.  

Työntekijöillemme vastuullisuus näkyy arjessa monin tavoin. 
Hekassa lanseerattiin Hurmaava hekalainen -toimintamalli, 
joka kannustaa työntekijöitä yhä parempaan yhteistyöhön. 
Lokakuussa järjestimme viime vuonna suosiota saaneen 
Liikkuva lokakuu -kampanjan, jonka aikana työntekijämme 
saivat ulkoilla työpäivän aikana 30 minuuttia. Työturvalli-
suutta paransimme panostuksin työvaatetuksiin ja tekemällä 
sähköisen ilmoituslomakkeen läheltä piti -tilanteiden 

raportoimiseen. Vuoden lopussa otimme käyttöön sähköisen 
oppimisympäristön, joka mahdollistaa työntekijöillemme 
opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta.  

Hekan talojen energiankäyttö on hiilineutraalia vuonna 2030. 
Asuminen ja erityisesti asuntojen lämmitys on merkittävä 
kasvihuonepäästöjen lähde, joten olemme panostaneet 
paljon ekologisempien asumisratkaisujen kehittämiseen. 
Kehitämme aktiivisesti uusia energiatehokkuutta ja vähähii-
lisyyttä parantavia ratkaisuja sekä kokeilemme uusia inno-
vaatioita. Osana vuonna 2020 alkanutta HELENA-hanketta 
käynnistettiin kansainvälinen Hekan innovaatio-ohjelma, 
jonka tavoitteena on löytää ja pilotoida uusia, innovatiivisia 
asumisen vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja. Kehittämällä 
uudenlaisia ratkaisuja haluamme toimia suunnannäyttäjänä 
ja vaikuttaa kiinteistöalan kestävään kehitykseen.  

Vastuullisuusohjelma näkyy jo lähes kaikessa Hekan toimin-
nassa. Ohjelmaa päivitetään ja uudistetaan, kun sille koetaan 
tarvetta. Esimerkiksi Hekan uusi, vuosille 2022–2025 tehty 
strategia antoi aihetta päivittää vastuullisuusohjelmamme 
sisältöä. Vuoden 2021 raportoinnin yhteydessä uudistimme 
vuosi- ja vastuullisuus raportointikokonaisuuden ja kirkas-
timme vastuullisuusohjelman tavoitteita. 

Vastuullisuus on aktiivisia tekoja ja konkreettista toimintaa, 
ja tästä raportista voit lukea, mitä kaikkea saimme aikaan 
vuonna 2021.

Hekan toimitusjohtaja 
Jaana Närö



Hekan strategia 
2022–2025 
Hekalle on laadittu uusi strategia vuosille 2022–2025. 
Vastuullisuusohjelman 2021–2024 kausi päätettiin yhtenäistää 
strategiakauden kanssa ja tässä raportissa vastuullisuusohjelman 
suunnitelmat on esitetty kaudelle 2022–2025. Vuoden 2021 
raportoinnin yhteydessä kirkastimme vastuullisuusohjelmamme 
tavoitteita, mittareita ja toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi. Myös 
tulevina vuosina tulemme tarkentamaan tavoitteissa edistymisen 
mittarointia, kun uudet käyttöön otettavat järjestelmät, esimerkiksi 
energia- ja kiinteistöhallinnan ohjaamisessa, mahdollistavat 
kokonaisvaltaisemman tiedonkeruun ja tiedolla johtamisen.

Hekan visio  

Tuotamme asumisen 
parasta arkea. Olemme 
vuokraasumisen 
vaikuttavin toimija.

Hekan missio  

Tarjoamme 
kohtuuhintaisen, 
laadukkaan ja 
turvallisen kodin.

Arvolauseet   
Onni asuu Hekalla.  
Onnistumme ja kehitymme yhdessä.  
Välitämme sinusta ja kodistasi. 

Tapamme toimia  
Tapamme toimia 
-periaatteet ohjaavat 
meitä toimimaan oikein.

Lue lisää
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ONNISTUMME JA
KEHITYMME YHDESSÄ

VÄLITÄMME SINUSTA 
JA KODISTASI

ONNI ASUU HEKALLA!

7

VAU!
Aito

hekalainen

Meitä on
 jo melkein

100 000 

x5HEKA 
HALUTTU 

TYÖPAIKKA

PALVELUT 
YHDESTÄ 
PAIKASTA

KOHTUU-
HINTAISUUS

VASTUULLISUUS

TYYTYVÄISET 
ASUKKAAT

YHDENMUKAISUUS 
& TEHOKKUUS

TARJOAMME 
KOHTUUHINTAISEN, 
LAADUKKAAN JA 
TURVALLISEN KODIN.

TUOTAMME ASUMISEN 
PARASTA ARKEA. 

OLEMME VUOKRA-ASUMISEN 
VAIKUTTAVIN TOIMIJA.

https://www.hekaoy.fi/fi/heka/vastuullisuus/tapamme-toimia


€

Strategiset painopisteet

Tyytyväiset 
asukkaat 
Palvelumme on hyvää ja palvelumme 
ovat helposti saavutettavia. 
Panostamme asukastoimintaan. 

Haluttu  
työpaikka 
Panostamme hyvään johtamiseen. 
Arvostamme työyhteisömme jäseniä ja 
vahvistamme positiivista työilmapiiriä. 
Edistämme monikulttuurista 
ja monimuotoista työyhteisöä. 
Mahdollistamme monipaikkaisen 
työn tekemisen ja tarjoamme 
joustavia ratkaisuja työn ja vapaa-
ajan yhdistämiseen. Panostamme 
työhyvinvointiin sekä turvalliseen ja 
terveelliseen työympäristöön.

Vastuullinen  
Heka 
Toimimme vastuullisesti ja 
raportoimme vastuullisuuden 
toteutumisesta vuosittain. Ohjaamme 
yhteistyökumppaneitamme toimimaan 
vastuullisesti. Toimimme eettisesti ja 
ohjaamme henkilöstöämme eettiseen 
toimintaan. 
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Yhdenmukainen ja 
tehokas toiminta 
Arvioimme Hekan nykyisen 
aluetoimistorakenteen 
tarkoituksenmukaisuutta ja teemme 
tarvittavat muutokset. Hyödynnämme 
digitalisaation mahdollisuuksia 
toiminnan kehittämisessä. 
Vahvistamme osaamista 
esihenkilötyössä. 

Kohtuuhintaiset 
asunnot 
Pidämme talomme ja asuntomme 
hyvässä kunnossa. Toteutamme 
peruskorjauksia ja muita korjauksia 
suunnitelmallisesti oikeaan aikaan 
ja oikeaan tarpeeseen. Arvioimme 
jatkuvasti toimintaamme. 



Megatrendit

Maailman muuttuessa myös Hekan on muututtava. 
Vaikka toimintamme perusarvot pysyvät, 
näkyvät maailman muutos ja erilaiset globaalit 
megatrendit monin tavoin toiminnassamme. 

Suuren kiinteistökannan omistajana ja suomen 
suurimpana asuntojen vuokranantajana Hekaan 
vaikuttaa useita globaaleja megatrendejä, joiden 
vaikutusta toimintaamme olemme analysoineet. 
Tunnistimme seitsemän erityisen merkittävää 
megatrendiä, jotka näkyvät strategiassamme 
ja näin myös vastuullisuustyössämme.

Demografinen muutos 

Väestö ikääntyy, eliniät pitenevät ja omassa kodissa 
asutaan yhä vanhemmaksi. Iäkkäät asukkaat tarvitsevat 
tukea ja uusia palveluita arjessa selviytymiseen. Hekalla 
on yli 55-vuotiaille asukkaille suunnattuja seniorikohteita ja 
kiinteistökantaan kuuluu myös palvelutaloja, joiden määrä 
kasvaa tulevaisuudessa. Uusista ja peruskorjattavista koh-
teista tehdään esteettömiä ja asukkailla on myös mahdollista 
varustaa kotiaan ikääntymiseen liittyvien tarpeiden mukaan. 
Asuntojen viilennysmahdollisuus on kuumina kesinä tärkeää 
erityisesti senioriasukkaille. Uusissa taloissamme vesikier-
toinen lattialämmitys voi mahdollistaa jatkossa asuntojen 
viilentämisen entistä paremmin. Asukastoiminnan kautta 
haluamme edistää myös senioriasukkaiden yhteisöllisyyttä ja 
aktiivista elämää.

Suomalainen yhteiskunta on yhä monikulttuurisempi ja 
Helsinkiin muutetaan yhä enemmän myös Suomen ulkopuo-
lelta. Kansainvälistymisen kaikkien vaikutusten ennakointi 
on vaikeaa. Asumisessa kulttuurierot näkyvät erilaisina 
arjen käytäntöinä ja tapoina.  Eri kulttuuritaustoista tulevien 
asukkaiden huomioiminen näkyy Hekalla muun muassa 
monikielisen viestinnän lisääntymisenä. Haasteena näemme 
erilaiseen asumiskulttuuriin tottuneiden asukkaiden 
integroimisen Hekalla asumiseen ja asuinyhteisössä 
toimimiseen. Tällä saralla voisi olla enemmän yhteistyötä eri 
toimijoiden kanssa. Esimerkiksi mahdollisuus vieraskielisten 
asumiskummien tukeen voisi lisätä arjen sujuvuutta uudessa 
asuinyhteisössä. Tulevaisuudessa myös sähköisen asioinnin 
kehittyminen mahdollistaa uudenlaisia tapoja tavoittaa 
asukkaita ja kohdentaa viestintää erilaisille asukasryhmille.  
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Lue aktiivisen  
senioriyhteisön  
arjesta Suutarilan 
Hekakohteessa.

Lue lisää

https://www.hekaoy.fi/fi/hima/aktiivinen-asukas/suutarilassa-naapureista-pidetaan-yhdessa-huolta


Ekologinen asuminen 

Suurin potentiaali energian säästöön on vanhojen kiinteistöjen korjaamisessa, jossa 
pystymme yhä kehittymään ja ottamaan käyttöön uutta innovatiivista teknologiaa. Uusien 
talojen rakentaminen erittäin energiatehokkaiksi tai jopa energiapositiivisiksi sekä uusiu-
tuvan energian käyttö on tärkeää, mutta tulevaisuudessa myös rakennusmateriaalien 
vähäpäästöisyys korostuu. Resurssien ylikulutus ja materiaalien saatavuuden haasteet 
puolestaan kannustavat kiertotaloustoiminnan lisäämiseen ja materiaalien entistä tehok-
kaampaan kierrättämiseen. Talojemme korjauksen ja rakentamisen yhteydessä tehdään 
jo nyt hiilijalanjälkilaskentaa ja teemme selvitystyötä sekä kokeiluja kiertotalousajattelun 
lisäämiseksi prosesseissamme. Vähähiilisten ja kiertotalousajattelun mukaisten materi-
aalien käyttöönotto vaatii kuitenkin vielä kokeiluja ja yhteistyömallien kehittämistä. 

Vihreän asumisen tavoitteet näkyvät myös talojemme pihoille. Luontoarvoiltaan monimuo-
toiset pihat, joissa elinympäristö on monipuolista ja lajisto runsasta, on nostettu yhdeksi 
tärkeäksi periaatteeksi pihojemme suunnittelussa. Hiilensidonta ja helppohoitoisuus, 
luonnonmukaisuus, ympäristöystävällisempi rikkaruohon torjunta, sopivien pintojen hyö-
dyntäminen viherkattoina sekä hulevesien luonnonmukainen käsittely ja hyödyntäminen 
ovat tärkeitä näkökohtia paitsi ilmastonmuutoksen hillinnän myös ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen kannalta. Puut ja pensaat tuovat myös kaivattua varjoa kuumina aikoina 
mikä lisää pihoilla viihtymistä. Vähäpäästöisen koneet ja laitteet vähentävät niiden 
käytöstä aiheutuvia päästöjä ja viherjätteiden hyödyntäminen pihoilla vähentää jätteiden 
kuljetuksesta aiheutuvia ajoja.

Jatkuva kaupungistuminen ja 
alueellisen eriytymisen torjunta 

Kaupungistuminen kiihtyy ja Helsingin asukasluku kasvaa. Vuokra-asuminen 
on Helsingissä tavanomainen, suosittu ja sosiaalisesti hyväksyttävä 
elämänmittainen asumismuoto. Tarve vuokra-asunnoille lisääntyy, mutta 
kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuus heikkenee. Hakan tavoitteena 
on, että vuosittain valmistuisi vähintään 700 uutta Heka-vuokra-asuntoa. 
Alueellinen eriytyminen on kaupunkien kasvun ohella yksi isoista globaaleista 
megatrendeistä. Helsingissä alueellista eriytymistä voidaan vähentää 
varmistamalla kohtuuhintaisen kodin saatavuus kaikilla asuinalueilla. Hekan 
taloja rakennetaankin ympäri Helsinkiä niin uusille kuin vanhoille asuinalueille. 
Markkinavuokratasoa selvästi edullisemmat vuokramme varmistavat sen, 
että myös halutuimmilla asuinalueilla löytyy kohtuuhintaisia koteja.

Digimurros ja uudet 
teknologiat 

Ajasta ja paikasta riippumattomien palveluiden kysyntä 
lisääntyy ja viestinnän tarve kasvaa. Digitalisaatio on 
huomioitava kaikessa toiminnassa, erityisesti kiinteistöjen 
valvonnassa. Hekalla kehitetään jatkuvasti asukkaiden digi-
taalisia palveluita ja osallistumisen muotoja. Voimme sanoa 
elävämme digimurroksessa, ja tuleville vuosille on odotet-
tavissa paljon työntekoa, arkea ja palveluita sujuvoittavia 
muutoksia. Toisaalta uusien järjestelmien ja teknologioiden 
käyttöönotto vaatii paljon uuden oppimista ja sopeutumista 
nopeasti muuttuviin tapoihin toimia. Digiloikassa tulee 
huomioida erilaisten ihmisryhmien tarpeet ja osaamistaso 
sekä varmistaa, etteivät ihmiset tipu kehityksen kelkasta.
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Vastuullisuus 
Hekalla
Vastuullisuus tarkoittaa meille enemmän kuin lakien ja määräysten 
noudattamista tai kirjoitettuja tavoitteita. Haluamme, että vastuullisuus 
näkyy päivittäisessä toiminnassamme konkreettisten tekojen kautta. 

Hekalla on 
Ekokompassi
sertifikaatti

8 jäsentä 
vastuullisuus
työryhmässä
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”Haluamme jakaa avoimesti tietoa opeista, joita 
saamme jatkuvasti erilaisista pilottihankkeis
tamme ja kokeiluistamme. Näin voimme auttaa 
muitakin kiinteistöalan toimijoita ottamaan 
käyttöönsä hyväksi koettuja ratkaisuja.”
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Mitä vastuullisuus 
meille tarkoittaa
Vastuullisuustyömme onnistumisen paras mittari ovat tyytyväiset asukkaat, pitkään töissä viihtyvät 
työntekijät, ympäristön kannalta fiksut talot ja kohtuuhintaiset kodit. Haluamme myös jakaa avoimesti 
tietoa opeista, joita saamme jatkuvasti erilaisista pilottihankkeistamme ja kokeiluistamme. Näin 
voimme auttaa muitakin kiinteistöalan toimijoita ottamaan käyttöönsä hyväksi koettuja ratkaisuja.

Olennaisuusanalyysin perusteella olemme määritelleet 
meille 11 olennaisinta vastuullisuusnäkökulmaa. Olennai-
suusanalyysissa on huomioitu toimintaympäristön vaiku-
tukset ja sidosryhmien odotukset Hekaa kohtaan. Tietoa 
on kerätty asukastutkimuksilla, henkilöstökyselyillä sekä 
tapaamisten pohjalta.

Eniten painoarvoa saaneet vastuullisuusnäkökulmat:
• Kohtuuhintainen asuminen
• Kestävä liiketoiminta (ml. työllistäminen, luotettavana 

vuokranantajana toimiminen, tietosuoja)
• Energiatehokkuus ja hiilijalanjäljen pienentäminen
• Innovatiiviset ratkaisut
• Vastuulliset hankinnat
• Kestävä kiinteistöomaisuuden hallinta

Nämä olemme huomioineet vastuullisuusohjelmassamme, 
joka toimii vastuullisuustyömme raamina. Ohjelma kertoo 
mitä haluamme saavuttaa ja miksi. Vastuullisuusohjel-
mamme jakautuu neljään vastuullisuuden painopisteeseen, 
jotka keskittyvät toiminnan keskeisimpiin vaikutuksiin, 
tärkeimpiin tavoitteisiin ja sidosryhmien odotuksiin.



Heka ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) ovat toimenpideohjelma (Agenda 2030), jonka pyrkimyksenä 
on torjua eriarvoisuutta, poistaa köyhyys ja ehkäistä ilmastonmuutosta maailmanlaajuisesti. Olemme tarkastelleet toimintaamme YK:n 
kestävän kehityksen teemoja peilaten ja asettaneet vastuullisuustavoitteita toimintaympäristömme kannalta keskeisissä teemoissa. 
Vuoden 2021 raportoinnin yhteydessä kirkastimme toimintamme kannalta keskeisimpiä tavoitteita ja mitä ne tarkoittavat Hekan toiminnalle.

Vähennämme omalta osaltamme ympäris-
tölle ja käyttäjille haitallisten kemikaalien 
käyttöä huollon- ja siivouksen töissä sekä 
pihoillamme. Tuholaistorjunnassa on 
käytössä myrkyttömiä menetelmiä. Tutkimme 
rakennusmateriaaleja ja etsimme päästö- ja 
kertotalousnäkökulmasta kannattavampia 
tuotteita.  

Työyhteisössämme toteutuu sukupuolten 
välinen tasa-arvo sekä palkkatasa-arvo. 
Maksamme saman palkan samanarvoisesta 
työstä.

Asentamalla vettä säästäviä vesikalusteita 
vaikutamme vedenkulutukseen. Myös 
asuntokohtaiset vesimittarit pienentävät 
turhaa vedenkulutusta. Kannustamme asuk-
kaitamme vedensäästöön kotona ja pyrimme 
lisäämään tietoisuutta puhtaiden vesien 
puolesta.

Lisäämme osaltamme uusiutuvan energian 
osuutta suhteessa koko kaupungin 
rakennuskannan energiankulutukseen. 
Hankimme uusiutuvalla energialla tuotettua 
kiinteistösähköä kaikkiin asuntokohteisiimme.  
Parannamme energiatehokkuutta ja lisäämme 
omaa uusiutuvaa energiantuotantoa kuten 
maalämpöä ja aurinkovoimaloita.

Palkkaamme vuosittain noin sata nuorta 
kesätyöntekijää. Kehitämme työllisuusehdon 
hyödyntämistä hankinnoissamme. 

Edistämme innovaatioita ja kestävää kehi-
tystä rakentamisessa erilaisin kokeiluin ja 
pilotein. Esimerkiksi EU-rajoitteinen HELENA-
hanke sekä Hekan innovaatio-ohjelma etsii 
uusia innovatiivisia ja ratkaisuja ja teknologi-
oita vähähiilisen asumisen edistämiseksi. 

Tarjoamme riittävän, turvallisen ja edul-
lisen kodin asunnon tarpeessa oleville. 
Vähennämme asumisen ympäristövai-
kutuksia esimerkiksi asettamalla tiukat 
energiatehokkuustavoitteet uudis- ja 
peruskorjaushankkeille. 

Tavoitteenamme on huomioida hankinnan 
vastuullisuus koko hankinnan elinkaaren 
aikana.  Kehitämme erityisesti vaikuttavuuden 
seurantaa.  
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Toimimme ilmastonmuutosta ja sen vaiku-
tuksia vastaan pienentämällä talojemme 
korjauksesta ja rakentamisesta aiheutuvia 
sekä asumisen aikana  syntyviä päästöjä. 
Kehitämme pihojemme suunnittelua ilmaston-
muutokseen sopeutumisen näkökulmasta. 



Vastuullisuusohjelma 
Visiomme: Tuotamme asumisen parasta arkea. Olemme vuokra-asumisen vaikuttavin toimija.
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• Asumisen viihtyisyys ja asukastyytyväisyys paranee tai 
pysyy samana kuin edellisenä vuonna.

• Sähköisen asioinnin ja osallistumisen mahdollisuudet 
kehittyvät.

• Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet paranevat ja 
ketteröityvät.

• Työntekijämme viihtyvät työssään ja ovat motivoituneita.

• Työkyky pysyy hyvänä ja työnteko on turvallista.

• Jokaisella työntekijällä on oikeat tiedot ja työkalut omassa 
työssä suoriutumiseen.

• Tähtäämme rakennuskantamme hiilineutraaliin 
energiankäyttöön vuonna 2030.

• Kiinteistöjemme energiatehokkuus paranee vuosittain.

• Innovatiivisuus ja edelläkävijyys näkyvät toiminnassamme.

• Pienennämme ympäristövaikutuksia hoitamalla 
kiinteistöjämme ja pihojamme kestävästi.

• Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena.

• Vuokravelkoihin liittyvä häätöjen määrä ei nouse 
edellisessä vuodesta.

• Tietosuojarikkomuksien määrä on pienempi kuin edellisenä 
vuotena.

• Tietosuoja on olennainen osa hankintojen ja prosessien 
suunnittelua.

• 100 % hankinnoistamme toteutetaan huomioimalla 
hankinnan vastuullisuus koko hankinnan elinkaaren aikana. 



Vastuullisuuden johtaminen 

Hekalla vastuullisuus on osa jokapäiväistä johtamista ja toi-
mintamme kehittämistä. Vastuullisuutta ohjaavat arvomme, 
strategiamme sekä vastuullisuusohjelmamme linjaukset ja 
tavoitteet. Meille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti, 
joka kertoo sitoutumisesta ympäristötyöhön sekä pyrkimyk-
sestä ympäristövaikutusten jatkuvaan vähentämiseen. 

Vastuullisuusjohtamisesta päävastuussa on johtoryhmä, 
joka valvoo hallituksen päätösten mukaisesti vastuullisuuden 
toteutumista. Johtoryhmä ottaa huomioon vastuullisuusnä-
kökulmat toiminnan pitkäjänteisessä kehittämisessä sekä 
käsittelee kaikki konsernijohtamisen kannalta keskeiset asiat 
kuten strategiaan, budjetointiin, investointeihin, toiminnan 
suunnitteluun ja taloudelliseen raportointiin liittyvät asiat. 
Johtoryhmä panee myös täytäntöön hallituksen päätökset.  

Ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö vastaa yhtiön vastuul-
lisuusasioista, niiden kehityksestä ja vastuullisuusrapor-
toinnista sekä tukee yhtiön eri toimintoja vastuullisuuskysy-
mysten asiantuntijana. Ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö 
koordinoi Hekan vastuullisuustyöryhmän ja ympäristötiimin 
toimintaa sekä vastaa yhtiön ympäristöjohtamisjärjestel-
mätyön koordinoimisesta ja Ekokompassi-sertifikaatin 
ylläpitämisestä. 

Kvartaaleittain kokoontuva Hekan vastuullisuustyöryhmä 
koostuu vastuullisuustyön kannalta keskeisten toimintojen 
avainhenkilöistä. Vastuullisuustyöryhmä valmistelee 
vastuullisuustyön päälinjat, tavoitetason ja ehdotuksen 
toimintaohjelmaksi, suunnittelee ja koordinoi vastuullisuu-
teen liittyviä toimenpiteitä, kehittämistyötä ja raportointia, 
vastaa sisäisestä vastuullisuusviestinnästä sekä seuraa 
kokonaisuutta ja toimenpiteiden edistymistä. Vastuulli-
suustyöryhmä valmistelee vastuullisuusasioita koskevat 
esitykset johtoryhmän päätettäväksi.  

Aluejohtajat huolehtivat omiin vastuualueisiinsa liittyvistä 
toimista vastuullisuusohjelman jalkauttamisessa. 

”Tavoitteena on jalkauttaa 
riskienhallinnan prosessia 
koko henkilökunnalle entistä 
vahvemmin. Tähän liittyen 
teemme riskiprofiilin kuvauksen 
vuonna 2022.”

Johdamme yksittäisiä vastuullisuusnäkökohtia ja -teemoja 
erilaisten ohjaavien periaatteiden ja hallinnollisten ohjeiden 
avulla. Lisäksi seuraamme vastuullisuustyötämme säännölli-
sen raportoinnin avulla. Yrityksemme vastuullisuustoimintaa 
ja sen johtamista ohjaa vuonna 2021 laadittu vastuullisuus-
ohjelma vuosille 2021–2023. Vuonna 2022 vastuullisuus-
ohjelmaa on muokattu paremmin yhteensopivaksi yhtiön 
strategian (2022–2025) kanssa.

Riskien hallinta
Tärkeä osa Hekan vastuullisuustyön johtamista on suunnitel-
mallinen riskienhallinta, jolla varmistetaan toiminnan jatku-
vuus, tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi sekä lisätään 

tietoisuutta mahdollisuuksista ja uhista. Riskienhallinnan 
kautta yhtiön toimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, 
niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. Kartoitamme mahdolli-
set riskit ja riskikuvaus käsitellään johtoryhmässä vuosittain. 
Meillä on nimetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
koordinaatioryhmä. Hallitukselle teemme sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan selonteon sekä arvion merkittävimmistä 
riskeistä vuosittain. 

Vuonna 2021 merkittävimpinä riskeinä tunnistimme 
rakentamistoimintaan ja lainanhoitokuluihin liittyvät riskit. 
Tavoitteena on jalkauttaa riskienhallinnan prosessia koko 
henkilökunnalle entistä vahvemmin. Tähän liittyen teemme 
riskiprofiilin kuvauksen vuonna 2022.
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Vastuullisuuden johtaminen  

Helsingin kaupunki 
Omistaja odottaa 

yritysvastuuta.

Hallitus 
Seuraa yhteiskuntavastuun 
johtamista ja toteutumista 

sekä riskienhallintaa

Naisia 57 % / miehiä 43 %

Johto 
Vastaa yhteiskuntavastuun 

toteuttamisesta, sen 
seuraamisesta ja 

raportoinnista sekä 
riskienhallinnasta

Naisia 83 % / miehiä 17 %

Vastuullisuustyöryhmä 
Suunnittelee ja koordinoi 

vastuullisuuteen liittyviä toimenpioteitä, 
kehittämistyötä ja raportointia. 

Valmistelee vastuullisuutta koskevat 
esitykset johtoryhmän päätettäväksi.

Naisia 62 % / miehiä 38 %



Sidosryhmäyhteistyö

Sidosryhmät ovat niitä tahoja, joiden kanssa Heka on sään-
nöllisesti tekemisissä ja joiden toimintaan toiminnallamme 
on merkittävä vaikutus tai joiden toiminnalla on merkittävä 
vaikutus Hekan toimintaan. Olemme tunnistaneet kuusi 
keskeistä sidosryhmää, joiden kanssa viestimme aktiivisesti. 

Keväällä 2021 toteutimme sidosryhmäyhteistyöhön liittyen 
kyselyn, jolla kartoitimme sidosryhmien toiveita ja odotuksia 
vastuullisuustyöhömme liittyen. Kysely osoitti, että sidosryh-
millämme on hyvä mielikuva Hekan vastuullisuustoiminnasta 
(kaikkien vastausten keskiarvo oli 82, kun 100 on erittäin 
hyvä). Sidosryhmille Heka näyttäytyy vastuullisena toimi-
jana, mutta erityisesti vastuullisuusasioiden viestinnässä 
nähtiin kehitettävää.

Teemme jatkuvasti yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa ja 
se on osa päivittäistä työtämme. Huomioimme sidosryhmien 
toiveet ja odotukset jokapäiväisessä toiminnassamme.

Asukkaiden Hekalle asettamissa odotuksissa korostuu 
laadukas, turvallinen asuminen ja toimiva yhteistyö sekä 
sujuva tiedonkulku. Myös asukkaat osaavat odottavaa 
Hekalta vastuullisuutta ja ympäristöasioiden huomiointia. 

Henkilöstölle on luonnollisesti tärkeää työsuhteisiin liittyvät 
asiat, kuten säännöllinen palkanmaksu, hyvät työsuhde-edut 
sekä panostukset työhyvinvointiin ja –terveyteen.

Omistajan puolelta odotukset kohdistuvat Hekaan kaupun-
gin vuokra-asumisesta vastaavana toimijana sekä tähän 
liittyvät liiketaloudelliset seikat, kuten riittävä vakavaraisuus, 
taloudellisuus ja tehokkuus. Myös alan edelläkävijyys on 
asia, josta Helsingin kaupunki odottaa Hekalta näyttöjä. 

Yhteistyökumppanit ja rahoittajat odottavat Hekalta reilua 
kilpailutusta, yhteistyön jatkuvuutta, sopimusvelvoitteiden 
hoitamista, luotettavana sopimuskumppanina toimimista ja 
avointa sekä vuorovaikutteista yhteistyötä. Myös  edelläkä-
vijyys vastuullisuudessa ja hiilineutraalisuuden edistäminen 
ovat yhteistyökumppaneille ja rahoittajille tärkeitä.

Viranomaiset odottavat Hekalta sääntöjen ja lakien 
mukaista toimintaa ja edelläkävijyyttä.

Asukasdemokratiaelinten odotuksissa Hekaa kohtaan 
korostuu vaikutusmahdollisuudet ja toiminnan kehittäminen. 

Teemme yhteistyötä useiden järjestöjen kanssa: Asukasliitto 
Ry, Vuokralaiset Ry, Housing Europe, Avainta Ry ja KOVA ry.

Vastuullisuuden lähtökohdat: Sidoryhmäyhteistyö  

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, sisäiset 
viestintäkanavat

• 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
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”Hekalla on tärkeä rooli toimia ekolo
gisen vastuullisuuden edelläkävijänä 
ja esimerkkinä muille kiinteistöalan 
toimijoille. Heka on muun muassa 
lähtenyt kehittämään järjestelmälli
sesti kiertotalouden huomioimista 
rakentamiseen liittyvissä proses
seissaan yhdessä Helsingin kiertota
louden klusteriohjelman kanssa”
Helsingin kiertotalouden klusteriohjelma,  
Elinkeino-osasto, projektipäällikkö Mira Jarkko



Asukkaat
Heka on turvallinen ja kohtuuhintainen vuokranantaja. Meille on 
tärkeää, että asukkaat viihtyvät asunnoissamme. Asukasviihtyvyyden 
varmistamisessa tärkeintä on asukkaiden palautteen kuuntelu ja asukkaiden 
vaikutusmahdollisuudet. Kehitämme aktiivisesti asukastoiminnan keinoja ja 
mahdollisuuksia. Välittävä ja avoin asukasyhteisö syntyy toimivan yhteistyön 
kautta. Talotoimikuntien työtä arvostetaan, ja kuulemme asukkaita myös 
yhteistyöelimen kautta. Toteutamme asiakastyytyväisyyskyselyn, johon 
vastaa vuosittain 2 500–3 000 satunnaisotannalla valittua asukasta.

Asukassuosittelu
indeksin NPSluku 

58 ARA:lta rahoitus 
asukastoiminnan 
digitalisointia 
kehittävään projektiin

Asukastiedotteita 
kolmella kielellä 

Kyllä, Ja, Yes!
14  44   VASTUULLISUUSR APORT TI 2021

Heka Vastuullisuus Hekalla Asukkaat Työyhteisö Kiinteistönhoito ja rakentaminen Liiketoiminta GRI ja liitteet



Tyytyväiset asukkaat
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Tavoitteet Näin onnistuimme 2021

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

Asukastyytyväisyyskyselyn kokonaistulos 
laski hieman ollen 3,61/5. 

NPS-luku pysyi samana ollen +58.

Sähköisen asioinnin ja osallistumisen 
mahdollisuudet kehittyvät.

Palvelujen digitalisaatio edistyi ja 
tavoitimme asukkaitamme uusin tavoin 
sähköisesti

Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet 
paranevat ja ketteröityvät.

Talotoimikuntien määrä laski.

Tämän osaalueen ohjaavat politiikat ja periaatteet
• Laadukas palveluajattelu on asiakaspalvelumme ydin. 
• Viestimme asukkaille viestintästrategiamme mukaisesti. 
• Asukaskyselyt ja asukkaiden toiveet ovat tärkeitä toimintamme kehittämisessä.
• Korjauspolitiikkamme ohjaa suunnitelmalliseen ja oikea-aikaiseen talojen ja asuntojen 

korjaamiseen. 
• Yhteishallintolaki ja Hekan vuokralaisdemokratiasääntö ovat perusta asukkaiden 

vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksille.

Yhden luukun Heka 

Toimiva asukaskokemus on yksi strategisista tavoitteis-
tamme ja tavoite näkyy toiminnassamme monin tavoin.

Asukas saa Hekalta niin sanotusti yhden luukun palvelua, 
sillä isännöinti, asiakaspalvelu, huolto ja valtaosa 
siivouksesta hoidetaan Hekan omana työnä oman hen-
kilökunnan voimin. Vuonna 2021 otimme käyttöön uuden 
vuokraustoiminnan- ja asiakkuudenhallintajärjestelmän, joka 
mahdollistaa muun muassa asukaskontaktien tehokkaam-
man hoitamisen.

Pyrimme palvelemaan monikulttuurista asukaskuntaamme 
entistä paremmin käännättämällä ohjeita ja muita talotiedot-
teita tarvittaville kielille. Jatkossa talojen ilmoitustauluille, 
yhteisiin tiloihin tai asuntoihin jaettavat ohjeet, tiedotteet 
ja muut pysyvät tai muuten pidempiaikaiset materiaalit 
tehdään pääsääntöisesti vähintään suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi. Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan tarjoamme 
materiaaleja myös muilla kielillä.

Asuminen Hekalla on turvallista ja turvattua, vaikka 
omassa kotitalossa alkaisi peruskorjaus. Järjestämme aina 
peruskorjauksen ajaksi asukkaillemme väistöasunnon ja 
autamme muutossa. Asukas voi halutessaan joko palata 
vanhaan asuntoonsa korjauksen valmistuttua tai jäädä 
asumaan väistöasuntoon.



Asukastyytyväisyys hyvällä 
tasolla koronasta huolimatta
Mittaamme asukastyytyväisyyttä vuosittaisella kyselyllä. 
Marraskuussa 2021 toteutetun asukastyytyväisyyskyselyn 
tulosten mukaan Hekan asukkaat ovat tyytyväisiä asumi-
seensa ja Hekaan vuokranantajana. Asukastyytyväisyys 
säilyi hyvällä tasolla pitkittyneestä koronaepidemiasta 
riippumatta, vaikka kokonaistulos laskikin hieman. Vuoden 
2021 Isännöinnin, asiakaspalvelun, huollon ja siivouksen 
kokonaistulos oli 3,61 kun se edellisenä vuonna oli 3,64 
(asteikolla 1–5). Tilastollisesti merkittäviä muutoksia ei 
ollut. Eniten kasvoi tyytyväisyys ympäristöasioiden hoitoon. 
Suurin osa asukkaistamme suosittelisi Hekaa vuokrananta-
jana. Suositteluhalukkuutta mittaava NPS-luku oli korkea, 
+58 ja edellisvuoden tasolla. Vuosittaiseen asukastyytyväi-
syyskyselyyn vastasi yli 3 300 asukasta.

Vuoden 2021 kyselyn tulokset ovat vertailukelpoisia vuoden 
2020 kyselyn tulosten kanssa, mutta tulokset eivät ole 
täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin nähden, sillä kysely 
toteutettiin vuonna 2020 hieman eri tavalla ja sisällöltään 
laajempana kuin aiemmin.  

Vastuullisuusohjelma  

Tavoite Mittarit/Näin onnistuimme Mitä teimme vuonna 2021 Suunnitelmat 2022 (-2025)

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

Asukassuositteluindeksin 
NPS luku on vähintään + 50.

• Asukastyytyväisyyskyselyn 
kokonaistulos laski hieman.

• Asukassuositteluindeksin 
NPS-luku oli 58 ja pysyi 
samana kuin edellisenä 
vuotena

• Kehitimme asuntojen sisällä olevia 
lajitteluratkaisuja ja tarkensimme 
jätepisteiden mitoitusohjetta.

• Otimme käyttöön uuden 
vuokraustoiminnan- ja asiakkuudenhallinta-
järjestelmän.

• Linjasimme, että taloihin ja asuntoihin 
jaettavat ohjeet, tiedotteet ja muut 
pidempiaikaiset materiaalit (talotiedotteet) 
tehdään jatkossa pääsääntöisesti vähintään 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

• Viestintäkampanja vastuullisuusasioista.
• Uudistamme 

kontaktienhallintajärjestelmän.
• Lisäämme isännöitsijöiden määrää 

suhteessa asuntojen määrään.
• Tavoitteemme on vastata asukkaan 

kiireettömään yhteydenottoon kolmen 
työpäivän sisällä.

• Heka-tasoinen kaikille asukkaille yhteinen 
koteihin jaettava materiaali on vähintään 
kolmekielistä (suomi, ruotsi, englanti). 

Sähköisen asioinnin 
ja osallistumisen 
mahdollisuudet kehittyvät.

• Toteutui
• Palvelujen digitalisaatio 

edistyi ja tavoitimme 
asukkaitamme uusin tavoin 
sähköisesti

• Aloitimme asukastoiminnan digitalisointia 
kehittävän projektin.

• Järjestimme asukkaille kuukausittain 
ympäristöaiheisia haasteita ja viestintää. 

• Asukkaidemme toiveesta toimme 
verkkosivuille jokaisen kohteemme 
reaaliaikaiset jätetiedot muiden 
kulutustietojen lisäksi.

• Järjestimme asukkaille kaksi omaa 
webinaaria Hekalla asumisen 
ajankohtaisista asioista. Lisäksi olimme 
mukana vuokralaisneuvottelukunnan 
järjestämissä Ilta Hekan kanssa- ja 
Hyyryläispäivä-tilaisuuksissa.  

• Avaamme kattavat ruotsinkieliset 
verkkosivut. 

• Aloitamme Hekan verkkosivujen 
uudistamisen. 

• Avaamme sähköiset asukassivut, ja 
ohjaamme asukkaitamme sähköisten 
asiointipalvelujen käyttöön.

• Tavoitteemme on, että yli 30 000 
asukastamme on rekisteröitynyt 
asukassivuille vuoden 2022 aikana.

• Kampanja ekoeksperttien määrän 
kasvattamiseksi.

• Jatkamme asukastoiminnan 
digitalisoimista pilotoimalla 
asukastoiminnan digitaalista alustaa.

• Järjestämme asukkaillemme vähintään 
10 tilaisuutta Hekalla asumiseen liittyvistä 
aiheista 

Asukkaiden 
vaikutusmahdollisuudet 
paranevat ja ketteröityvät.

• Toteutui 
• Talotoimikuntien määrä 

on laskenut: vuoden 
2021 päätteessä 39 
kohteessamme ei ollut 
talotoimikuntaa.

• Kutsuimme asukkaiden edustajan tai 
edustajia mukaan neljään Heka-tasoiseen 
työryhmään.

• Aloitamme Hekan 
vuokralaisdemokratiasäännön 
uudistamisen uuden lainsäädännön 
mukaiseksi.

• Kannustamme asukkaitamme 
talotoimikuntiin ja muuhun 
asukastoimintaan jakamalla vinkkejä ja 
tietoa. viestintäkanavissamme. 

• Jatkamme asukkaiden osallistamista 
työryhmiin. 

• Hankimme kaikille vuokralaistoimikunnille 
tietokoneet ja Office-paketit. 

”Heka on edelläkävijä kiinteistöjen 
kulutustietojen tuomisessa avoimesti 
asukkaiden ja kaikkien muidenkin 
ulottuville nettisivuillaan. Tämä on 
uutteran kehitystyön tulosta ja 
kertoo aidosta halusta toiminnan 
jatkuvaan kehittämiseen sekä avoi
meen tiedon jakamiseen.”
Mia Tarvainen, HSY:n asiakkuuspäällikkö
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Ympäristöasioiden hoito sai asukkailta kiitosta
Asukastyytyväisyyskyselyn perusteella asukkaamme olivat 
tyytyväisiä erityisesti ympäristöasioiden hoitoon, johon 
olemme viime vuosina panostaneet. Esimerkiksi lajitteluas-
teen parantamiseksi olemme tehneet pitkäjänteistä työtä, 
joka näkyy asukkaille esimerkiksi kuvallisina lajitteluohjeina 
jätetiloissa. Lisäksi vuonna 2021 jaoimme jokaiseen Hekan 
asuntoon yhteistyössä HSY:n kanssa tehdyt kuvalliset lajit-
teluohjeet. Ohjeessa on lajitteluneuvoja seitsemällä kielellä: 
suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, viroksi, somaliksi 
ja arabiaksi. Tuomme ympäristötietoa asukkaillemme näh-
täväksi monessa eri kanavassa, ja vuonna 2021 asukkaiden 
toiveesta verkkosivuillamme julkaistiin jokaisen kohteemme 
reaaliaikaset jätetiedot muiden kulutustietojen lisäksi.

Monessa kodissa tilat lajittelua varten ovat rajalliset, ja 
asukkaat ovatkin toivoneet lisää lajitteluastioita asuntoihin. 
Vuonna 2021 asuntojen suunnitteluohjeisiin tarkennettiin 
uudis- ja peruskorjauskohteissa keittiön lajitteluvaunusta 
löytyvien lajitteluastioiden mitoitusohjetta ja lisäksi 
siivouskomeroon tulee jatkossa lankakori kartongin lajittelua 
helpottamaan. Hekan asukkaiden jätteestä sekajätteen 
osuus on 76 prosenttia, mikä on kaukana HSY:n asettamasta 
tavoitteesta. Jatkamme edelleen työtä lajitteluas-
teen kasvattamiseksi.

Pitkäjänteisen 
kehitystyön ansiosta 
lajitellun jätteen 
osuus on parantunut 
vuosi vuodelta.

Asukkaat mukaan yhteisten tilojen 
ja pihojen suunnitteluun
Lähes kaikissa kohteissamme on asukkaiden yhteinen 
kerhohuone. Viime vuosina olemme panostaneet kerho-
huoneiden käyttömukavuuden parantamiseen: kalustamme 
uudis- ja peruskorjauskohteiden kerhohuoneet toimiviksi 
ja viihtyisiksi kohteen asukkaiden kolmesta vaihtoehdosta 
valitseman sisustussuunnitelman mukaisesti. Kerhohuo-
neissa on internet-yhteys talotoimikunnan jäsenten ja 
muiden kerhohuonetta hyödyntävien asukkaiden käyttöön.

Huomioimme talojen pihojen suunnittelussa ja hoidossa 
viihtyisyyden, turvallisuuden ja luonnon monimuotoisuuden. 
Otamme asukkaat mukaan pihojen suunnitteluun ja 
hoitoon esimerkiksi järjestämällä talkoita tai ideointihetkiä. 
Erityisasumisen puolella järjestämme asukkaille osallistavaa 
toimintaa yhteistyössä pihoja hoitavien yritysten kanssa.

Asukastyytyväisyys: 
Kokonaistyytyväisyys Hekaan

4,10/5 2020: 4,08
2019: 4,11

Asukastyytyväisyys: 
Asiointi vuokranmaksu
ongelmissa

4,24/5 2020: 4,19
2019: 4,28
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Tuhansia aktiivisia asukkaita

 
Vuokralaisdemokratiajärjestelmämme antaa asukkaille 
päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan 
koskevissa asioissa sekä lisää asumisviihtyvyyttä ja edistää 
talojen kunnossapitoa ja hoitoa.

Vuokralaisdemokratiajärjestelmämme 
toimii kolmella tasolla 
Kullakin talolla tai taloryhmällä on asukkaiden kokouksen 
valitsema talotoimikunta, joka edistää talon asukkaiden 
yhteistoimintaa, asumisviihtyvyyttä ja -turvallisuutta. 
Talotoimikunta päättää muun muassa yhteisten askartelu- ja 
kerhohuoneiden käytöstä, kevät- ja syystalkoiden järjestämi-
sestä ja kesäkukkien istuttamisesta sekä järjestää asukkaille 
erilaisia teematapahtumia. Vuonna 2021 talotoimikuntien 
määrä kohteissamme laski, mutta edelleen yli 92 prosentissa 
kohteistamme on talotoimikunta. Heka-taloissa ahertaa 
yhteensä lähes 470 talotoimikuntaa.  

Vuokralaistoimikuntaan kuuluu talotoimikunnan keskuu-
destaan nimeämä jäsen tai luottamushenkilö jokaisesta 
vuokranmääritysyksiköstä. Vuokralaistoimikunta kokoaan 
yhteen, kouluttaa ja opastaa alueensa talotoimikuntia ja 
tekee yhteistyötä aluetoimiston kanssa.  

Hekan kaikkien asukkaiden edustajana toimii vuokralaisneu-
vottelukunta, jonka jäsenet vuokralaistoimikunnat valitsevat 
keskuudestaan. Vuokralaisneuvottelukunta edistää ja 
kehittää vuokralaisdemokratiaa ja yhteishallintoa sekä tukee 
alueellisia vuokralaistoimikuntia. 

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

Hekan vuokralaisdemokratiajärjestelmä  

Asukas Aluetoimisto
Helsingin 

kaupungin 
asunnot Oy

Asukkaiden 
kokous

Talo
toimikunta

Vuokralais
toimikunta

Vuokralais
neuvottelu

kunta

Hekan 
hallituksen 

asukasjäsenet

Alueiden 
yhteistyöelin

Hekatason 
yhteistyöelin
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Ketterämpää asukasaktiivisuutta

Hekalla asuu tuhansia aktiivisia asukkaita, joita kiinnostaa 
olla mukana asumisensa kehittämisessä. Asukastoiminta 
ja sen seuranta kehittyy jatkuvasti. Tavoitteenamme on, 
että entistä useampi asukas osallistuisi aktiivisesti asukas-
toimintaan ja positiivisen yhteisöllisyyden kehittämiseen. 
Korona-aikana on huomattu, että osallistumisen tapoja voisi 
ketteröittää ja joustavuutta lisätä. Siksi toiminnan digita-
lisointi on tärkeää. Ketterät ja nykyaikaiset toimintatavat 
voisivat houkutella mukaan myös uusia asukasaktiiveja. 

Vuonna 2021 järjestimme asukkaille kaksi omaa webinaaria 
Hekalla asumisen ajankohtaisista asioista. Lisäksi olimme 
mukana vuokralaisneuvottelukunnan järjestämissä Ilta 
Hekan kanssa- ja Hyyryläispäivä-tilaisuuksissa. Vuonna 2021 
aloitimme myös asukastoiminnan digitalisointihankkeen, 
jossa kehitetään asukastoiminnan mobiilisovellus.

”Asukkailla on ollut parin vuoden ajan mahdollisuus 
osallistua Hekan ympäristötyöhön Ekoekspertti
sovelluksen kautta. Vuonna 2021 ekoekspertit 
tarttuivat haasteisiin innokkaasti ja suorittivat yli 
30 000 arjen ympäristötekoa.”
Milla Heiskanen, Ympäristöasiantuntija

Lue lisää

Asukastyytyväisyys: 
Isännöinti ja asiakaspalvelu

3,67/5 2020: 3,68
2019: 3,74

Asukastyytyväisyys:
Ympäristöasioiden hoito

3,84/5 2020: 3,79
2019: 3,83
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Case   

Järjestyssäännöt päivitettiin Hekan ja 
asukkaiden yhteistyönä
Päivittäisessä arjessa tulee helposti vastaan tilanteita, joissa on kyse myös 
naapureiden asumismukavuudesta ja turvallisuudesta. Toimivan arjen var-
muudeksi Hekalla on järjestyssäännöt, jotka päivittyivät vuoden 2022 alussa. 
Järjestyssääntöjen päivitystyössä oli mukana paljon asukkaita. 

”Järjestyssäännöt takaavat rauhallisen ja turvallisen asumisen kaikille. Siksi 
niitä on tärkeä noudattaa”, kertoo järjestyssääntöjen päivittämiseen osallis-
tunut Heka-asukas, vuokralaisneuvottelukunnan jäsen Jorma Dahl.

Järjestyssääntöjen uusiminen oli pitkä prosessi, jota tehtiin yhteistyössä 
asukkaiden kanssa. Esitys päivitetyistä järjestyssäännöistä kävi lausunta-
kierroksella, jolloin kuultiin asukkaiden näkemyksiä. 

”Prosessin aikana sääntöihin tehtiin pienempiä täsmennyksiä ja kielellisiä 
muokkauksia. Iso osa näistä perustuu asukkaiden antamaan lausuntoon”, 
kertoo Hekan asukastoiminnan koordinaattori Kirsi Ikonen.

https://www.hekaoy.fi/fi/hima/ekofiksu/vuonna-2021-ekoekspertit-suorittivat-yli-30-000-haastetta-vuoden-ahkerimmat


Asukastyytyväisyyskyselyn tuloksia* 
Tyytyväisyys eri osa-alueisiin

2021 2020 2019

Isännöinti ja asiakaspalvelu  3,67  3,68 3,74
Kiinteistönhoito ja korjaukset 3,53  3,57 3,54
Siivouspalvelut 3,66  3,69 3,65
Ympäristöasioiden hoito 3,84  3,79 3,83
Asiointi 3,73 3,77 3,79
Asunto 3,86  3,89 3,85
Asuintalo 3,73 3,76 3,69

*Raportointitapaa muutettu edelliseen vastuullisuusraporttiin nähden: Nyt 
esitetään asukastyytyväisyyskyselyn eri osa-alueiden muuttujien keskiarvot 
asukkaan arvioiman kokonaistyytyväisyyden sijaan, sillä ne kuvaavat paremmin 
tyytyväisyyttä kyseiseen osa-alueeseen.

A

3
sukast

,7
yytyväisyys: 

Asuintalo

3/5 2020: 3,76
2019: 3,69
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Case   

Asukkaan taskuun mahtuva 
ilmoitustaulu
Hekalla alkoi syksyllä 2021 uudenlaisen asukasviestinnän 
digitaalisen alustan kehittäminen. Tarkoituksena on luoda 
Hekan, asukastoimijoiden ja asukkaiden väliselle viestin-
nälle uusi, mobiilisovelluksessa toimiva helppokäyttöinen 
kanava. 

”Etenkin korona-aikana on huomattu, että osallistumisen 
tapoja voi ketteröittää ja joustavuutta lisätä. Tätä varten 
toiminnan digitalisointi on tärkeää”, kertoo hankkeen pro-
jektikoordinaattori Nina Korppas. 

Sovelluksen kautta voi vaikkapa äänestää oman talon 
talkoopäivistä tai esittää asukaskokoukselle toiveita 
määrärahan käytöstä. Sovellus myös muistuttaa oman talon 
tapahtumista ja vinkkaa luettavaksi Hekan tiedotteita. 

Hanketta viedään eteenpäin yhteistyössä asukkaiden 
kanssa: projektin kehitysryhmässä on mukana yli 30 Hekan 
asukasta. 

Mobiilisovellusta pilotoidaan syksyllä 2022 ja valmis sovel-
lus julkaistaan alkuvuodesta 2023. Kehittämiseen on saatu 
rahoitusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta.



Työyhteisö 
Hekalla panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen 
kehittämiseen. Yhdessä onnistumme ja kehitymme. Toimintamme 
kannalta on tärkeää, että henkilökuntamme voi hyvin ja työskentelee 
itselleen sopivassa tehtävässä. Monipuolinen ja tasa-arvoinen työyhteisö 
on avainasemassa sujuvan ja kannattavan liiketoiminnan kannalta.

93 %

henkilöstöstä kokee, 
että heillä on työssään 
tarvittava osaaminen
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Työntekijöiden tyytyväisyys tasaarvon 
toteutumiseen erinomaisella tasolla  

4,46/5



Hyvinvoiva ja osaava 
työyhteisö 

Tavoitteet Näin onnistuimme 2021

Työntekijämme viihtyvät työssään ja ovat  
motivoituneita.

Henkilöstökyselyn kokonaisarvosana 
nousi ollen 4,15/5.

Työkyky pysyy hyvänä ja työnteko on 
turvallista.

Työntekijöiden arvio omasta 
työkyvystä laski.

Sairaspoissaoloprosentti laski.

Työtapaturmien määrä nousi.

Jokaisella työntekijällä on oikeat tiedot ja 
työkalut omassa työssä suoriutumiseen.

93 % henkilöstöstä kokee, että heillä on 
työssään tarvittava osaaminen.

Tyytyväisyys esimiestyöhön nousi.
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Tämän osaalueen ohjaavat politiikat ja periaatteet
• Työehtosopimusta ja lait ohjaavat toimintaamme. Henkilöstöpolitiikka kattaa 

toimintaperiaatteet, joita noudatamme henkilöstöasioiden hoitamisessa. 
• Erilaiset kyselyt kuten henkilöstökyselyt ja työterveyskyselyt antavat tietoa 

toiminnan kehittämiseksi.
• Työterveyden ja työsuojelun toimintasuunnitelmat varmistavat turvallisen ja 

terveellisen työympäristön.

Onnistumme yhdessä

 Hekalla työskenteli vuoden 2021 lopussa 703 asumisen 
ammattilaista. Henkilöstön määrä kasvoi edellisestä 
vuodesta 5,2 prosentilla eli 35 hengellä. Eniten on kasvanut 
siivoojien lukumäärä, sillä osa aikaisemmin ulkoistetusta 
siivouksesta pikkuhiljaa siirretään oman henkilökunnan 
hoidettavaksi yhtiön strategian mukaisesti. Vuonna 2021 
avoimia työpaikkoja oli yhteensä 126 kappaletta.

Työntekijät viihtyvät Hekalla kauan: työsuhteet ovat meillä 
tyypillisesti pitkiä, keskimäärin 10 vuotta. Vuoden 2021 
aikana eläkkeelle jäi 29 henkilöä. Koronapandemiasta 
huolimatta yhtäkään työntekijää ei lomautettu. Päättyneiden 
työsuhteiden määrä oli yhteensä 76.

Suurin osa henkilöstöstä on vakinaisia ja kokoaikaisia 
työntekijöitä. Vuonna 2021 työntekijöistämme vakituisia oli 
keskimäärin 95,2 prosenttia ja määräaikaisia 4,8 prosenttia. 
Vuoden lopussa henkilöstöstämme naisia oli 312 (44,4 %) ja 
miehiä 384 (54,6 %). Ero sukupuolten välillä johtuu suurelta 
osin kiinteistöalan miesvaltaisuudesta. Tästä huolimatta joh-
toryhmän jäsenistä viisi kuudesta on naisia. Henkilöstömme 
keski-ikä oli tilikauden päättyessä noin 47 vuotta (47,3).

Vuonna 2021 Hekalla työskenteli 88 kesätyöntekijää huollon-, 
siivouksen ja asiakaspalvelun tehtävissä. Kesätöiden lopuksi 
työntekijät voivat antaa Hekalle palautetta kesätöistä verk-
kokyselyssä. Myös kesätyöntekijät viihtyvät Hekalla: vuoden 
2021 kyselyyn vastanneista 83 prosenttia kertoi, että aikoo 
hakea uudelleen töihin Hekalle. Vastaajista 93 prosenttia 
suosittelisi Hekaa työnantajana.



Heka on tutkitusti hyvä työnantaja
Henkilökunnan tyytyväisyyttä mitattiin aikataulumuutoksista 
johtuen kahteen kertaan vuonna 2021, keväällä ja syksyllä. 
Syksyn vastausprosentti oli 69,4. Henkilöstön kokonais-
tyytyväisyys nousi vuodesta 2020 ollen 4,15/5, mutta 
henkilöstön oma arvio työkyvystä laski hieman. Haastavasta 
vuodesta huolimatta 85 prosenttia kokee, että työkyky on 
säilynyt hyvänä. Hekalla on ollut käytössä laaja etätyösuosi-
tus vuonna 2021, ja henkilöstökyselyn mukaan tyytyväisyys 
etätyöhön oli korkea (4,17: asteikko 1–5). Tulokset paranivat 
muun muassa työntekijöiden tyytyväisyydessä tasa-arvon 
toteutumiseen (2021: 4,46; 2020: 4,39). Myös henkilöstön 
tyytyväisyys Hekaan työnantajana kasvoi (2021: 4,16; 
2020: 4,09).

Vastuullisuusohjelma  

Tavoite Mittarit/Näin onnistuimme Mitä teimme vuonna 2021 Suunnitelmat 2022 (-2025)

Työntekijämme viihtyvät 
työssään ja ovat  
motivoituneita

• Henkilöstökyselyn 
kokonaisarvosana nousi 
verrattuna edelliseen 
vuoteen.

• Tulos parani työntekijöiden 
tyytyväisyydessä tasa-arvon 
toteutumiseen.

• Hurmaava hekalainen toimintamalli
• Liikkuva lokakuu -kampanja
• Osastokohtaiset tyhy-päivät
• Kehityskeskustelujen toteutumisprosentti 

oli 84 %
• 55 varhaisen tuen keskustelua
• Otimme käyttöön henkilöstöetujen 

mobiilimaksuvälineen

• Henkilöstöpolitiikan mukainen henkilöstökäsikirja otetaan käyttöön
• Vahvistamme työnantajamielikuvaa osallistumalla 

rekrytointitapahtumiin ja järjestämällä uusille työntekijöille 
vuosittaiset perehdytyspäivät 

• Kilpailutamme aloitetyökalun henkilöstön aloitteiden ja palautteiden 
sähköiseen käsittelyyn

• Toteutamme oman työn johtamisen valmennuksen isännöitsijöille
• Päivitämme henkilöstösuunnitelmat (tasa-arvo, yhdenvertaisuus, 

monimuotoisuus, kehittämis- ja koulutus)
• Toteutamme kuukausittain hyvän mielen kampanjoita.
• Osallistumme Helsingin pride–viikkoon viestimällä 

monimuotoisuuden edistämisestä.
• Järjestämme HetkiHooärrää –kahvihetket koko henkilöstölle 

kuukausittain.

Työkyky pysyy hyvänä ja 
työnteko on turvallista

• Henkilöstön arvio työkyvystä 
laski hieman. 

• Sairaspoissaoloprosentti 
laski ja korvaavan työn 
päiviä hyödynnettiin 30 % 
vähemmän kuin edellisenä 
vuonna.

• Työtapaturmien määrä kasvoi 
39 % (43 kpl)

• Työvaatevalikoimaan lisää turvallisuutta 
parantavia tuotteita kuten nastakenkiä.

• Laajan etätyön mahdollisuudet käyttöön.
• Läheltä Piti –tilanteiden raportoimiseen 

sähköinen ilmoittamislomake.
• Päivitimme Hekan päihdeohjelman.

• Kampanjoimme nolla työtapaturmaa –tavoitteen edistämiseksi koko 
vuoden ajan.

• Käynnistämme Kevan kanssa yhteistyön työkyvyttömyysriskien 
hallintaan ja kehitämme tilastointia

• Päivitämme Paluun tuki –ohjeen tukemaan pitkältä poissaololta 
palaavia työntekijöitä 

• Kilpailutamme työterveyspalvelut, ja kehitämme yhteistyötä 
uudistamalla sähköisiä palvelukanavia ja raportointia sekä lisäämällä 
palvelujen saavutettavuutta

Jokaisella työntekijällä on 
oikeat tiedot ja 
työkalut omassa työssä 
suoriutumiseen

• 93 % henkilöstöstä kokee, 
että heillä on työssään 
tarvittava osaaminen. 

• 78 % henkilöstöstä kokee, 
että on saanut riittävästi 
ammattitaitoa parantavaa 
koulutusta

• Tyytyväisyys esihenkilötyöhön 
nousi vähän.

• Uusi sähköinen oppimisympäristö 
käyttöön

• Otimme käyttöön sähköisen 
koulutuskalenterin

• Toteutimme hankintojen 
osaamiskartoituksen

• Järjestimme 
henkilöturvallisuuskoulutusta haastaviin 
asiakaspalvelutilanteisiin

• Kehitämme raportointia koulutustuntien tilastoimiseksi
• Kilpailutamme koulutuspalvelut ja koulutusjärjestelmät
• Hekan esihenkilötutkinto toteutetaan
• Toteutamme Tervetuloa taloon –verkkokoulutuksen uusien 

työntekijöiden perehdyttämiseen
• Toteutamme hankintaosaaja –verkkokoulutuksen 

oppimisympäristössä
• Lisäämme verkkokoulutustarjontaan ICT-koulutuksia henkilöstön 

IT-taitojen kehittämiseksi
• Päivitämme palkkausjärjestämän ohjaamaan työssä suoriutumista 

Henkilöstön keskiikä 

47 vuotta

Meillä viihdytään 
töissä keskimäärin

10 vuotta

Vuonna 2021 henkilöstön tyytyväisyys 
Hekaan työnantajana on parantunut 

4,16 2020: 4,09
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Pirteitä työntekijöitä 
työhyvinvointiin panostamalla
Panostamme työhyvinvointiin monin eri tavoin. Tuemme 
työmatkaliikkumista, järjestämme työhyvinvointipäiviä, 
tarjoamme liikunta- ja kulttuurietujen lisäksi lounas- ja hie-
rontaedun sekä mahdollistamme etätyön ja liukuvan työajan. 
Henkilökuntamme saa halutessaan ottaa käyttöönsä kaupun-
kipyörän. Vuoden 2021 aikana uudistimme henkilöstöetuja, 
ja otimme käyttöön henkilöstöetujen mobiilimaksuvälineen. 
Työntekijät voivat käyttää joustavasti niitä etuja mitä eniten 
arvostavat. 

Erilaiset työhyvinvointikampanjat ja tiimipäivät sekä 
henkilöstölahjat lisäävät positiivista virettä työpaikalla ja 
yhteishenkeä. Hurmaava Hekalainen –toimintamalli tukee 
hyvän työilmapiirin kehittymistä ja yhteistyötä. Seuraamme 
työyhteisön ja –ympäristön toimivuutta aktiivisesti ja ratkai-
semme epäkohtia yhdessä henkilöstön kanssa mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa. Vuoden 2021 aikana kävimme 
55 varhaisen tuen keskustelua, ja kehityskeskusteluista 
toteutui 83 prosenttia. Tarjoamme tukea erilaisten elämän-
tilanteiden ja työelämän yhdistämiseen mahdollistamalla 
muun muassa osa-aikatyön ja joustavat työvapaajärjestelyt.

Työskentely Hekalla on turvallista
Lisäämme henkilöstön tietoisuutta turvallisen työpaikan 
rakentamiseen. Julkaisemme säännöllisesti työtapaturma-
tilastoja ja seuraamme kehittymistä yhdessä esihenkilöiden 
kanssa. Tarjoamme henkilöstölle työkaluja turvalliseen 
työskentelyyn mm. kehittämällä koulutustarjontaa. Tavoit-
teena on nolla työtapaturmaa ja aktiivinen raportointi läheltä 
piti –tilanteista.

Vuonna 2021 lisäsimme koulutustarjontaan henkilötur-
vallisuuskoulutusta, joka lisää henkilöstön osaamista 
turvalliseen ja ennakoivaan toimintatapaan haastavissa 
asiakaspalvelutilanteissa. Hekan tavoitteena on päihdehai-
taton työpaikka, joten työturvallisuuden varmistamiseksi 
päivitimme Hekan päihdeohjelmaa, ja koulutimme 
henkilöstöä työterveyden tukemiseen ja päihdehaitto-
jen ennaltaehkäisyyn.

Tuemme henkilöstön työkyvyn ylläpitämistä, ja varmis-
tamme, että esihenkilöt hallitsevat työkykyjohtamisen. 
Seuraamme työkyvyn kehittymistä säännöllisillä työter-
veyskyselyillä. Tuemme työssä jatkamisen edellytyksiä 
työkykyrajoitteista huolimatta mahdollistamalla korvaavan ja 
kevennetyn työn vaihtoehdot työkierron lisäksi. Tavoitteena 
on vähentää sairaudesta johtuvia poissaolopäiviä ja lisätä 
työkykyisiä päiviä. Vuonna 2021 sairauspoissaoloprosentti 
laski, mutta korvaavaa työtä pystyttiin hyödyntämään edel-
listä vuotta vähemmän.

Valitettavasti vuonna 2021 työtapaturmien määrä Hekalla 
lisääntyi. Työtapaturmien määrä lisääntyi raportointivuonna 
ja osittain tämä johtui liukkaista keleistä ja liukastumisista. 
Liukastumisista johtuvien tapaturmien torjumiseksi ja 
henkilökunnan toiveesta lisäsimme työvaatevalikoimaan 
turvallisuutta parantavia tuotteita kuten nastakenkiä. 
Työtapaturmien ja vaaratilanteiden raportoinnin ja 
ennaltaehkäisyn kehittämiseksi otettiin käyttöön sähköinen 
ilmoittamislomake.

Case   

Ensimmäiset Hurmaavat 
hekalaiset palkittiin
Hekalla valittiin joulukuussa 2021 ensimmäiset 
Hurmaavat hekalaiset, kun asuntosihteeri Sonja 
Prossianyi ja kiinteistöpäällikkö Jussi Liimatainen 
palkittiin. Palkitut valittiin työntekijöiden teke-
mien ehdotusten pohjalta. 

Mutta mikä ihme on Hurmaava hekalainen? 

”Ei mikään ihme, sillä kaikkihan me hekalaiset 
ollaan oikein hurmaavia”, naurahtaa toimintamal-
lin kehittämisessä mukana ollut työhyvinvointi-
päällikkö Jaana Kannus. ”Käytännössä Hurmaava 
hekalainen on toimintamalli, jossa määritellään, 
miten me käyttäydymme töissä ja osittain myös 
vapaa-ajalla sekä miten kunnioitamme työkave-
reita silloinkin, kun mielipiteet eivät osu yksiin.” 

Hurmaava hekalainen -mallia varten on tehty 
selkeät ohjeet, joiden avulla työntekijät tai 
esihenkilöt voivat alkaa avaamaan työyhteisön 
sosiaalisia solmuja. Ohjeissa autetaan myös tun-
nistamaan erilaisia työarjen haastavia tilanteita. 

Toimintamalli on kehitetty Helsingin kaupungin 
Sopuisasti Stadissa -ohjeen pohjalta.”Tuemme henkilöstön työkyvyn 

ylläpitämistä, ja varmistamme, 
että esihenkilöt hallitsevat 
työkykyjohtamisen.” 
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Parempaa työarkea kaikille 

Hekalla työntekijöiden on mahdollista oppia uutta ja ylläpitää 
ammattitaitoaan useilla koulutusvaihtoehdoilla ja monipuo-
lisella koulutustarjonnalla. Vuosittaisilla esihenkilökoulu-
tuksilla ja esihenkilötutkinnolla varmistamme johtamisen 
sujuvuuden työpaikan arjessa. Koulutussuunnitelman 
mukaisesti päivitämme koulutustarpeita säännöllisesti, ja 
tuemme kehittymistä erilaisten oppimispolkujen, työryhmien 
ja työpajojen kautta. Otimme vuonna 2021 käyttöön uuden 
sähköisen oppimisympäristön, joka laajensi koulutustarjon-
taa ja mahdollisti opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta. 
Järjestämme myös vuosittain useita sisäisiä koulutuksia. 
Vuoden 2021 aikana otimme käyttöön sähköisen koulutuska-
lenterin sisäisten koulutusten markkinointiin ja viestintään.

Hekan työntekijöitä kannustetaan osallistumaan ammat-
titutkintoon johtavaan koulutukseen, kun koulutus tukee 
työntekijän tehtävien hoitoa. Vuonna 2021 ammattitutkinnon 
suoritti 35 henkilöä (15 vuonna 2020). Henkilöstökyselyn 
mukaan 78 prosenttia henkilöstöstä kokee, että on saanut 
riittävästi ammattitaitoa parantavaa koulutusta. 93 prosent-
tia henkilöstöstä kokee, että heillä on työssään tarvittava 
osaaminen. Koulutusten suunnittelussa ja kehittämisessä 
hyödynnämme osaamiskartoituksia ja -kyselyjä. Vuonna 
2021 kartoitimme henkilöstön hankintaosaamista, jonka 
seurauksena olemme toteuttamassa hankintaosaaja -koulu-
tuksia hankintojen parissa työskentelevälle henkilöstölle.

Tasaarvoinen Heka
Edistämme monikulttuurista ja monimuotoista työyhteisöä 
viestimällä ja lisäämällä tietoisuutta monimuotoisuudesta 
työpaikalla ja työhön palkkaamisessa. Arvioimme monimuo-
toisuuden kehittymistä säännöllisesti ja suunnittelemme 
toimenpiteitä arvostavan työilmapiirin kehittämiseksi. 
Kehitämme työelämän tasa-arvoa mm. käyttämällä sukupuo-
lineutraaleja ammattinimikkeitä, ja arvioimalla tasa-arvon 
sekä yhdenvertaisuuden toteutumista vuosittain.

Yhteistoimintaneuvottelukunta ja työsuojelutoimikunta ovat 
aktiivisia ja käymme säännöllisesti keskusteluja tasa-arvon 
edistämisestä. Työntekijöille maksetaan kuukausipalkkaa, 
joka perustuu työtehtävän vaativuuteen ja siinä suoriutumi-
seen. Käytössä on lisäksi koko henkilökunnan kattava tulos-
palkkio- ja kertapalkkiojärjestelmä työssä kannustamisen 
välineenä. Varmistamme, että työntekijöiden palkitseminen 
on läpinäkyvää, kohtuullista ja oikeudenmukaista.

Naisia 

312 (44,4 %) 

Miehiä 

384 (54,6 %)

Hekan työntekijöistä vuonna 2021:
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Case   

Oppia ajasta ja paikasta riippumatta
Hekalla otettiin syksyllä 2021 käyttöön uudenlainen sähköinen 
oppimisalusta Vuolearning. Alustan kautta vastataan myös 
työntekijöiden tarpeisiin saada monipuolisemmin erilaisia omaa 
työtä ja ammatillista osaamista tukevia koulutuksia. Uudella 
oppimisalustalla jokaisella työntekijällä on mahdollisuus valita 
Hekan verkkokoulutustarjonnasta juuri niitä kursseja, jotka 
heitä kiinnostavat ja jotka he itse kokevat työnsä kannalta 
hyödyllisiksi. 

”Kursseja voi suorittaa vapaasti ajasta ja paikasta riippumasta 
joko lyhyemmissä pätkissä tai pidemmiksi ajoiksi koulutukseen 
keskittyen”, kertoo Hekan HR-asiantuntija Terhi Ahti-Heikkinen 
kurssien suorittamisesta. 

Kurssitarjontaa lähdettiin koostamaan Hekan työntekijöiden 
tarpeita kuunnellen. Esimerkiksi Excel-oppia on toivottu paljon, 
ja Excel- sekä muut MS Office -kurssit ovatkin olleet alustan 
suosituimpia sisältöjä. Etätyössä muun muassa Teams-osaa-

minen on korostunut, joten oppimisympäristöön on tuotettu 
kursseja tukemaan etätyön sujuvuutta.

”Meille on ollut tärkeää, että alustalle valitut kurssit oikeasti 
hyödyttävät työntekijöitämme”, kertoo Ahti-Heikkinen 
alustan kurssisisällöistä.

Tavoitteena on tuoda alustalle myös omia koulutuksia. Vuoden 
2021 aikana koulutimme Hekan sisäisiä kouluttajia verkkokoulu-
tusten suunnitteluun ja sisällöntuotantoon. Suunnitelmissa on 
lisätä omia kursseja erityisesti perehdytykseen, esihenkilötyö-
hön sekä hankinta- ja tietosuojaosaamisen kehittämiseen. Kurs-
sien esimerkit poimitaan työntekijöiden arjesta, jotta opiskelu 
tukisi työntekijöiden työtä mahdollisimman käytännönläheisesti. 
Kurssit toimivat myös hyvinä muistinvirkistäjinä, sillä kurssisi-
sältöjen pariin voi palata niiden suorittamisen jälkeen. 

”Kursseja voi suorittaa vapaasti 
ajasta ja paikasta riippumasta 
joko lyhyemmissä pätkissä tai 
pidemmiksi ajoiksi koulutuk
seen keskittyen.”
Terhi Ahti-Heikkinen, HR-asiantuntija
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Kiinteistönhoito 
ja rakentaminen
Helsingissä yli puolet päästöistä syntyy rakennusten lämmittämisestä. 
Rakentamisesta ja asumisesta aiheutuvien päästöjen pienentyminen 
on yksi keskeisistä Hekan ympäristötyön tavoitteista. Tärkeää on myös 
lisätä uusiutuvan energiankäytön osuutta ja hyödyntää uudenlaista 
teknologiaa sekä tehdä ennakkoluulottomia ratkaisuja.

Vuonna 2021 kiinteistösähkön 
hiilidioksidipäästöt 

0 tCO2
Vähähiilisen asumisen 
ratkaisuja kehittävä Hekan 
Innovaatioohjelma lanseerattiin

9
kohteeseen 
valmistui 
aurinkovoimala

27  44   VASTUULLISUUSR APORT TI 2021

Heka Vastuullisuus Hekalla Asukkaat Työyhteisö Kiinteistönhoito ja rakentaminen Liiketoiminta GRI ja liitteet



Kestävä kiinteistönhoito 
ja rakentaminen

Tavoitteet Näin onnistuimme 2021

Tähtäämme rakennuskantamme 
hiilineutraaliin  energiankäyttöön vuonna 
2030.

Ostoenergian aiheuttamat 
hiilidioksidipäästöt nousivat 8 %.

Kiinteistösähkön hiilidioksidi-päästöt 
0 tCO2 vuonna 2021.

Kiinteistöjemme energiatehokkuus 
paranee vuosittain.

Sääkorjattu ostoenergian ominaiskulutus 
pieneni vuodesta 2020.

Innovatiivisuus ja edelläkävijyys näkyvät 
toiminnassamme.

Kehityshankkeita käynnistettiin ja 
toteutettiin.

Pienennämme haitallisia 
ympäristövaikutuksia hoitamalla 
kiinteistöjämme ja pihojamme kestävästi.

Huollon ja siivouksen kemikaalivalikoima 
pieneni 70 %.

100 % hankituista autoista 
vaihtoehtoisilla kulkuvoimilla.
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Tämän osaalueen ohjaavat politiikat ja periaatteet
• Hekan ympäristöpolitiikka sekä Helsingin kaupungin ohjeet asettavat tavoitteita 

ekologisen kiinteistötoiminnan kehittämiseen.
• Korjauspolitiikkamme ohjaa suunnitelmalliseen ja oikea-aikaiseen talojen ja asuntojen 

korjaamiseen ja linjaa ympäristötavoitteiden tasoa. 
• ARA-energia-avustuskriteeri asettaa tavoitteita ja raameja ratkaisuillemme.

Lähtökohtana 
energiatehokkuus, 
päämääränä 
hiilineutraalius

Hekan kaikki uudet talot rakennetaan erittäin ener-
giatehokkaiksi. (Energialuokka A, E-luku 75 tai alle). 
Uudisrakentamisen kautta tapahtuva rakennuskannan 
energiatehokkuuden parantuminen on hidasta ja siksi suurin 
potentiaali energian säästöön on vanhojen kiinteistöjen 
korjaamisessa. Korjaamme kiinteistökantaamme oikeaan 
aikaan ja oikeaan tarpeeseen, 10 vuoden peruskorjaussuun-
nitelman mukaisesti.

Korjauspolitiikkamme mukaisesti peruskorjaushankkeissa 
on tavoitteena energiatehokkuuden parantaminen kerrosta-
lokohteissa vähintään 32 prosenttia ja rivitalokohteissa 36 
prosenttia rakennusten rakentamisvuoden energiatehokkuu-
teen (e-lukuun) verrattuna. Raportointivuonna 2021 tavoit-
teeseen päästiin kaikissa vuoden aikana käynnistyneissä 
seitsemässä kerrostalon peruskorjaushankkeessa, mutta 
vuoden ainoassa rivitalohankkeessa tavoite jäi täyttymättä.  

Parannamme rakennustemme energiatehokkuutta esimer-
kiksi asentamalla ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestel-
miä, joilla vähennämme merkittävästi energiahukkaa. Lin-
jauksemme mukaan jokaiseen uuteen ja peruskorjattavaan 
kohteeseemme asennetaan aurinkovoimala aina, kun se on 
teknisesti mahdollista. Lisäksi asennamme erillishankkeina 
viisi aurinkovoimalaa vuosittain. Raportointivuonna valmistui 
yhdeksän aurinkovoimalaa, kuuteen uudiskohteeseen ja 
kolmeen peruskorjattuun kohteeseen. Asennamme uusiin ja 
peruskorjattaviin kohteisiin aina myös maalämmön, mikäli 
se on mahdollista ja kannattavaa. Raportointivuonna ei vielä 
valmistunut maalämpöhankkeita, mutta niitä on rakenteilla.



 

Uusimme ajokalustoamme vähäpäästöiseksi 
ja asennamme asukkaillemme 
sähköautojen latauspisteitä
Vähäpäästöisten kulkuvälineiden osuuden lisääminen on 
keskeistä Helsingin kaupungin päästövähennystavoitteen 
kannalta. Tuemme tavoitetta rakentamalla kaikkiin uusiin ja 
laajoihin peruskorjattaviin kohteisiin sähköautojen latauspis-
teet. Uudis- ja peruskorjauskohteissamme autopaikoista 10 
prosentissa (vähintään kuusi paikkaa) on sähköauton lataus-
piste ja lopuissa paikoissa on valmius sähköauton lataus-
pisteelle. Lisäksi sähköautojen latauspaikkoja asennetaan, 
mikäli asukkailla on täyssähköautoja. Raportointivuoden 
lopussa noin 11 prosenttia kaikista kohteistamme on sähkö-
autojen latauspisteitä. Raportointivuonna 2021 hankimme 
kuusi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla (sähkö-hybridi ja kaasu) 
toimivaa autoa omaan/huollon käyttöön. Vaihtoehtoisilla 
käyttövoimilla toimivien huollon käytössä olevien autojen 
määrä oli 14 prosenttia koko ajokalustosta.
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Vastuullisuusohjelma  

Tavoite Mittarit/Näin onnistuimme Mitä teimme vuonna 2021 Suunnitelmat 2022 (-2025)

Tähtäämme 
rakennuskantamme 
hiilineutraaliin 
energiankäyttöön 
vuonna 2030

• Ostoenergian aiheuttamat 
hiilidioksidipäästöt nousivat 
8 % vuodesta 2020

• Kiinteistösähkön 
hiilidioksidipäästöt 0 tCO2 
vuonna 2021

• Energiankulutuslaskennan rinnalla 
hiilijalanjäljen laskenta 24:ssä 
peruskorjaukseen menossa 
olevassa kohteessa.

• 1 600:lle Hekan omistamalle rakennukselle 
tehtiin AI-energiakartoitus.

• 9 kohteeseen valmistui aurinkovoimala.
• Vuoden lopussa 11 %:ssa kohteistamme oli 

sähköauton latauspistettä.

• Uusien rakennusten CO2 päästöjen raja-arvoja tutkitaan 
ja tarkennetaan osana Hiilineutraali Helsinki 2030 –
toimenpideohjelmaa.

• Vuoteen 2030 tähtäävä tiekartta päästövähennys- ja 
energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamisesta osana pitkän 
tähtäimen korjaussuunnitelmaa.

• Itse tuotetun uusiutuvan energian osuuden määrä saadaan 
raportoitua.

Kiinteistöjemme 
energiatehokkuus 
paranee vuosittain

7,5 % vuoteen 2025 
mennessä vuoden 
2016 tasoon verrattuna 
(VAETS)

• Sääkorjattu ostoenergian 
ominaiskulutus pieneni 
vuodesta 2020

• Jatkoimme korjauspolitiikan jalkauttamista 
henkilökunnalle.

• Investointipäätös 7 kerrostalokohteen 
peruskorjaushankkeelle, joissa vähintään 32% 
parannus energiatehokkuuteen

• Suunnitelma Hekan energiajohtamiselle ja energiamittaroinnin 
kehittäminen.

Innovatiivisuus ja 
edelläkävijyys näkyvät 
toiminnassamme.

• Onnistuimme uusien 
toimenpiteiden 
käynnistämisessä hyvin, 
mutta vaikutuksia voidaan 
odottaa vasta myöhemmin.

• Vähähiilisen asumisen ratkaisuja kehittävä 
Hekan Innovaatio-ohjelma lanseerattiin.

• Pilotoimme kiertotalousratkaisuja yhdessä 
Helsingin asuntotuotantotoimiston (Att) 
kanssa.

• Innovaatiokumppanuuden kilpailuttaminen Hekan innovaatio-
ohjelmasta löytyneiden ratkaisujen pohjalta.

• Pilottikokeiluun innovatiivinen digitaalinen kuvaustyökalu 
rakennuksen mallintamiseen.

• Aktiivinen osallistuminen kaupungin kiertotalousklusterin 
toimintaan.

• Mukana Circular Green Blocks –hankkeen tilat ja tavarat 
kiertoon -kokeiluohjelman asiatuntijaraadissa seuraamassa ja 
sparraamassa kiertotalouskokeiluja. 

• Materiaaliselvitys yhteistyössä kaupungin kiertotalousklusterin 
ja Helsingin asuntotuotantotoimiston (Att) kanssa. 

• Yhteiskäyttöautopilotti ainakin kahdessa kohteessa vuonna 2022.

Pienennämme haitallisia 
ympäristövaikutuksia 
hoitamalla 
kiinteistöjämme ja 
pihojamme kestävästi.

• Kemikaalivalikoima pieneni 
70%.

• 100% vuonna 2021 
hankituista autoista 
kulkee vaihtoehtoisilla 
käyttövoimilla.

• Hankimme 6 vaihtoehtoisilla käyttövoimilla 
(sähkö-hybridi ja kaasu) toimivaa autoa. 

• Kestävän pihojen suunnittelun ja hoidon 
periaatteet käyttöön kaikilla Hekan pihoilla. 

• Oma tuoteluettelo huollon ja siivouksen 
käytössä oleville kemikaaleille. Kemikaalien 
hankintakäytäntöjen uudistaminen. 

• Asuntojen sisämaalien valintakriteereiden 
tarkentaminen. 

• Omaan käyttöön hankittavien autojen kriteerien tarkentaminen. 
• Jätehuollon kehittäminen erityisesti tietojenkeruun näkökulmasta.



Kylmä talvi näkyi energiankulutuksessa
Raportointivuonna 2021 rakennustemme ostoenergian-
kulutus kasvoi 14 prosenttia ja vedenkulutus kasvoi 2,9 
prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Energian kokonaisku-
lutuksen kasvuun vaikutti uusien talojen valmistuminen sekä 
poikkeuksellisen kylmä sääjakso vuoden 2021 alussa. Lisäksi 
kotona vietettiin enemmän aikaa koronapandemian vuoksi, 
mikä näkyy kasvaneena energian- ja vedenkulutuksena. 
Kuitenkin kun katsotaan sääkorjattua ostoenergian ominais-
kulutusta, on kulutus pienentynyt 0,33 prosenttia vuodesta 
2020. Sääkorjattu eli normitettu kulutus on vertailukelpoinen 
riippumatta rakennuksen sijainnista tai eri vuosien lämpö-
tilaeroista. Energian ominaiskulutus ilmoitetaan käytetyn 
energian määränä suhteutettuna rakennuskuutioihin. Vaikka 
sääkorjattu energian ominaiskulutus pienentyi vuodesta 
2020, on tulevina vuosina saatava energiankulutusta 
pienennettyä vuositasolla merkittävästi enemmän. Raken-
nuksemme käyttivät myös uusiutuvaa aurinkoenergiaa, jonka 
määrästä meillä ei ole vielä kootusti tietoa.

Seurannan ja mittaroinnin kehittäminen
Seuraamme talojemme lämpötilaa ja kosteutta IoT-tekniikan 
antureilla. Tavoitteena on tasainen ja miellyttävä, noin 21 
asteen lämpötila yhä useammalle asukkaalle – asumis-
mukavuudesta ei siis säästetä. Järjestelmä tuottaa myös 
automaattisia suosituksia talotekniikan asiantuntijoiden 
päätösten tueksi. Ohjelma laskee mittausdatan perusteella 
esimerkiksi sen, kuinka lämmintä vettä talon lämmitysjärjes-
telmään kannattaa eri ulkolämpötiloissa syöttää.

Systemaattinen ja kattava yhtiötasoinen tiedonkeruu ja 
tiedolla johtaminen vaatii vielä kehittämistä. Raportointi-
vuonna 2021 kilpailutetut ja vuonna 2022 käyttöönotettavat 
järjestelmät mahdollistavat jatkossa paremmin tietojen 
keruun ja analysoinnin. Haasteita voi kuitenkin yhä olla 
erityisesti tietojen siirrossa järjestelmiin. Esimerkiksi 
vedenkulutustietoja ei saada vielä automaattiluennan avulla 
vaan mittarit on luettava manuaalisesti itse. Olemme myös 
sitoutuneet kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen 
mukaisiin tavoitteisiin, jotka vähentävät sähkön ja lämmön 

yhteenlaskettua kulutusta 7,5 prosenttia vuoden 2016 
tasosta vuoteen 2025 mennessä. Tehtyjen VAETS-
toimenpiteiden kirjaamisessa ja vaikutusten seurannassa on 
kuitenkin ollut haasteita.

Erilaisten pilottikokeilujen ja selvitysten kautta saatujen 
hyvien tulosten ja toimenpide-ehdotusten jalkauttaminen 
laajemmin yhtiön toimintaan vaatii myös kehittämistä. 
Raportointivuonna teetimme esimerkiksi 1 600:lle Hekan 
omistamalle rakennukselle AI-energiakartoituksen, jolla 
saatiin tilannekuva energiatehokkuuspotentiaalista Hekan 
kiinteistökannassa sekä toimenpide-ehdotuksia energia-
tehokkuuden parantamiseksi. Vuonna 2022 koostamme 
tiekartan, jossa kokoamme yhteen useista eri selvityksistä ja 
kartoituksista saadut kiinteistökannan energiatehokkuutta 
parantavat toimenpide-ehdotukset. Tiekartan toimenpiteet 
on tarkoitus viedä energiajohtamisen järjestelmään osaksi 
pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaa. 

”Vuonna 2022 koostamme tiekartan, 
jossa kokoamme yhteen useista eri 
selvityksistä ja kartoituksista saadut 
kiinteistökannan energiatehokkuutta 
parantavat toimenpideehdotukset. 
Tiekartan toimenpiteet on tarkoitus 
viedä energiajohtamisen järjes
telmään osaksi pitkän tähtäimen 
korjaussuunnitelmaa.”
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Laaja rakennuskanta testialustana uusille ratkaisuille

Kehitämme toimintaamme 
kiertotaloustalousnäkökohdat huomioiden
Noudatamme Helsingin kaupungin kierto- ja jakamis-
talouden tiekarttaa, jonka mukaisesti suunnittelemme 
ja toteutamme kiertotalouden periaatteita noudattavia 
uudis- ja peruskorjaushankkeita yhteistyössä ATT:n kanssa. 
Kiertotalousajattelua edistettiin raportointivuonna esimer-
kiksi Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakunta (CANEMURE) 
EU-hankkeessa mukana olleessa pilotissa, jossa etsittiin 
Kontulankaari 11:n peruskorjauksessa kustannustehokkainta 
ratkaisua kohteen energiatehokkuuden parantamiseksi ja 
elinkaaren hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Kiertotalous-
näkökulmat huomioitiin jo hankkeen suunnitteluvaiheessa 
uudelleenkäyttöselvityksen ja –suunnitelman avulla. Hanke 
lisäsi ymmärrystä resurssiviisaan ja elinkaarivaikutuksiltaan 
järkevän peruskorjauksen toteuttamisen mahdollisuuksista.  

Osallistumme aktiivisesti vuonna 2021 käynnistyneeseen 
Helsingin kaupungin kiertotalouden klusteriohjelman 
toimintaan ja kuulumme klusterin ohjausryhmään. Yhteis-
työn avulla etsimme ratkaisuja kiertotalousnäkökulman 
huomioimiseen toiminnassamme. Yhdessä klusterin ja 
ATT:n kanssa käynnistimme materiaaliselvityksen, jonka 
tavoitteena on löytää kiertotalouden ja hiilijalanjäljen 
näkökulmasta parempia kustannustehokkaita vaihtoehtoja 
rakennusmateriaaleille.
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Case   

HELENAhanke: Innovaatioohjelmalla 
uudenlaista energiateknologiaa 
Hekataloihin
Hekalla käynnistyi vuonna 2020 HELENA-hanke, jossa etsitään 
uudenlaisia ratkaisuja peruskorjattavien talojen energiatehokkuu-
den parantamiseksi. Osana hanketta haimme alkuvuodesta yrityk-
siä mukaan luomaan uusia innovatiivisia vähähiilisiä rakennus- ja 
asumisratkaisuja Hekalle.

Innovaatio-ohjelman kautta saatiin paljon hyviä hakemuksia 
sekä Suomesta että ulkomailta. Mukaan valittujen yhdeksän 
yrityksen energiatehokkuusratkaisuja testataan vuoden 2022 
aikana. Mukana on uudenlaisia menetelmiä rakennusten ener-
giatehokkuuspotentiaalin tunnistamiseen ja energiansäästöön 
sekä uusiutuvan energian ja hukkalämpöjen hyödyntämiseen 
tähtääviä ratkaisuja.

”Yksi ratkaisuista yhdistää lämpöpumpun kaukolämpöön uudella 
kytkentätavalla, joka ei heikennä kaukolämmön jäähtymää. Koko-
naisuudessa on mukana myös aurinkosähköpaneelien ja aurin-
kolämpökeräimien yhdistelmä ja älykästä lämmityksenohjausta”, 
Hekan energiapäällikkö Jenni Venäläinen kertoo.   

Lue lisää

https://kirahub.org/en/9-companies-selected-to-helsinki-city-housing-companys-new-innovation-program/
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/ilmastoteot/hankkeet/canemure/case-asuinkerrostalojen-peruskorjauksen-suunnittelu-ja-kehitystyo.pdf 


Hoidamme talojamme ja pihojamme kestävästi
Olemme tehneet useamman vuoden ajan työtä Hekan 
huollon ja siivouksen käytössä olevien varoitusmerkittyjen 
kemikaalien tuotevalikoiman pienentämiseksi ja yhtenäis-
tämiseksi. Raportointivuonna 2021 uudistimme huollon 
ja siivouksen käyttämien tuotteiden hankintakäytännöt ja 
räätälöimme Hekalle oman kemikaalihankintojen tuotevali-
koiman. Tuotevalikoimassa esimerkiksi kaikki siivoustyössä 
käytetyt tuotteet ovat ympäristömerkittyjä (Joutsenmerkki 
tai EU Ympäristömerkki) mikäli tuotteelle on mahdollista 
saada ympäristömerkki. Rinnakkaisten tuotteiden tarkan 
karsinnan myötä onnistuimme vähentämään tuotevalikoi-
maamme jopa 70 prosenttia verrattuna vuoteen 2018, jolloin 
kehitystyötä aloitettiin. Pitkäjänteisen työn avulla olemme 
myös saaneet kemikaalihallintamme lain vaatimalle tasolle. 
Tämän tason tulisi olla kaikessa toiminnassa itsestäänsel-
vyys, mutta kemikaalihallinnassa vaatimusten täyttyminen 
on vienyt meiltä aikaa.

Raportointivuonna 2021 aloitimme myös ympäristöys-
tävällisempien rakennusmateriaalien kartoittamisen. 
Kustannusvaikutuksiltaan, saatavuudeltaan ja ympä-
ristönäkökohdiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan (kuten 
kestävyys, huollettavuus jne) parhaiden materiaalien 
löytäminen vaatii pidempää selvitystyötä. Saimme kuitenkin 
jo edistystä aikaan ja päätimme alkaa käyttämään asuntojen 
sisämaaleissa M1-päästöluokiteltuja maaleja, joilla on 
lisäksi Pohjoismainen ympäristömerkki (Joutsenmerkki) tai 
EU-ympäristömerkki.
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”Siivouksessa käytettävien tuotteiden 
määrän vähentäminen ja yhtenäinen 
tuotevalikoima helpotti siivoajien 
työtä koska nyt jokaisessa siivous
kaapissa on nyt vastassa samat 
ympäristömerkityt tuotteet.”
Britta Eismann, siivoustyönjohtaja

Case   

Kestävät pihojen suunnittelun 
ja hoidon periaatteet otettiin 
käyttöön kaikilla pihoilla
Hekan pihojen suunnittelussa ja hoidossa 
huomioidaan jatkossa entistä paremmin luonnon 
monimuotoisuus, haitallisten ympäristövaikutusten 
minimointi, hulevesien hallinta, turvallisuus ja 
viihtyisyys. Myös asukkaat pääsevät mukaan pihojen 
suunnitteluun ja hoitoon.

Uudet periaatteet kehitettiin pilottihankkeessa, 
jossa 40 Hekan kohteen pihojen hoitoa suunniteltiin 
uudelleen. Pilottihanke toteutettiin yhdessä 
Rambollin kanssa useamman hoitokauden aikana. 
Pilotin kannustamana myös pihojen suunnittelun 
ohjeistuksia kehitettiin ja esimerkiksi luontopohjai-
sia ratkaisuja korostetaan jatkossa.

Kestävän pihojen suunnittelun ja hoidon periaatteet 
tulevat näkyvimmiksi pihoilla pikkuhiljaa ja ne huo-
mioidaan myös yhteistyökumppaneita valittaessa.

”Yhteistyökumppanien kannustaminen toiminnan 
kehittämisessä kestävämpään suuntaan on meille 
tärkeää. Näillä toimilla saadaan aikaiseksi aitoa 
vaikuttavuutta”, kertoo Hekan ympäristö- ja vastuul-
lisuuspäällikkö Marika Nyyssönen.

Lue lisää

https://www.hekaoy.fi/fi/uutiset/uudet-kestavat-pihojen-suunnittelun-ja-hoidon-periaatteet-kayttoon-kaikilla-pihoilla


Liiketoiminta
Heka on hyvä vuokranantaja ja rehti yhteistyökumppani. Toimintamme on 
kestävää, läpinäkyvää sekä tietoturvan osalta huolellista. Asukkaillemme olemme 
laadukas, turvallinen ja kohtuuhintaisia vuokranantaja. Yhteistyökumppaneitamme 
kannustamme ja autamme toimimaan yhä vastuullisemmin.

Keskivuokra 

yli 44 %
  markkinavuokraa pienempi
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Asuntojemme käyttöaste on 

99,9 %



Rehti liiketoiminta

Tavoitteet Näin onnistuimme 2021

Yhtiön vuokrataso pysyy 
kohtuuhintaisena.

Keskivuokra vuonna 44,4 % 
markkinavuokraa pienempi.

Vuokravelkoihin liittyvä häätöjen määrä ei 
nouse edellisessä vuodesta.

Yksi häätö enemmän kuin vuonna 2020.

Tietosuojarikkomuksien määrä on 
pienempi kuin edellisenä vuotena.

Rikkomuksia kuusi kappaletta vähemmän 
kuin vuonna 2020.

100 % hankinnoistamme toteutetaan 
huomioimalla hankinnan vastuullisuus 
koko hankinnan elinkaaren aikana.

Ympäristökriteereiden huomioiminen 
hankinnoissa hyvällä tasolla.
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Tämän osaalueen ohjaavat politiikat ja periaatteet
• ARA-lainsäädäntö ja suositukset, korjauspolitiikka ja rahoituspolitiikka ja 

hankintapolitiikka ovat rehdin liiketoiminnamme perusta.
• Tietosuojapolitiikka määrittelee toimintatavat ja periaatteet henkilötietojen 

käsittelyyn.
• Hekan ympäristöpolitiikka sekä Helsingin kaupungin ohjeet asettavat tavoitteita 

ekologisen kiinteistötoiminnan kehittämiseen.

Kohtuuhintaisen 
asumisen perusteet

Toimintamme tavoitteena on luoda puitteet monipuoliselle 
ja kohtuuhintaiselle asumiselle, siten että mahdollisimman 
monella olisi varaa asua ja elää Helsingissä. Tarjoamme 
myös pienituloisille, nuorille ja vaikeimmassa asuntotilan-
teessa oleville, kuten pitkäaikaisasunnottomille ja mielenter-
veyskuntoutujille mahdollisuuden hyvään asumiseen.

Määritämme Hekan vuokrat omakustannusperiaatteella 
eli perimme asunnoistamme vuokraa vain sen verran, mitä 
niiden rakentaminen, korjaaminen, ylläpito ja hallinnointi 
maksavat. Emme tavoittele toiminnallamme voittoa emmekä 
jaa osinkoa. Tämän ansiosta Hekan vuokrataso on Helsingin 
keskimääräistä vuokratasoa huomattavasti alhaisempi. 
Tasaisen vuokrakehityksen, oikeudenmukaisen ja tasapuo-
lisen vuokran määrän sekä kysynnän tasaisen jakautumisen 
toteutumiseksi tasaamme Hekan kokonaisvuokran vuosittain 
vuokratalojen käyttöarvoon perustuen. Vuonna 2021 Hekan 
keskivuokra, 12 €/m2/kk, oli 44,4 prosenttia alle Helsingin 
vapaarahoitteisen vuokratason. Tavoitteenamme on, että 
keskivuokra pysyy vähintään 40 prosenttia alle markkina-
vuokrien myös pidemmällä aikavälillä.



Ketterää toimintaa ja tarkkaa kirjanpitoa
Panostamme johtamisessa toimintamalliemme yhtenäistä-
miseen ja ketteröittämiseen. Arvioimme jatkuvasti toimin-
tamme taloudellisuutta, tehokkuutta ja riskien hallintaa. 
Seuraamme kassa- ja rahoitustilannetta, vuokratavoitteiden 
toteutumista, vuokrasaatavien kehittymistä sekä toteu-
tuneita korjauskuluja kuukausittain. Samoin seuraamme 
vuokraustilannetta, kiinteistön ylläpidon kustannusten kehit-
tymistä sekä liiketoimintamme merkittävimpiä rahavirtoja. 
Merkittävimmät suorat tulomme syntyvät vuokratuotoista, 
jotka kattavat 96 prosenttia tuotoistamme.

Toteutamme peruskorjauksia ja muita korjauksia suun-
nitelmallisesti oikeaan aikaan ja oikeaan tarpeeseen. 
Suurimmat kuluerämme muodostuvat kiinteistöjen 
hoidosta, ylläpidosta ja korjauksista. Uudisrakentamisen 
ja 80 prosenttia peruskorjausinvestoinneista rahoitamme 
lainoilla. Varaudumme rahoituspolitiikassa ja budjetoinnissa 
vuosittain suoriutumaan lainojen lyhennyksistä. Tavoittee-
namme on omavaraisuusasteen säilyminen vähintään 10 
prosentissa. Raportointivuoden lopussa omavaraisuusaste 
oli 12 prosenttia.

Vastuullisuusohjelma  

Tavoite Mittarit/Näin onnistuimme Mitä teimme vuonna 2021 Suunnitelmat 2022 (-2025)

Yhtiön vuokrataso pysyy 
kohtuuhintaisena.

Riittävä vakavaraisuus, 
omavaraisuusaste 
vähintään 10 %

• Yhtiön keskivuokra 
vuonna 2021 oli 12,00 
eur/m2/kk joka on 44,4 % 
markkinavuokraa pienempi.

• Omavaraisuusaste 2021 
lopussa oli 12 %

• Vuonna 2021 otimme käyttöön 
uuden vuokraustoiminnan 
tietojärjestelmän ja pankkiohjelman 
sekä päätimme uuden sopimusten 
ja dokumenttienhallintajärjestelmän 
hankinnasta.

• Omavaraisuuden turvaamiseksi 
varauduimme rahoituspolitiikassa ja 
budjetoinnissa vuosittain suoriutumaan 
suunnitelluista lainojen lyhennyksistä

• Pyrimme edelleen parantamaan ja yhtenäistämään talouden 
prosesseja ja tietojärjestelmiä sekä kehittämään innovatiivista talouden 
hallintaa, seurantaa ja raportointia. Otamme käyttöön uuden johdon 
raportointijärjestelmän sekä lainanhallintajärjestelmän. 

• Huomioimme henkilöstöresursoinnissa sekä koulutuksissa useat 
tietojärjestelmäprojektit, jotka vaativat sekä käyttöönottovaiheessa 
että myös jonkin aikaa sen jälkeen merkittävästi resursseja 
tietojen konfiguroinnissa sekä uusien toimintatapojen ja -mallien 
omaksumisessa.

• Yhtenäistämme toimintamallejamme keskittämällä aluetoimistot yhteen 
toimistoon

Vuokravelkoihin liittyvä 
häätöjen määrä ei nouse 
edellisessä vuodesta.

• Vuonna 2021 vuokravelkojen 
vuoksi toimitettiin yksi 
häätö enemmän kuin 
vuonna 2020.

• Vuokravelka- ja perintäneuvontamme 
palvelee myös englannin kielellä.

• Lähetimme viestin oikeudellisen perinnän 
alkamisesta kaikille 18-29-vuotiaille 
asiakkaille, kun heidän vuokravelkansa 
siirtyi oikeudelliseen perintään.

• Kehitämme perinnän viestintää, visuaalisuutta ja selkokielisyyttä 
vuosina 2024-2025.

• Kehitämme perinnän digitaalisuutta vuosina 2024-2025.

Henkilötietojen 
tietoturvaloukkausten 
määrä on pienempi kuin 
edellisenä vuotena.

Tietosuoja on olennainen osa 
hankintojen ja prosessien 
suunnittelua.

• Henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksia 
tapahtui 23 kpl, mikä oli 
6 kpl vähemmän kuin 
v. 2020.

• Teimme 4 vaikutusten-
arviointia vuonna 2021.

• Järjestimme kolme tietosuoja-aiheista 
koulutusta eri henkilöstöryhmille ja 
julkaisimme kaksi tietosuoja-aiheista 
lakivinkkiä.

• Edellytämme tietosuojakortin suorittamista ja seuraamme koulutuksen 
toteutumista. Tietosuojakortin suorittaminen on osa jokaisen uuden 
työntekijän perehdytystä.

• Järjestämme ainakin kaksi sisäistä koulutusta tietosuojasta ja 
julkaisemme ainakin kaksi tietosuoja-aiheista lakivinkkiä.

• Henkilöstöllä on käytössä Tietosuojaopas (vuonna 2023).
• Asiakaspalvelussa työskentelevillä sekä julkisia hankintoja 

valmistelevilla työntekijöillä on käytössään näihin tehtäviin räätälöidyt 
tietosuojakurssit (vuosina 2022-2024).

• Vuonna 2022 teemme tai päivitämme vähintään neljä 
vaikutustenarviointia.

• Laadimme tietotilinpäätöksen vuodelta 2022.

100 % hankinnoistamme 
toteutetaan  huomioimalla 
hankinnan vastuullisuus 
koko hankinnan elinkaaren 
aikana.

• Kehitettävää • Kaikissa kynnysarvon ylittävissä 
hankinnoissamme huomioitiin haitalliset 
ympäristövaikutukset ja pyrittiin 
pienentämään niitä asettamalla 
ympäristökriteerejä.

• Ympäristökriteerien seurantataulukko 
käytössä.

• Kaikille hankintakategorioillemme tehdään vastuullisuuskriteerit 
työpajoissa yhdessä hankintoja valmistelevan henkilökunnan kanssa. 

• Kriteerien vaikuttavuuden seurantaa kehitetään. 
• Teemme vähintään yhden hankinnan innovatiivista hankintamenettelyä 

noudattaen.
• Hyödynnämme vähintään yhdessä hankinnassa hankinnoilla 

työllistämistä ja työllistämisehtoa
• Laajennetaan hankinnoissa käytettäviä vastuullisuuskriteereitä 

(erityisesti sosiaalinen vastuu, työllistämisehdot)
• Seurataan aktiivisesti vastuullisuuskriteerien toteutumista myös 

sopimuskaudella (kannustimet, palkkiot jne.)
• Vastuullisuus osaksi koko hankinnan elinkaarta; minimivaatimuksina 

tarjouspyynnössä, laatukriteereinä, sopimusehtoina ja kannustimina. 

”Kirjanpito ja tilinpäätös 
laaditaan keskitetysti 
Hekan talousosastolla. 
Tehokkaat kirjanpito
prosessimme mahdollistavat 
ajantasaisen talouden seurannan. 
Systemaattiset täsmäytys ja tarkistus
käytäntömme varmistavat kirjanpitomme 
oikeellisuuden.” 
Matias Kallio, talouspäällikkö
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Ei asuntoja, vaan pysyviä koteja
Hekan asunnot ovat asukkaiden koteja. Vuokranantajana 
olemme kohtuuhintainen, luotettava ja turvallinen. Asuminen 
on pysyvää, kun asukas hoitaa vuokranmaksun sopimuksen 
mukaisesti. Uusilta asukkailta emme vaadi vuokravakuuksia 
ja vuokrankorotukset ovat maltillisia. Asuntojen käyttöaste 
on korkea (99,9 %) ja vuokralaisten ulkoinen vaihtuvuus 
vähäistä (10,3 %), mikä kertoo asukkaiden tyytyväisyydestä.

Asumisen turvallisuus on meille tärkeää ja pyrimme ehkäi-
semään häätöjä monin tavoin. Tuemme asukasta ikävässä 
velkatilanteessa ja pyrimme perinnässä siihen, että asukas 
ei menetä kotiaan vuokravelkojen takia. Häätöjen vuosit-
tainen lukumäärä on Hekassa verrattain matala. Olemme 
kehittäneet perintäämme aktiivisesti, ja asiakaslähtöisyys 
on ollut kantava teema vuokravelkojen ja asiakaslaskujen 
perissä jo kehitystyön alkumetreiltä lähtien. Arvostamme 
asiakkaan omaa aktiivisuutta ja tarjoamme asiakkaalle 
perinnän eri vaiheissa useita mahdollisuuksia velkatilanteen 
korjaamiseksi. Viestimme perinnän eri vaiheista asukkaalle 
selkokielisesti ja ymmärrettävästi. Noudatamme perintäla-
kia, hyvää perintätapaa ja huoneenvuokralakia sekä yhte-
näistä perintäprosessiamme, ja kohtelemme asiakkaitamme 
yhdenvertaisesti perinnän eri vaiheissa. 

Uudisrakentamisella vastaamme 
kohtuuhintaisten asuntojen tarpeeseen
Helsinkiin tarvitaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, ja 
tähän tarpeeseen vastaamme jatkossakin. Vuoden 2021 
aikana Hekalla aloitettiin kuusi uudisrakennushanketta, 
joihin tulee yhteensä 587 asuntoa. Lisäksi aloitimme 
kahdeksan peruskorjaushanketta. Asuntoja näissä kohteissa 
on yhteensä 1059. Näiden investointipäätösten arvo oli 
yhteensä 300 miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 aikana valmistui seitsemän uudiskohdetta, 
joissa on yhteensä 703 asuntoa. Asuntoja valmistui niin 
uusille asuinalueille kuin täydennysrakentamisena valmiiden 
palvelujen pariin. Peruskorjaus saatiin päätökseen noin 
582 asunnossa. Vuoden lopussa keskeneräisenä oli 13 
uudisrakennushanketta, joihin valmistuu yhteensä lähes 
1339 uutta asuntoa.

”Vuoden 2021 aikana valmistui 
seitsemän uudiskohdetta.”

Tapamme toimia 
periaatteet

Hekan eettiset 
periaatteet

=
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Case   

Ei kiitos joululahjoille
Vuonna 2021 Hekalla kieltäydyttiin kohteliaasti joululahjoista. Päätöksen 
taustalla ovat Tapamme toimia -periaatteet, jotka määritettiin Hekalle 
osana vastuullisuusohjelmaa. Periaatteet kertovat sen, miten kohtelemme 
toisiamme, asukkaitamme ja muita sidosryhmiämme, teemme työtämme ja 
harjoitamme liiketoimintaamme. 

”Ajatus Tapamme toimia -periaatteista syntyi, kun eettisiä periaatteita 
työstettiin yhdessä työntekijöiden kanssa. Halusimme ymmärrettävästi 
ja konkreettisesti kertoa, kuinka vastuullisuus näkyy toiminnassamme ja 
työntekijöiden arjessa”, avaa ohjeiden syntyä HR-johtaja Marita Ailio. 

Tapamme toimia -periaatteita on 12 ja Hekan arjessa ne näkyvät monin 
tavoin. Koska emme salli toiminnassamme lahjontaa ja korruptiota, emme 
muun muassa ota enää vastaan joululahjoja. Asukkaitamme kohtelemme 
aina arvostavasti tilanteesta riippumatta. Huomioimme ympäristön arjen 
pienissä ja suurissa teoissa. Yhtiönä torjumme harmaata taloutta ja käsitte-
lemme henkilötietoja huolellisesti.

Lue lisää

https://www.hekaoy.fi/fi/heka/vastuullisuus/tapamme-toimia


Tietoturva on osa jokaisen hekalaisen ammattitaitoa

Asiakkaamme, työntekijämme, työnhakijamme ja yhteis-
työkumppaneidemme edustajat voivat luottaa siihen, että 
kunnioitamme heidän yksityisyyttään ja käsittelemme heitä 
koskevia henkilötietoja luottamuksellisesti ja turvallisesti, 
tietosuojalainsäädäntöä ja omia sisäisiä ohjeitamme noudat-
taen. Viestimme avoimesti ja läpinäkyvästi henkilötietojen 
käsittelystä. Varmistamme rekisteröityjen oikeuksien 
toteuttamisen prosesseissamme ja järjestelmissämme.

Hekan tietosuojapolitiikka määrittelee ne toimintatavat 
ja periaatteet, joilla keräämme, käytämme, säilytämme, 
ylläpidämme, luovutamme ja poistamme henkilötietoja. 
Tietosuojapolitiikkamme pohjautuu Euroopan unionin ja 
kansalliseen voimassa olevaan 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 tietosuoja-
vastaava, joka ohjaa ja kehittää tietosuojan toteutumista. 
Meillä toimii myös tietosuojaryhmä, jossa on edustettuna 
keskeiset liiketoimintomme. Aluetoimistoissa on lisäksi 
nimetty tietosuojayhteyshenkilöt.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien arviointi ja tieto-
suojan vaatimusten noudattaminen on erityisen tärkeää, kun 
suunnittelemme uusia toimintamalleja ja otamme käyttöön 
erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Tietosuojan vaatimusten 
noudattaminen ovat tärkeä osa suunnitteluvaihetta, kun 
otamme käyttöön uusia teknologioita kun kehitämme tieto-
järjestelmiämme ja kun panostamme asiakkaiden sähköisiin 
palveluihin. Tähtäämme siihen, että käyttämämme tekno-
logiat varmistavat henkilötietojen korkeatasoisen suojan. 
Edellytämme tietosuojalainsäädännön noudattamista 
myös yhteistyökumppaneiltamme.

Raportointivuonna 2021 henkilötietojen tietoturvalouk-
kauksia tapahtui 23 kappaletta, mikä oli kuusi kappaletta 
vähemmän kuin vuonna 2020. Tyypillisin tietoturvaloukkaus 
oli henkilötietoja sisältävän sähköpostin lähettämisen 
väärälle vastaanottajalle. Loukkauksista ei aiheutunut riskiä 
rekisteröidyille tai aiheutunut riski oli vähäinen. Yhtenä 
syynä henkilötietojen tietoturvaloukkauksia määrän laskuun 
voi olla se, että kaikkia tietoturvaloukkauksia ei ole rapor-
toitu. Näemmekin merkittävänä riskinä, että henkilökunta 
ei tunnista henkilötietojen tietoturvaloukkausta tai siitä 
rekisteröidylle mahdollisesti aiheutuvaa riskiä. Tämän vuoksi 
loukkaus voi jäädä raportoimatta. Lisäämällä henkilökunnan 
osaamista ja sekä tekemällä riskinarviointia voimme vaikut-
taa tietoturvaloukkausten todellisen määrän minimoimiseen 
sekä tietoturvaloukkauksista rekisteröidyille mahdollisesti 
aiheutuvien riskien minimoimiseen. Koulutamme ja kannus-
tamme henkilökuntaamme tunnistamaan ja ilmoittamaan 
kaikki tietoturvaloukkaukset.
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Panostamme 
hankintojemme 
vastuullisuuteen

Hekan hankinnat ovat suunnitelmallisia ja johdamme 
hankintojamme kategoriakohtaisesti. Hankintaorganisaation 
tehtävät määritetään selkeästi, ja suunnittelemme hankin-
taresurssit riittäviksi. Toteutamme hankintamme kilpailu-
tuskalenterin ja yhtenäisen hankintaprosessin mukaisesti. 
Teemme hankinnat oikeaan aikaan ja oikeaan tarpeeseen 
kokonaisuuden kannalta järkevästi keskittäen. Huomioimme 
hankintoja tehdessä loppukäyttäjät eli asukkaat tai sisäiset 
asiakkaat. Viestimme hankinnoista sisäisesti, jotta hankin-
talinjaustemme tavoitteet saavutetaan ja hyviä käytäntöjä 
jaetaan. Johdamme tiedolla ja hyödynnämme hankintatoi-
men analysointityökaluja.

Hekan hankinnat ovat vastuullisia. Asetamme hankinnoille 
vastuullisuustavoitteita niin ympäristövastuun, sosiaalisen 
vastuun kuin taloudellisen vastuun osa-alueilla. Tunnis-
tamme hankintakategorioittain ympäristö-, sosiaaliset 
ja taloudelliset vaikutukset, minkä perusteella voimme 
valita jokaiseen hankintaan sopivat keinot vastuullisuuden 
edistämiseksi. Ohjaamme myös yhteistyökumppaneitamme 
toimimaan vastuullisuusperiaatteidemme mukaisesti. 
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Uusi hankintapäällikkö vaikuttui Hekan 
vastuullisuustyöstä
Emma Kaukonen aloitti Hekan hankintapäällikkönä elokuussa 2021. 
Kaukonen huomasi heti alussa, että Hekalla oli tehty jo paljon työtä 
hankintojen vastuullisuuden varmistamiseksi.

”Ensimmäisenä huomasin, että ympäristö- ja vastuullisuuskriteerejä on 
jo mukana kaikissa hankinnoissa ja meillä ymmärretään mitä kriteerejä 
asettamalla voidaan saavuttaa. Kriteerien käyttö ei ole vain pakollinen 
paha, vaan ymmärretään mitä voidaan saavuttaa”, Kaukonen kertoo.

Julkisilla hankinnoilla on maine, että vain hinta ratkaisee. Hinnalla 
on toki merkitystä, mutta se ei ole kuitenkaan koko totuus. Hekan 
hankinnoissa on korkeat minimivaatimukset jo ennen hintavertailua. 
Ne toimijat, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, eivät pääse edes 
mukaan vertailuun.

”Hankintoja tekevien työntekijöiden kouluttaminen on erityisen 
tärkeää. Ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmat otetaan esiin 
jokaisessa koulutuksessa. Tämä on Hekalla jo ihan perustekemistä”, 
korostaa Kaukonen.

Suurena toimijana Hekalla on mahdollisuus myös kirittää yhteis-
työkumppaneitaan vastuullisempaan toimintaan. Hankinnoillamme 
haluamme kannustaa sopimuskumppaneitamme kehittämään omaa 
toimintaansa vastuullisemmaksi esimerkiksi antamalla mahdollisuuden 
ottaa ympäristöjärjestelmä käyttöön sopimuskauden aikana, jos sitä ei 
ole vielä käytössä.



GRI ja liitteet
Raportointiperiaatteet  

Tämä on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) toinen vastuullisuusraportti. 
Tässä raportissa kuvataan yhtiön toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäris-
tölliset vaikutukset tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021. Käsitellyt olennaiset vastuulli-
suusteemat on määritelty Hekan johtoryhmän toimesta sidosryhmien odotusten 
perusteella olennaisuusperiaatetta noudattaen. Raportti avaa 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 2020, minkä lisäksi joidenkin indikaattoreiden 
osalta esitetään myös historiatietoa avaamaan monivuotista kehitystä. Raportissa 
keskitytään Helsingin kaupungin asunnot Oy:n määräysvallassa oleviin asioihin 
eli raportissa kerrotaan vain ne vastuullisuusluvut, jotka liittyvät suoraan yhtiön 
omaan toimintaan. Raportti ei ole varmennettu. Lisätietoja vastuullisuusraportista 
antaa toimistusjohtaja Jaana Närö, jaana.naro@hekaoy.fi.
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Taloudelliset tunnusluvut 
Vastuullisuusraportissa esitetyt taloudelliset tunnus-
luvut kattavat vain Helsingin kaupungin asunnot Oy:n 
toiminnan. Luvut kertovat suoraan yhtiön toiminnasta ja 
ne perustuvat tilinpäätökseen sekä kirjanpitoon. Luvut 
ovat tilintarkastettuja.

Taloudelliset luvut 
2021 2020 2019 2018

Liikevaihto, M€ 447 434 422 411
Hallinnoitava kiinteistöomaisuus, M€ 3 271 3 191 3 036 2 850
Asuntojen käyttöaste, % 99,9 99,8 99,8 99,9
Asuntojen vaihtuvuus, % 13,3 12,7 12,2 11,2
Asuntojen vaihtuvuus -ulkoinen % 10,3 9,6 8,9 8,2
Asuntojen vaihtuvuus -sisäinen, % 3,0 3,0 3,2 2,9
Asuntoaloitukset vuosittain (kpl) 587 408 769 1 007

Verojalanjälki 
Yhteenveto (M€) 2021 2020

Tilikaudelta välittömästi maksettavat verot 18 20
Tilikaudelta välillisesti maksettavat verot 85 135
Tilikaudelta tilitettävät verot 13 8
Saadut avustukset -5 -13
Verojalanjälki yhteensä 111 148

Tilikaudelta maksettavat välittömät verot (M€)

Laskennalliset tuloverot 4 6
Työnantajamaksut 5 5
Kiinteistöverot 9 9
Tilikaudelta maksettavat välittömät verot yhteensä 18 20

Tilikaudelta maksettavat välilliset verot (M€)

Kiinteistökannan laskennalliset sähkö- ja energiaverot 2 1
Vähennyskelvottomat arvonlisäverot 78 128
Oman käytön arvonlisävero 5 5
Tilikaudelta maksettavat välilliset verot yhteensä 85 135

Tilikaudelta tilitettävät verot (M€)

Palkkoihin liittyvät verot 5 5
Arvonlisäverot, netto 8 3
Tilikaudelta tilitettävät verot yhteensä 13 8

Tilikaudelta saadut tuet ja avustukset (M€)

Avustukset ja korvaukset -5 -13
Tilikaudelta saadut tuet ja avustukset yhteensä 5 13

Taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen 
Rahavirrat

Sidosryhmä Selitys 2021 2020 2019 2018

Asiakkaat
Vuokra- ja käyttö-
korvaukset, myynnit 450 437 427 414

Toimittajat
Ostetut palvelut, 
muut hankekulut 211 204 221 200

Työntekijät
Henkilöstön palkat 
sivukuluineen 33 31 31 29

Pääoman tuottajat
Korko- ja 
rahoituskulut 23 24 24 26

Julkinen sektori
Laskennalliset verot 
ja tontinvuokrat 44 44 39 41

Rahavirrat 
Tulevat (M€) 2021 2020 2019 2018

Asiakkaat
Vuokratuotot 439 428 416 405
Käyttökorvaukset 7 6 6 6
Muut tuotot 4 3 6 3
Julkinen sektori
Saadut avustukset 5 13 12 10
Omistajat ja rahoittajat
Lainanotto 184 288 260 184

Menevät (M€)

Toimittajat
Palveluiden ja tarvikkeiden ostot 211 204 221 200
Investoinnit 209 305 264 201
Henkilöstö
Maksetut palkat 27 26 26 24
Omistajat ja rahoittajat
Lyhennykset 113 112 118 104
Korkokulut 23 24 24 26
Julkinen sektori
Verot 4 6 3 6
Tontinvuokrat 41 38 36 35
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Sosiaaliset tunnusluvut
Yleisohje ohjaa henkilöstötunnuslukujen laskentaa. Yhtiön 
henkilöstömäärä on se henkilöstömäärää, joka on ollut 
voimassa tilikauden päättyessä. Työtyytyväisyyden arvosana 
saadaan vuosittain tehtävästä laajasta henkilöstökyselystä. 
Arvosanojen asteikko on 1–5. Tutkimuksen toteuttaa 
Feelback Oy. Sairauspoissaoloprosentti tarkoittaa sellaista 
poissaoloa, jonka aiheuttaa tapaturma tai työntekijän sai-
rastuminen. Sairauspoissaoloihin sisältyy työterveyshuollon 
määräämät sairauslomat sekä omalla ilmoituksella pidetyt 
sairauspäivät. Työtapaturmista on huomioitu sellaiset 
tapaturmat, jotka ovat johtaneet vähintään yhden päivän 
poissaoloon. Henkilöstön koulutuspäivien ja -tuntien seuran-
nan raportointia kehitetään.   

Henkilöstön määrä ja rakenne 
2021 2020 2019 2018

Henkilöstön määrä tilikauden lopussa 703 667 662 644
Keskimääräinen työsuhteiden pituus 
vuosissa, vakinaiset 10 10 10 11
Keskimääräinen työsuhteiden pituus 
vuosissa, kaikki 10 10 10 11,0
Henkilöstön keski-ikä, vakinaiset 47,5 47,8 47,9 48,4
Henkilöstön keski-ikä, kaikki 47,3 47,6 47,4 47,8
Eläkkeelle jääneiden lukumäärä 29 25 26 15
Irtisanottujen/irtisanoutuneiden 
työsuhteiden määrä 47 57 67 43
Lomautettujen työntekijöiden määrä 0 0 0 0

Työsuhteiden laadut, 31.12.2021 
2021 2020 2019 2018

Vakituiset, miehet 374 365 364 367
Vakituiset, naiset 295 279 267 243
Määräaikaiset, miehet 23 6 9 15
Määräaikaiset, naiset 11 17 22 19
Kokoaikaiset, miehet 383 368 369 377
Kokoaikaiset, naiset 310 282 278 252
Osa-aikaiset, miehet 2 3 4 5
Osa-aikaiset, naiset 8 14 11 10

Henkilöstön ja hallinnon sukupuolijakauma 
2021 2020 2019 2018

Tilanne 31.12. Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia

Johtoryhmä 1 6* 1 5 1 5 1 5
Henkilöstö 384 312 370 291 372 284 381 257
Hallitus 3 4 3 4 3 4 3 4

* mukana myös perhevapailla olevat

Henkilöstön ja hallinnon ikäjakauma 
(vuoden mittaan työsuhteessa olleiden henkilöiden iät) 

Henkilöstö 2021 2020 2019 2018

alle 30 vuotta 62 61 67 65
30-49 vuotta 285 264 253 232
50 tai yli 356 342 342 347
Yhteensä 703 667 662 644

Hallitus

alle 30 vuotta 0 1 0 0
30-49 vuotta 4 2 2 2
50 tai yli 3 4 5 5
Yhteensä 7 7 7 7

Ammattitutkinnot 
2021 2020 2019 2018

Suoritettujen ammattitutkintojen määrä 
vuosittain 35 15 17 29

Kehityskeskusteluiden piiriin kuuluva henkilöstö
2021 2020 2019 2018

100 % 100 % 100 % 100 %

Työhyvinvointi-indikaattorit 
2021 2020 2019 2018

Työtapaturmat, poissaoloon johtaneet 35 23 27 33
Työhön liittyvät kuolemantapaukset 0 0 0 0
Sairauspoissaolopäiviä 13 190 13 260 14 759 13 371
Sairauspoissaoloprosentti 6,5 6,6 7,5 5,5
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Ympäristötunnusluvut
Ympäristötunnuslukujen laskennassa laskentarajat on 
rajattu koskemaan vain Hekan omistamia kiinteistöjä. 
Laskennan ulkopuolelle on jätetty Hekan toimistojen sekä 
työmaiden energian- ja vedenkulutukset sekä jätteiden 
määrät. Koska asukkaat vastaavat itse huoneistosähkön 
ostosta, ei huoneistosähköä ole huomioitu kulutustiedoissa. 
Raportoidut ostetun sähkön ja lämmön kulutus sekä veden-
kulutus perustuvat kiinteistöissä mitattuihin arvoihin.

Rakennusten energiankäytöstä on raportoitu pelkästään 
ostoenergian kulutus.  Ostoenergian kulutuksella tarkoi-
tetaan raportissa kiinteistösähköä sekä lämpöenergiaa. 
Ostoenergiaa ei ole sääkorjattu. Tulevissa raporteissa 
tarkoituksena on saada mukaan myös jäähdytysenergia. 
Rakennuksissa itse tuotettu uusiutuva energia vähentää 
ostoenergian tarvetta.

Tavoitteenamme on jatkossa raportoida myös rakennuksissa 
itse tuotetun uusiutuvan energia määrä. Vuokralaisten itse 
käyttämää energiaa ei ole huomioitu. Edistymistä sääkor-
jatussa ostoenergian ominaiskulutuksessa on raportoitu 
vastuullisuusohjelman tavoitteiden edistymisen yhteydessä. 
Sääkorjattu eli normitettu kulutus on vertailukelpoinen 
riippumatta rakennuksen sijainnista tai eri kuukausien 
ja vuosien lämpötilaeroista. Energian ominaiskulutus 
ilmoitetaan käytetyn energian määränä suhteutettuna 
rakennuskuutioihin.

Jätteet
2021 2020 2019 2018

Sekajätteen määrä (kg) 12 634 486 12 409 085 12 324 344 13 649 927
Kokonaisjätemäärä (kg) 16 576 159 16 021 199 15 802 722 16 848 603
Sekajätteen osuus kokonaisjätemäärästä 76,22 % 77,45 % 77,99 % 81,00 %

Energian kokonaiskulutus 
MWh 2021 2020 2019 2018

Kiinteistösähkö, ostettu 65 695 64 115 67 336 65 116
Lämpöenergia, ostettu 562 651 488 248 521485 537000
Sähkö, itse tuotettu - - - -
Lämpöenergia, itse tuotettu - - - -
Yhteensä 628 346 552 363 588 821 602 116

Energian ominaiskulutus 
KWh/m2/a 2021 2020 2019 2018

Kiinteistösähkö 4,82 4,68 4,98 4,94
Lämpöenergia, sääkorjattu 41,14 41,43 41,41 41,76
Yhteensä 45,96 46,11 46,39 46,7

Veden kulutus 
2021 2020 2019 2018

Kokonaiskulutus (m3) 5 173 012 5 211 086 4 935 876 4 946 112
Veden ominaiskulutus (l/m3) 4,82 4,68 364,76 375,22

Hekan epäsuorat CO2-päästöt 
tCO2 2021 2020 2019 2018

Sähkö* 0 5 940 9 360 12 440
Lämpö 102 402 88 860 103 250 84 860
Yhteensä 102 402 94 800 112 610 97 300

* Alkuperätakuin varmennettu uusiutuva sähkö (päästökerroin 0 gCO2/kWh)

Helen Oy:n myymän energian hiilidioksidin ominaispäästöt 
g/KWh 2021 2020 2019 2018

Lämpö 182 182 198 158
Sähkö 0 99 139 191
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GRIindeksi
Raportointisisältö Sijainti Lisätiedot

102  Yleinen sisältö

Organisaation kuvaus 

102-1 Raportoivan organisaation nimi s. 1, 3, 47

102-2 Toimialat, tavaramerkit, tuotteet, palvelut s. 3

102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti s. 47 Viipurinkatu 2 00510 Helsinki

102-4 Toimintojen sijainti s. 3, 47

102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto s. 3

102-6 Markkina-alueet, toimialat s. 3

102-7 Raportoitavan organisaation koko s. 3, 24

102-8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä s. 24, 25, 27 Jaottelu maittain tai alueittain ei ole oleellista.  
Henkilöstön ikäjakauman asteikkoa on muutettu.

102-9 Toimitusketju s. 40

102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja 
toimitusketjussa 

Maaliskuun 9. päivänä tehdyllä apporttisopimuksella 
Hekan omistukseen siirtyi Helsingin kaupungilta 
kolme Kustaankartanon rakennusta. Rakennukset 
on tarkoitus peruskorjata vanhusten 
palveluasuntokäyttöön.

Helsingin kaupungin aiemmin omistama Koy 
Humalistonkatu 4 fuusioitiin Hekaan 30.6.2021. 
Kohteessa on erityisasumista ja päiväkoti.

102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen s. 14 Kaikessa toiminnassa noudatetaan lainsäädännön 
vaatimuksia ja rakentamisessa rakennusmääräyksiä.  

102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät 
ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet 

s. 4, 12, 13, 
14, 17, 24, 
30, 36

102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja 
edunvalvontaorganisaatioissa 

s. 15

Strategia 

102-14 Toimitusjohtajan katsaus s. 5

Raportointisisältö Sijainti Lisätiedot

Eettiset toimintaperiaatteet 

102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet s. 6, 7, 8

Hallitus 

102-18 Hallintorakenne s. 14

Sidosryhmät 

102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä s. 15

102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten 
piiriin kuuluva henkilöstö 

s. 15 Kaikki työntekijät kuuluvat yleisten 
työehtosopimusten piiriin. 

102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet s. 15

102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet s. 15

102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat 
ja huolenaiheet 

s. 15

Raportointitapa 

102-45 Tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Helsingin kaupungin asunnot Oy  

102-46 Raportin sisällön määrittely s. 41

102-47 Olennaiset näkökohdat s. 7, 13

102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Henkilöstön ja hallituksen ikäjakauman rajat 
muutettiin vastaamaan raportoituja.

102-49 Merkittävät muutokset raportoinnissa Ei merkittäviä muutoksia.

102-50 Raportointijakso s. 41 1.1.2021-31.12.2021

102-51 Edellisen raportin päiväys s. 41 2021 marraskuu

102-52 Raportin julkaisutiheys s. 41 Vuosittain

102-53 Yhteystiedot, joista kysyä raporttiin liittyviä 
lisätietoja 

s. 47

102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin 
kattavuus 

s. 41, 42, 43, 
44

Tämä raportti noudattaa GRI-standardien 
sovellustasoa Core ( This report has been prepared 
in accordance with the GRI Standards: Core option)

102-55 GRI-sisällysluettelo s. 45, 46

102-56 Raportin varmennus S. 41 Raporttia ei ole varmennettu. 
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Raportointisisältö Sijainti Lisätiedot

103  Johtamismalli

103-1 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat s. 42, 43, 44 Tarkemmat rajaukset ilmoitetaan tunnuslukujen 
yhteydessä. 

103-2 Johtamismallin osatekijät s. 14

103-3 Johtamismallin arviointi s. 14

200  Taloudelliset vaikutukset

Taloudelliset tulokset 

201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja 
jakautuminen 

s. 36, 42

Oma 
näkökohta 

Rahavirrat s. 36, 42

Oma 
näkökohta 

Verojalanjälki s. 42

Korruptionvastaisuus 

205-3 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät 
toimenpiteet 

GRI-indeksi 1 tapaus ilmi vuonna 2021. Hekaan liittyvän 
tapauksen ajankohta 2010-2016. Teko koski Hekan 
lisäksi laajaa yritysjoukkoa ja oli osa toimittajan 
toimintatapaa.Tapaukseen liittyvä henkilö on 
tuomittu, mutta ei se ei johtanut työsuhteen 
irtisanomiseen.

Vastuullinen talous 

Oma 
näkökohta 

Taloudellinen käyttöaste ja vuokrataso s. 36

300  Ympäristövaikutukset

Energiankulutus 

302-1 Organisaation oma energiankulutus s. 30, 42

302-3 Energiaintensiteetti s. 42

302-4 Energiankulutuksen vähentäminen s. 9, 13, 30, 
31, 32

Vesi ja jätevedet

303-1 Vesi jaettuna resurssina s. 10 Suuri osa vedenkuluksesta on vuokralaisten 
asumiseen liittyvää vedenkulutusta.

303-2 Jätevesiin liittyvien vaikutusten hallinta Ei olennainen kohta Hekan toiminnassa. 

303-5 Veden kokonaiskulutus s. 32, 44

Raportointisisältö Sijainti Lisätiedot

Päästöt 

305-2 Energian epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 
(Scope 2) 

s. 29, 30, 
31, 44

Jätteet 

Oma 
näkökohta 

Sekajätteen prosentuaalinen osuus 
kokonaisjätemäärästä 

s. 19, 44

400  Sosiaaliset vaikutukset 

Työsuhteet 

401-1 Uuden palkatun henkilöstön määrä ja vaihtuvuus s. 24, 43 Jaottelu maittain tai alueittain ei ole oleellista. 

Oma 
näkökohta 

Työtyytyväisyyden kokonaisarvosana s. 23, 24, 25, 
26, 27, 28

Työterveys ja turvallisuus 

403-1 Työterveyden ja turvallisuuden johtaminen s. 25, 26, 43

403-2 Uhkien tunnistaminen, riskien arviointi ja 
tapaturmien tutkinta

s. 25, 26, 43 Jaottelu maittain tai alueittain ei ole oleellista. 

403-3 Työterveyspalvelut s. 24, 26, 43

403-4 Työntekijöiden osallistuminen, kuuleminen ja 
viestintä työterveys- ja 
turvallisuusasioissa

s. 25, 26, 43

403-5 Työntekijöiden koulutus terveyteen ja 
turvallisuuteen liittyen

s. 25, 26, 43

403-6 Työntekijöiden terveyden edistäminen s. 25, 26, 43

403-7 Työhön liittyvien terveyshaittojen ja tapaturmien 
estäminen

s. 25, 26, 43

Koulutukset 

404-3 Säännöllisten suoritusarviointien ja 
kehityskeskustelujen piirissä olevan 
henkilöstön osuus 

s. 25 Kaikki työntekijät, 100%. 

Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet 

405-1 Hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuus s. 14, 27

Asiakkaat 

Oma 
näkökohta 

Asiakastyytyväisyys (vuosittainen ja laaja 
tutkimus) 

s. 16, 17

Oma 
näkökohta 

Suositteluprosentti s. 16, 17
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Helsingin kaupungin asunnot Oy

Viipurinkatu 2, 00510 Helsinki
hekaoy@hekaoy.fi
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