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• SYKin toisen päästökompensoinnin toteut-
taminen investoimalla neljään ilmastoa 
tukevaan hankkeeseen Malawissa, Indone-
siassa, Keniassa ja Suomessa. Hankkeiden 
ilmakehästä hiiltä vähentävä vaikutus oli 
yhteensä yli 35 000 tonnia CO2e.  

• Riippumattomuutta varmistavan ja läpinä-
kyvän, kaikkia työn puitteissa saatuja lah-
joja ja huomionosoituksia kokoavan koko 
organisaatiota koskevan raportointimallin 
käyttöönotto.

• Vuonna 2015 valmistunut Kampusareena 
sai ylläpitovaiheen BREEAM In-Use -ym-
päristösertifikaatin vuonna 2020 ja voitti 
sillä julkisten rakennusten käytössä olevien 
rakennusten luokan BREEAM Awardsissa 
maaliskuussa 2021.

• 485 miljoonan euron, kokonaan vihreän 
uudelleenrahoituksen toteuttaminen.

• Liittyminen kestävän purkamisen green 
deal -sitoumukseen.

• SYK Green Building Council Finland ry:n 
(FIGBC) jäseneksi.

Vastuullisuuden  
kohokohdat 2021
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Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 
(SYK) on vuonna 2009 perustettu 
yhtiö, jonka toiminnan tarkoitukse-
na on olla paras kampuskumppani. 
SYK vuokraa ja rakennuttaa tiloja 
pääosin osakasyliopistojen ja kor-
keakoulujen tarpeisiin yhdellätoista 
kampuspaikkakunnalla Suomessa. 
SYKin kiinteistösalkku koostuu yli 
kahdestasadasta rakennuksesta, 
jotka pääsääntöisesti sijoittuvat 
kuudelletoista kampukselle. 

Yhtiön liikevaihto muodostuu 85 pro-
senttisesti omistajayliopistojen käyt-
töön vuokratuista tiloista. Yliopistojen 
tilankäytössä tapahtuneiden muutosten 
myötä osaa tiloista vuokrataan myös 
ammattikorkeakoulujen, kaupunkien ja 
kuntien, sairaanhoitopiirien sekä yksit-
täisten yritysten käyttöön.

Strategian mukainen toiminnan tarkoi-
tus on olla paras kampuskumppani, niin 
tilojen käyttäjinä toimiville omistajayli-
opistoille kuin kaikille tiloissa toimiville 
asiakkaille. Vastuullisuus on tärkeä osa 
SYKin strategiaa ja arvot – Vastuu yhtei-
sestä, Kuuntelemme ja puhumme sekä 
Asenne ratkaisee – muodostavat toimin-
taa kantavan kivijalan.

SYK lyhyesti
Avainluvut 2021:

Henkilöstö  
(31.12.2021)   

41 
 
Liikevaihto  

176,2 milj.€ 

Kiinteistöomaisuus 

1,3 milj. brm2 

Päätoimipaikka  

Tampere

Suomen valtio 33,33 %

Tampereen yliopisto 14,37 % 

Turun yliopisto 11,06 %

Oulun yliopisto 10,41 % 

Itä-Suomen yliopisto 10,38 %

Jyväskylän yliopisto 8,63 %

Åbo Akademi 4,81 %

Lappeenrannan-Lahden  
teknillinen yliopisto LUT 3,23 % 

Lapin yliopisto 2,24 % 

Vaasan yliopisto 1,53 % 

Kampuspaikkakunnat &  
asiakasryhmät:

Hämeenlinna 
Seminaarin kampus: Hämeenlinnan  
kaupunki

Joensuu 
Joensuun kampus: Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylä 
Jyväskylän kampus: Jyväskylän yliopisto

Kuopio 
Kuopion kampus: Itä-Suomen yliopisto,  
Kuopion kaupunki ja yrityksiä

Lappeenranta 
Lappeenrannan kampus: LUT-yliopisto,  
Lappeenrannan kaupunki ja yrityksiä

Oulu 
Kontinkankaan kampus:  
Oulun yliopisto ja Oulun kaupunki

Linnanmaan kampus:  
Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkea- 
koulu ja yrityksiä

 
 
 
Rauma 
Rauman kampus: Turun yliopisto

Rovaniemi 
Rovaniemen kampus: Lapin yliopisto

Tampere 
Hervannan kampus: Tampereen yliopisto, Tampe-
reen kaupunki ja yrityksiä

Kaupin kampus: Tampereen yliopisto

Keskustan kampus: Tampereen yliopisto

Turku 
Turun kampukset: Turun yliopisto, Åbo Akademi, 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
ja Turun ammattikorkeakoulu

Vaasa 
Vaasan kampus: Åbo Akademi

Omistusrakenne 2021:  
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SYK LYHYESTI

Asenne 
ratkaisee!

Vastuu 
yhteisestä!

Kuuntelemme 
ja puhumme!
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Jos tätä katsausta olisi kirjoittanut vuo-
den 2022 alkupäivinä, olisi näkökulma 
tulevaisuuteen ollut aika erilainen kuin 
miltä tilanne tällä hetkellä näyttäytyy. 
Koronapandemian tilanteen arvioitiin 
vakiintuneen ja tilojen käyttäjien ennakoi-
tiin palaavan uuteen normaaliin toimiti-
lakäyttöön. Suurimmaksi selvitettäväksi 
kokonaisuudeksi arvioin pandemian 
vaikutukset tilan käyttöön ja edelleen 
SYKin kohteiden kyvykkyyteen vastata 
tulevaisuuden tilamuutoksiin niin, että 
vajaakäyttö säilyy hallittavana ja resurs-
simme ovat viisaasti käytössä. 

Helmi-maaliskuun vaihteeseen tultaessa 
poikkeusoloihin varautuminen, rakennusten 
energiatehokkuus ja erilaiset energiantuo-
tantomuodot ja nykyisten energiamuotojen 
korvaaminen ovat nousseet entistä kriittisim-
miksi kysymyksiksi. Asiakeskeisten haasteiden 
rinnalla ovat ajatuksemme luonnollisesti myös 
Ukrainan tilanteessa. Teimme SYKissä konflik-
tin alkaessa päätöksen tukea Unicefin kautta 
paikallisten lasten tilannetta. Toivomme, että 
myös siellä paikallisilla lapsilla ja nuorilla 
säilyy mahdollisuus opiskella ja oppia omilla 
kampuksillaan. 

Meillä SYKissä on kunnianhimoinen tavoite, 
että omistamamme kampukset olisivat hiili-
neutraaleita vuoteen 2030 mennessä. Tämä 
ekologiseen vastuullisuuteen sisältyvä tavoite 
samoin kuin toimenpiteemme luonnon mo-
nimuotoisuuden turvaamiseksi ovat olleet 
selkeitä suuntaviivoja operatiiviselle toimin-
nalle. Vuoden 2021 aikana kävimme SYKin 
hallituksen kanssa keskusteluita yhtiön vas-
tuullisuuteen liittyvän kunnianhimon tasosta 

huomioiden myös kaksi muuta vastuullisuu-
den teemaa; sosiaalisen ja taloudellisen vas-
tuullisuuden. Näiden keskusteluiden perus-
teella päätettiin laatia SYKille kaikki kolme 
teemaa sisältävä vastuullisuuspolitiikka. SYKin 
hallitus hyväksyi maaliskuussa 2022 SYKin 
vastuullisuuspolitiikan, joka toimii jatkossa 
ohjaavana tekijänä kaikille toimenpiteillem-
me. Kampusten omistaminen on pitkäjänteistä 
työtä, jossa meidän on kyettävä tarjoamaan 
kustannustehokaita ja vastuullisia tilaratkai-
suja omistajayliopistoillemme myös pitkälle 
tulevaisuudessa.

Tässä vastuullisuusraportissa tuomme esille 
keskeiset toimenpiteet, joita vastuullisuuteen 
liittyen vuoden aikana toteutimme. Olemme 
myös halunneet kertoa niistä asioista, jotka 
olemme tunnistaneet keskeneräisiksi asioiksi 
tai asioiksi, jotka ovat vasta tulossa työpöydäl-
lemme ratkaistaviksi. 

Meidänkään maailmamme ei siis ole vielä 
valmis ja työlistalla on jo useita aiheita, kuten 
omistamiemme kohteiden ilmastoriskien kar-
toitus, kiertotalouden kehittäminen ja edelleen 
hiilineutraalien kampusten toteuttaminen 
vuoteen 2030 mennessä. Onneksi emme ole 
tällä matkalla yksin, vaan meillä on mahdolli-
suus olla mukana kehittämässä koko kiinteis-
töalaa entistä vastuullisemmaksi. Meillä on 
myös ilo työskennellä yhdessä omistajiemme 
kanssa kohti innovatiivista ja entistä parempaa 
huomista. 

Tampereella huhtikuussa 2022

Sanna Sianoja 
toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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Jokaiselle vastuullisuuden teemalle on mää-
ritelty tärkeimmät mittarit ja tavoitteet sekä 
toimintaa ohjaavat periaatteet. Näitä mittarei-
ta raportoimme osana SYKin vastuullisuusra-
porttia.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

SYKin liiketoiminta ja vastuullisuuspolitiikka 
linkittyy YK:n kestävän kehityksen tavoittei-
siin. SYK on tunnistanut viisi tärkeintä tavoi-
tetta, joita se pystyy ja pyrkii systemaattisesti 
edistämään omassa toiminnassaan. 

Tavoite 4: Hyvä koulutus. SYK luo ja ylläpitää 
oppimisympäristöjä, joissa tilo-
jen käyttäjänä toimivat yliopistot 
voivat luoda kaikille avoimia ja 
tasa-arvoisia mahdollisuuksia 
laadukkaaseen koulutukseen 
sekä elinikäiseen oppimiseen. 

Tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa. SYK 
kehittää toimintaansa niin, että 
yhtiön kiinteistöissä käytettäväs-
tä energiasta mahdollisimman 
suuri osa on uusiutuvaa. Tätä 
tavoitellaan sekä kampuksilla 
tehtävin ratkaisuin että alueelli-

sessa yhteistyössä energiayhtiöiden kanssa.

Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt. 
SYK on aktiivinen ja vastuulli-
nen tekijä yliopistokaupunkien 
kestävässä kehittämisessä. SYK 
omistaa kestäviä, osallistavia ja 
turvallisia julkisessa käytössä 
olevia kiinteistöjä.

Tavoite 13: Ilmastotekoja. SYKin ilmastotyö on 
esimerkillistä ja edellä käyvää. 
Kattava toiminnan päästöjen 
selvitys, vähähiilisyystoimia 
ohjaava hiilineutraaliustiekartta 
vuoteen 2030 sekä jo käytössä 
oleva yhtiötason päästökompen-

sointi ovat käytännön tekoja ilmaston hyväksi.

Tavoite 15: Maanpäällinen elämä. SYK ottaa 
huomioon liiketoimintansa 
ekologiset vaikutukset myös 
luonnon monimuotoisuuden 
kannalta. Luontorikkaat yliopis-
tokampukset ovat näkyvyyden 
ansiosta kokoaan suurempia.

Vastuullisuuden tärkeimmät teemat 
& tavoitteet 
SYKin toiminnan tarkoituksena on olla paras 
kampuskumppani. Tätä tarkoitusta tukevat 
neljä strategista linjausta; toimivat tilaratkai-

sut, selkeä ja laadukas asiakaspalvelu, toden-
nettava lisäarvo sekä turvattu omistajahyöty. 
Strategiaa täydentävät SYKin vastuullisuuden 
tärkeimmät teemat, jotka on määritelty yhtiön 
hallituksen keväällä 2022 vahvistamassa vas-
tuullisuuspolitiikassa. SYK kehittää toimintaansa niin, että yhtiön kiinteistöissä  

käytettävästä energiasta mahdollisimman suuri osa on uusiutuvaa.

VASTUULLISUUS SYKISSÄ

Vastuullisuus SYKissä

SYKin vastuullisuuden  
teemat
Ekologinen vastuullisuus

• ilmastonmuutoksen torjunta

• luonnon monimuotoisuus

• resurssiviisaus 

Sosiaalinen vastuullisuus

• turvalliset ja terveelliset tilat

• yhteiskuntavastuu

• sidosryhmien tyytyväisyys

• vastuullinen työnantaja 

Taloudellinen vastuu

• vastuulliset hankinnat

• kustannustehokkuus

• vastuullinen rahoitus



10 SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY 11SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY

Vastuullisuuden johtaminen &  
toimintaperiaatteet 
Vastuullisuuspolitiikka ohjaa kaikkea toimin-
taa Suomen Yliopistokiinteistöissä. Vastuul-
lisuus huomioidaan liiketoiminnan suun-
nittelussa, toteuttamisessa ja johtamisessa. 
Vastuullisuuden johtamisesta vastaa SYKin 
toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa. 
Vastuullisuus on osa SYKin kannustinpalkkio-
järjestelmän mittareita liittyen SYKin strategi-
an toteutumisen tunnuslukuihin. Kannustin-
palkkiojärjestelmän tavoitteiden toteutumista 
SYKin hallitus tarkastelee vuosittain.

Yhtiön vastuullisuuspolitiikkaa täydentävät 
kuhunkin vastuullisuuden osa-alueeseen liitty-
vät toiminnalliset ja operatiiviset dokumentit. 
Operatiivista toimintaa tukeva dokumentaatio 
sekä organisaation vastuullisuusasiantuntijan 

antama tuki mahdollistavat asetettujen ta-
voitteiden mukaisen toiminnan toteuttamisen 
SYKin omistamissa kohteissa. SYKin eettiset 
ohjeet sekä käytössä oleva whistleblowing-ka-
nava vahvistavat osaltaan koko organisaation 
yhdenmukaista toimintatapaa vastuullisuuden 
osalta.

SYKin vastuullisuuspolitiikan tavoitteiden 
toteutumista seurataan ja raportoidaan yhtiön 
johdolle vuosittain. SYKin johto arvioi vastuul-
lisuuspolitiikan päivitystarpeen kerran vuo-
dessa ja esittää päivitykset yhtiön hallituksen 
hyväksyttäväksi. Hallitus hyväksyy vastuul-
lisuuspolitiikan ja katselmoi sen vuosittain 
osana muiden politiikkojen katselmointia.

SYKin hallinto ja johtaminen on kuvattu tar-
kemmin yhtiön toimintakertomuksessa 2021.

SYKin merkittävin sidosryhmä on sen omistajat; Suomen valtio sekä yhdek-
sän yliopistoa. Yliopistoilla yhtiön omistajina ja suurimpana vuokralaisryhmä-
nä on korkeat yliopistokohtaiset tavoitteet ja vaatimukset vastuullisuuteen 
liittyen. Yliopistot ovat asettaneet omaan toimintaansa liittyviä tavoitteita, 
jotka tähtäävät muun muassa hiilineutraaliuteen vuosina 2024–2030. 

SYK haluaa vastuullisuuspolitiikallaan tukea yliopistoja saavuttamaan omia 
vastuullisuustavoitteitaan sekä osaltaan mahdollistaa Suomen valtion yleisiä 
tavoitteita. Yliopisto-organisaatioiden ilmastopäästöistä noin kolmasosa 
aiheutuu tällä hetkellä kiinteistöistä, joten SYKillä on suuri rooli tukiessaan 
yliopistoja kohti hiilineutraaliutta. 

Vastuullista toimintaa ohjaavat  
periaatteet ja ohjeet

SYKin vastuullisuutta toteutetaan vastuulli-
suuspolitiikan osana olevien operatiivisen 
toiminnan dokumenttien ja ohjeiden kautta. 
Vastuullisuuden käytännön koordinointia ja 
operatiivisten toimintojen toteuttamista tekee 
vastuullisuusasiantuntija yhteistyössä SYKin 
muiden työntekijöiden kanssa. Toimintaa 
ohjaavia dokumentteja ja ohjeita päivitetään 
säännöllisesti sekä omassa toiminnassa ha-
vaittujen muutostarpeiden että sidosryhmien 
kanssa käytävissä keskusteluissa tunnistettui-
hin muutostarpeisiin pohjautuen. 

Vastuullisuusriskit ja  
mahdollisuudet

Ilmastoriskiin liittyen yhtiö pyrkii omassa 
toiminnassaan sekä hidastamaan ilmaston-
muutosta että varautumaan sen tuomiin 
muutoksiin. SYKin kannalta tämä konkretisoi-
tuu pitkälti omistettujen rakennusten resi-
lienssistä huolehtimiseen. Resilienssi tarkoit-
taa rakennuksen kykyä sopeutua ja säilyttää 
toimintamahdollisuutensa myös muuttuvissa 
olosuhteissa. Ilmastonmuutokseen ja sen 
myötä Suomen lisääntyviin sademääriin sekä 
tuulisuuteen varaudutaan muun muassa hu-
levesien hallinnalla sekä huomioimalla ilmiöt 
rakennusten kosteusteknisissä ominaisuuksis-
sa. Myös rakennusten jäähdytykseen, erityises-
ti passiiviseen jäähdytykseen eli suuntauksiin 
ja varjostuksiin, panostetaan varautuen näin 
entistä lämpimämpiin kesiin.

Vastuullisuuspolitiikan laadinnan yhteydessä 
tunnistettiin, että omistuksessa olevien kohtei-
den ilmastoriskejä tulee tarkastella nykyistä 
laajemmin. SYK asettikin tavoitteekseen, että 
vuonna 2025 50 prosenttiin omistuksessa 
olevista kohteista on toteutettu kohdekohtaiset 
kvantitatiiviset ilmastoriskitarkastelut.

SYKin ilmastomahdollisuuksista resurssite-
hokkuudella voi olla suoria säästövaikutuksia 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ainakin 
kiertotalouden sekä energiatehokkuuden 
osalta. Tiloja vuokraavana organisaationa hiili-
neutraaleiden tilojen tarjoaminen voi parantaa 
SYKin kilpailukykyä. Ilmastomahdollisuuksien 
kartoitusta SYK ei ole toteuttanut systemaatti-
sesti ja tämän prosessin kehittäminen otetaan 
työlistalle vuoden 2022 aikana.

Yhdessä sidosryhmien kanssa

VASTUULLISUUS SYKISSÄVASTUULLISUUS SYKISSÄ

https://sykoy.fi/vuosikertomus-2021/#tilinpaatos-2021
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SYK hallinnoi suurta, noin 1,3 miljoonan brut-
toneliömetrin laajuista, yli 200 rakennuksen 
kiinteistöomaisuutta, jonka rakentamisessa, 
käytössä ja ylläpidossa kulutetaan resursseja - 
energiaa, vettä ja rakennusmateriaaleja.

Ympäristöön liittyvä vastuullisuus tarkoittaa 
SYKille kiinteistöliiketoiminnan harjoittamista 
mahdollisimman vähän negatiivisia ympäris-
tövaikutuksia aiheuttaen. Haittojen minimoi-
misen lisäksi yhtiö etsii jatkuvasti mahdolli-
suuksia saada aikaan positiivisia ekologisia 
vaikutuksia. SYK on selvittänyt omaa ekologis-
ta jalanjälkeään ja kehittää jatkuvasti kampus-
ten ekologista kestävyyttä.

SYKin hallitus hyväksyi alkuvuodesta 2022 yh-
tiön vastuullisuuspolitiikan, jonka yhteydessä 
asetettiin ekologiselle vastuullisuudelle tavoit-
teet ja mittarit.

Ekologisesti kestävää toimintaa ja valintoja 
ohjaavat muun muassa SYKin hiilijalanjälkita-
voite ja sitä kuvaava hiilineutraaliustiekartta, 
luontotoimenpiteiden toteuttaminen, raken-
nusten energiatehokkuus, tavoitteet energian 
alkuperää koskien sähkön ja lämmön osalta 
sekä ympäristösertifiointimalli.

Ilmastonmuutoksen torjunta
SYK tekee aktiivisia toimia ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi. Yhtiö on asettanut ilmastotyöl-
leen kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaa 
toiminnan hiilineutraalius ilman ulkopuolista 
kompensointia vuoteen 2030 mennessä. Tätä 
hiilineutraalisuustavoitetta kohti SYK kulkee 
kolmiportaista menetelmää toistamalla: 1) 
määritämme päästömme, 2) vähennämme 
päästöjä mahdollisimman paljon ja 3) kompen-
soimme vielä jäljellä olevat päästöt.

Ekologinen vastuullisuus

EKOLOGINEN VASTUULLISUUS

Kaikki yhtiön päästöt kattava päästökompen-
sointi on ollut käytössä vuodesta 2020. Vuoden 
2021 loppuun mennessä kompensointi on to-
teutettu kahden vuoden osalta ja kompensoin-
tien yhteenlaskettu suuruus on 75 309 tCO2e. 
Vuonna 2021 päästökompensointi toteutettiin 
investoimalla neljään ilmastoa tukevaan hank-
keeseen Malawissa, Indonesiassa, Keniassa ja 
Suomessa.

SYKin hiilijalanjäljen laskenta perustuu 
GHG-protokollaan (Greenhouse Gas Protocol) 
ja vuonna 2021 yhtiön kokonaispäätöt olivat 
29 609 tCO2e. Merkittävin päästölähde SYKin 
toiminnassa on kiinteistöjen lämmitys, josta 
aiheutuu yli 70 % päästöistä. Oman toiminnan 
suorat päästöt (Scope 1) ovat 5 % kokonais-
päästöistä ja loput 25 % aiheutuvat SYKin 
muista epäsuorista päästöistä, kuten rakenta-
misesta ja ylläpidosta. Laskentaosa-alueessa 
3 (Scope 3) on mukana uudisrakentaminen, 
peruskorjaus- ja tilamuutoshankkeet, käyttö ja 
huolto, jätteet, vuokralaisten ostama energia, 
ylläpitokorjaukset, ulkoalueiden hoito, vesi, 
siivous, SYKin henkilökunnan liikematkusta-
minen ja työmatkaliikenne sekä SYKin toimis-
toille tehdyt hankinnat.

Iso osa rakentamisemme päästölaskennan 
volyymista tulee suurista hankkeista, joille on 
määritelty hankekohtainen kerroin. Pieniä 
rakennushankkeita lasketaan mukaan euro-
perusteisilla kertoimilla, jotka on muodostettu 
isommista hankkeista. Ylläpidon päästölasken-
ta perustuu palveluntuottajan ilmoittamaan 
asiakaskohtaiseen päästökertoimeen ja siitä 
edelleen laskettuun europerusteiseen kertoi-
meen.

SYKin vuoden 2021 hiilijalanjälki oli  
29 609 tCO2e, josta suorat päästöt (Scope 1)  
olivat 1 548 tCO2e, epäsuorat päästöt (Scope 2)  
20 680 tCO2e ja muut epäsuorat päästöt  
(Scope 3) 7 382 tCO2e.

Vuodesta 2020 yhtiön hiilijalanjälki on pie-
nentynyt 17 % ja viiden vuoden aikana (2016–
2021) hiilijalanjälki on pienentynyt lähes 55 %.

Tavoitteet ja mittarit
Hiilijalanjälki (tCO2e)

• Toiminnan hiilineutraalius vuoteen 
2030 mennessä ilman ulkopuolista 
kompensointitarvetta.

Tehtyjen luontotoimenpiteiden lukumäärä (kpl)

• Viisi tehtyä luontotoimenpidettä vuodessa.

• Rakennushankkeissa ekologin suosittelemat 
toimenpiteet.

Energiatehokkuus (MWh, kWh/m2/vuosi)

• TETS-tavoitteen mukainen 
energiatehokkuustoimenpiteiden määrä 7,5 % 
vuoteen 2025 mennessä.

• Rakennushankkeiden E-lukutavoite: A.

Energian alkuperä (%)

• SYKin hankkimasta sähköstä 100 % on 
uusiutuvaa sähköä. 

• Lämmön alkuperää kiritetään uusiutuvaksi 
sekä suositaan polttamattomia tapoja 
tuottaa lämpöenergiaa. Uusiutuvan lämmön 
tavoiteosuus vuodelle 2025 on 80 % (tilanne 
2020 noin 60 %).

Ympäristösertifioitu rakennusten pinta-ala  
(brm2 ja %)

• Rakennusten pinta-alasta 75 % on sertifioitua 
vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kiertotalous

• Kampuksilla päivittäin syntyvän jätteen 
kierrätysaste materiaalina 65 % vuoteen 2026 
mennessä. 

• Kaikissa purkua vaativissa rakennushankkeissa 
suositetaan purkukatselmus.

SYKin hiilijalanjäljen jakautuminen 
laskentaosa-alueisiin:

Päästölähde

Kylmäaineet 1 094,2 Scope 1

Tuotettu energia (kiinteistöt) 450,6

Leasing-autot 2,9

Ostettu energia (kiinteistöt) 20 679,8 Scope 2

Peruskorjaus- ja tilamuutos-
hankkeet 2 275,5 Scope 3

Uudisrakentaminen 2 126,7

Käyttö ja huolto 874,1

Jätteet 801,5

Ostettu energia (vuokralaiset) 540,4

Ylläpitokorjaukset 342,1

Ulkoalueiden hoito 193,8

Vesi 170,7

Siivous 19,1

Liikematkustaminen  
(lennot, taksit, junat,  
km-korvaukset, hotelliyöt) 14,8

Toimiston hankinnat 11,9

Työmatkaliikenne 11,1

Scope 1

Scope 2

Scope 3
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Päästöjen vähentäminen ja  
energiatehokkuus
Tärkeimpiä keinoja energiapositiivisten ja 
hiilineutraalien kampuksien saavuttamisessa 
ovat uusiutuvat ja älykkäät energiaratkaisut. 
Kiinteistönomistajan roolissa SYKin on tärkeää 
kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen sekä 
käytetyn energian alkuperään. SYK on syste-
maattisesti pienentänyt yhtiön hiilijalanjälkeä 
parantamalla rakennusten energiatehokkuut-
ta. Etenkin lämpöenergian kulutuksessa sääs-
täminen on tärkeää, sillä siitä muodostuu noin 
70 % toiminnan aiheuttamista päästöistä. 

SYK on ollut mukana kiinteistöalan energiate-
hokkuussopimuksissa vuodesta 2010 alkaen ja 
nykyisellä kaudella 2017–2025 SYKin tavoittee-
na on 7,5 % säästö lämpöenergian kulutukses-
sa vuoteen 2025 mennessä. Tämän tavoitteen 

SYK saavutti etuajassa jo vuonna 2021. Läm-
mityksen osalta on tehty yhteensä 183 ener-
giatehokkuustoimenpidettä, joiden yhteisvai-
kutuksesta lämmityksen tarve on pienentynyt 
14 957 MWh/a. Vuoden 2021 aikana tehtyjen 
energiatehokkuutta parantavien toimenpitei-
den yhteisvaikutus vuosittaiseen energianku-
lutukseen on 2 576 MWh/a.

Energiatehokkuuden lisäksi yhtiössä on kiin-
nitetty huomiota energian alkuperään niin 
yhdessä energiayhtiöiden kanssa kuin oma-
toimisesti kampuksilla uusiutuvaa energiaa 
tuottaen sekä mahdollisuuksia kartoittaen. 
Vuonna 2020 suuri osa SYKin rakennuksista 
liittyi sähkön kulutusjoustomarkkinaan, mikä 
mahdollistaa uusiutuvan energian laajamittai-
semman hyödyntämisen valtakunnan sähkö-
verkkoon.

EKOLOGINEN VASTUULLISUUS

Lappeenrannan, Kuopion, Jyväskylän sekä 
Tampereella Kaupin ja Hervannan kampuksil-
la sijaitsevat aurinkosähköjärjestelmät tuot-
tivat vuoden 2021 aikana yhteensä 451 MWh 
aurinkosähköä.

SYKin hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2030 
mennessä tarkoittaa erityyppisten lisätoimen-
piteiden toteuttamista. Vuonna 2020 laadimme 
hiilineutraalisuustiekartan, joka havainnollis-
taa hiilineutraalisuustavoitteemme toteutu-
mista ja ratkaisua edellyttäviä kohtia. Tiekartta 
osoittaa, että edes aktiiviset toimenpiteet eivät 

mahdollista hiilineutraalisuustavoitteen saa-
vuttamista eli lisätoimenpiteiden tunnistami-
nen ja toteuttaminen on välttämätöntä. 

SYK on tunnistanut vaihtoehtoisiksi lisä- 
toimenpiteiksi muun muassa energioiden  
ylituotannon ja kulutusjouston, hiilen sidon-
nan sekä Power-to-X-ratkaisujen toteuttami-
sen. Yhtä ainoaa ratkaisua hiilineutraalisuu-
den toteuttamiseksi ei kuitenkaan ole, vaan 
SYK selvittää erilaisia vaihtoehtoja tavoitteen 
toteuttamiseksi. 

SYKin päästöt vuonna 2021: 29 609 tCO2e

Lämmitysenergia  21 130 tCO2e  71,4 %

Rakentaminen  4 402  tCO2e  14,9 %

Kylmäaineet   1 094 tCO2e  3,7 %

Ylläpitotoiminnot 1 068 tCO2e  3,6 % 

Jätteet   801 tCO2e  2,7 %

Sähköenergia  540 tCO2e  1,8 %

Ylläpitokorjaukset 342 tCO2e  1,2 %

Vesi   171 tCO2e  0,6 %

Henkilöstön toiminta 41 tCO2e  0,1 %

Siivous   19 tCO2e  0,1 %
Ennuste SYKin päästöjen kehittymisestä 2020-luvulla (tonnia  CO2e)
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Passiivinen Aktiivinen Lisätoimet käytössä

SYKin vuonna 2020 laadittu hiilineutraalisuustiekartta, joka ennustaa päästöjen kehityksen 2020-luvulla 
eri aktiivisuustasoilla.
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Luonnon monimuotoisuuden  
tukeminen

SYK on tunnistanut luontokadon ilmastonmuu-
toksen veroiseksi ekologiseksi kriisiksi.

SYK on selvittänyt olemassa olevat luontoarvot 
kaikille suurille kiinteistöilleen yhteensä 270 
hehtaarin verran. Arvioiden tarkoituksena on 

tunnistaa tärkeimmät luontoarvot, jotta ne voi-
daan huomioida kattavasti niin kampusten ke-
hitystoimenpiteissä, rakentamisessa, ylläpidos-
sa kuin kampusten päivittäisessä käytössäkin. 
Selvityksen erityispiirteenä oli luontoarvojen 
tunnistaminen ja kehittäminen rakennetussa 
ympäristössä ja SYK pyrkii tukemaan luonnon 
monimuotoisuutta kaikessa kampuksiin liitty-
vässä toiminnassa.

Jyväskylän Lähde-kirjaston peruskorjaushank-
keessa ekologi osallistui hankkeeseen ja hänen 
suosituksestaan tontille muun muassa sijoi-
tettiin lahopuuta monimuotoisuuden edistä-
miseksi. Oulun Kontinkankaan kampuksella 
pysäköintialueelle perustettiin merenrantaniit-
ty kylvämällä läheiselle nurmialueelle Oulusta 
merenrannalta kerättyä luontaista paikallista 
kasvistoa. Alueelle kylvettiin muun muassa 
merinätkelmää, meriratamoa, meripoimuhie-
rakkaa, suolavihvilä ja merivihvilää. Kuopios-
sa Savilahden kampuksella kitkettiin jättipal-
samia sekä istutettiin luonnonkukkaniittyjä ja 
liito-oravien liikkumista varten puita. 

Turun Yliopistonmäelle toukokuussa valmis-
tuneessa Aurum-uudisrakennushankkeessa 
alueelle asennettiin muun muassa lepakon- ja 
linnunpönttöjä. Myös Jyväskylässä Seminaa-
rinmäelle asennettiin uusia linnunpönttöjä 
sekä tarkistettiin ja korjattiin vanhoja. Semi-
naarinmäen kampuksella sijaitsee noin 70 
kpl eri lintulajityypeille soveltuvia yksiöitä ja 
perheasuntoja.

Resurssiviisaus
SYK hallinnoi suurta noin 1,3 miljoonan 
bruttoneliömetrin kiinteistöomaisuutta, jonka 
rakentamisessa, käytössä ja ylläpidossa kulu-
tetaan merkittävä määrä resursseja - energiaa, 
vettä ja rakennusmateriaaleja. Resurssiviisaus 
onkin yhtiön tärkeä ekologisen vastuullisuu-
den teema. Merkittävimpiä keinoja resurssi-
viisauteen ovat energiankäytön optimointi, 
rakentamisen tarpeenmukaisuus sekä raken-
nuksien tehokas käyttö. Hankinnoissa suosi-
taan ympäristöluokiteltuja, vähemmän jätettä 
käytön ja asennuksen aikana tuottavia, lähi-
alueella tuotettuja, uusiokäyttöön hankittuja, 
kierrätysmateriaaleista valmistettuja tai uusio-
käytettäviä tuotteita, materiaaleja ja palveluita.

Uudisrakentamista, peruskorjausta tai -paran-
nusta suunniteltaessa SYK kiinteistön omis-
tajana yhdistää asiakkaiden tilantarpeet ja 

tilojen toiminnallisuudelle asetetut tavoitteet 
kiinteistöjen resurssiviisaaseen käyttöön. SYK 
uudisrakentaa vain tarpeeseen ja rakennuksia 
peruskorjataan ja -parannetaan tilojen käyttä-
jien tarpeita kuunnellen, materiaalitehokkaasti 
ja kiertotalouden periaatteita noudattaen. Ra-
kentamisen energiatehokkuudelle on asetettu 
kunnianhimoiset tavoitteet ja rakennushank-
keiden E-lukutavoite on A. E-luku on raken-
nuksen laskennallisen energiatehokkuuden 
vertailuluku, jonka sijoittumista luokitteluas-
teikolla kuvataan kirjaintunnuksella. A kuvaa 
parasta luokkaa. 

Kiertotalous

Kokonaisjätemäärä vuonna 2021 oli 2 294 
tonnia. Edellisvuoteen verrattuna kampuksilla 
tuotetun jätteen määrä nousi 1,6 % ja kierrä-
tysaste laski 1,9 % ollen 47 %. Kokonaisjäte-
määrä oli kuitenkin vielä merkittävästi pie-
nempi kuin ennen pandemia-aikaa. Vuoteen 
2019 verrattuna jätteen kokonaismäärä on 
laskenut 1 174 tonnia. Jätteiden kuljetusta on 
ohjattu aktiivisesti osana ylläpidon toimintaa 
vastaamaan pandemia-ajan jätekertymää.

SYK on liittynyt vapaaehtoiseen kestävän 
purkamisen green deal -sopimukseen, jon-
ka kannustamana yhtiö muun muassa tekee 
korjaus- ja purkuhankkeissa purkukartoituk-
sen, raportoi syntyvät purkumateriaalit sekä 
kehittää toimintaansa edistämään purkumate-
riaalien uudelleenkäyttöä.

Rakennusten ympäristösertifioinnit 

Rakennutettaessa tehdään kauaskantoisia 
päätöksiä. Nykyaikaisten energiatehokkaiden 
rakennusten koko elinkaaren ympäristövaiku-
tuksia tarkasteltaessa rakentamisen aikaisilla 
ympäristövaikutuksilla on aiempaa suurempi 
painoarvo. Rakentamisessa kulutettu energia 

Merenrantaniityn perustaminen käynnissä Kontinkankaan kampukselle Oulussa.

EKOLOGINEN VASTUULLISUUS

SYK tukee luonnon  
monimuotoisuutta kampuksillaan.
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Turun Aurumille erinomainen  
ympäristöarvosana

Turun yliopistonmäelle vuonna 2021 valmistu-
neelle Aurum-rakennukselle myönnettiin maa-
liskuussa 2022 BREEAM-sertifikaatti. Kiinteistö 
sai erityisen korkean Excellent-arvosanan 
ympäristömyönteisestä rakentamisesta ensim-
mäisenä yliopistorakennuksena Suomessa.

Erinomaisissa tuloksissa painottuivat ener-
giatehokkuus, kestävät materiaalit sekä myös 
tontin maankäyttö ja ekologiaan liittyvät omi-
naisuudet sekä rakennusjätteiden hallinta.

– Saimme täydet pisteet rakennuksen ekolo-
giaan liittyvistä ominaisuuksista. Tontille on 
sijoitettu muun muassa linnunpönttöjä ja lepa-
koille pesäpönttöjä hankkeessa mukana olleen 

ekologin selvitysten ja suositusten mukaisesti, 
kertoo Ari-Pekka Lassila, SYKin vastuullisuus-
asiantuntija.

Kiinteistö tehtiin jo alusta lähtien energiate-
hokkaaksi. Katolla toimivat aurinkopaneelit ja 
lämmitys- sekä jäähdytysjärjestelmissä hyö-
dynnetään maaenergiaa.

– Sertifiointi huomioi teknisten ominaisuuk-
sien lisäksi myös sitä, kuinka hyvin rakennus 
tukee käyttäjiensä hyvinvointia ja liikkumista. 
Vaihtoehtoisia liikkumismuotoja tuetaan säh-
köautojen latauspisteillä sekä pyörätelinein, 
suihkuin ja pukuhuonein, selittää Lassila.

 Aurumin 20 000 neliömetriin sisältyy opetus- 
ja tutkimustiloja, kokoontumistiloja, toimis-
toja ja laboratorioita Åbo Akademin ja Turun 
yliopiston käyttöön.

Rakennusten ympäristösertifioinnit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Yksikkö

Hankkeessa BREEAM-sertifioitujen rakennusten 
lukumäärä, kumuloitunut yhteensä 12 9 6 4 3 2 kpl

Hankkeessa BREEAM-sertifioitujen suunnitelmien 
lukumäärä, kumuloitunut yhteensä 15 13 10 9 7 5 kpl

BREEAM-rekisteröityjen hankkeiden lukumäärä, 
kumuloitunut yhteensä 19 16 16 14 11 9 kpl

Ympäristösertifioitujen BREEAM kiinteistöjen  
osuus uudisrakennuksista 100 100 100 100 100 100 %

BREEAM In-Use sertifikaattien lukumäärä 23 10 0 0 0 0 kpl

Sertifioitujen rakennusten pinta-ala 48,8 30,4 %

EKOLOGINEN VASTUULLISUUS

sekä rakennusmateriaalien valmistamisen ja 
kuljettamisen ympäristövaikutukset ovat mer-
kittäviä, joten niihin tulee kiinnittää huomiota. 
Tärkeää on myös logistiikan tehokas järjestä-
minen sekä rakennuspaikan järkevä valinta.

Uudisrakennushankkeiden ja suurten perus-
korjaushankkeiden arvioinnissa SYK käyttää 
rakennusten BREEAM-ympäristöluokitusjär-
jestelmää (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Methodology), joka 
auttaa rakentamaan mahdollisimman ympä-

ristötehokkaan rakennuksen. Åbo Akademin ja 
Turun yliopiston käyttöön vuonna 2021 val-
mistunut Aurum-rakennus on yhtiön historian 
mittavin hanke, jolle myönnettiin Excellent-ar-
vosana ympäristömyönteisestä rakentamisesta. 

SYKin tavoitteena on, että vuoden 2023 lop-
puun mennessä 75 % omistuksessa olevien 
rakennusten pinta-alasta on ympäristösertifioi-
tua. Vuoden 2021 lopussa tilanne oli 49 %.
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Sosiaalinen vastuu tarkoittaa SYKille ennen 
kaikkea huolenpitoa ihmisistä ja ympäröivästä 
yhteiskunnasta rakennuksineen. Oppimis- ja 
tutkimusympäristöjen kehittäjänä SYK antaa 
oman panoksensa sosiaalisesti vastuullisen 
yhteiskunnan luomiseen. Yhteistyössä osakas- 
yliopistojen kanssa luodaan turvalliset, terveel-
liset ja otolliset olosuhteet elämänmittaiselle 
oppimiselle. Tärkeitä sosiaaliseen vastuun 
teemoja ovat myös yhteiskuntavastuun kanta-
minen, sidosryhmien tyytyväisyys sekä SYKin 
rooli vastuullisena työnantajana.

SYKin eettiset ohjeet ohjaavat jokaisen SYK-
kiläisen päivittäistä päätöksentekoa ja luovat 
suuntaviivat myös hankalista työelämän tilan-
teista selviytymiseen. Yhtiössä ei hyväksytä 
syrjintää, häirintää tai kiusaamista missään 
muodossa ja tästäkin kannetaan yhteistä vas-
tuuta.

SYKin hallitus hyväksyi alkuvuodesta 2022 yh-
tiön vastuullisuuspolitiikan, jonka yhteydessä 
asetettiin sosiaaliselle vastuullisuudelle tavoit-
teet ja mittarit.

Sosiaalisesti vastuullista toimintaa ja valintoja 
ohjaavat muun muassa SYKin eettiset ohjeet, 
henkilöstökäsikirja, sisäilmatoimintamalli sekä 
ennakoivan sisäilmatoiminnan malli. 

Turvalliset ja terveelliset tilat

Kaikkien kiinteistöjen turvalliset ja terveelliset 
tilat ja sisäolosuhteet ovat yhtiön toiminnas-
sa oleellisia. Sisäolosuhteiden aiheuttamien 
ongelmien suhteen yhtiöllä on nollatoleranssi. 
Kaikki ilmoitetut ongelmat selvitetään SYKin 
sisäilmatoimintamallin mukaisesti.

SYK toteuttaa ennakoivaa sisäilmatoiminta-
mallia, jonka tavoitteena on ehkäistä ja havaita 
ajoissa sisäilmahaitat. Kullekin kampuspaik-
kakunnalle on nimetty sisäilmaohjausryhmä, 

jossa käsitellään sisäilmariskit ja sovitaan 
jatkotoimenpiteistä. Sisäilmatoimintamallin 
kehitys tapahtuu asiantuntijoista koostuvassa 
SYKSI-ohjausryhmässä. Ennakoivan toiminnan 
tavoitteena on tarkastella rakennuksen kuntoa 
ja tilojen toimintaa ennen kuin tilojen terveel-
lisyyttä ja turvallisuutta heikentäviä ongelmia 
alkaa esiintyä. Ennakoinnin pääpainopiste 
on sisäilman laatuun vaikuttavissa tekijöissä. 
Ennakoivaan toimintaan osallistuvat mahdol-
lisuuksien mukaan yhteistyössä tekninen ma-
nageri, yliopiston tilapalvelun edustaja, tilojen 
käyttäjien edustaja, kiinteistönhoitaja, siivous-
työnjohtaja sekä tarvittavat asiantuntijat. 

SYKin tavoitteena on nolla selvittämätöntä 
sisäilmahaittaa vuodessa. Vuoden 2021 lopussa 
käynnissä oli kolme epäillyn sisäilmahaitan 
tutkimusta. Selvittämättömiä tai käynnistämät-
tömiä tapauksia ei ollut yhtään.

Sosiaalinen vastuullisuus

SOSIAALINEN VASTUULLISUUS

Tavoitteet ja mittarit
Turvalliset ja terveelliset tilat

• selvittämättömät sisäilmatapaukset 0 kpl

Asiakastyytyväisyys

• NPS. Tavoite 30 (asteikko -100...100)  
vuoden 2023 loppuun mennessä.

• Kokonaistyytyväisyystavoite 4,1 (asteikko 
0–5) vuoden 2023 loppuun mennessä.

Työntekijöiden hyvinvointi

• Suositteluindeksi työnantajalle (eNPS).  
Tavoite 50(asteikko -100...100) vuoden 
2023 loppuun mennessä. 

• Työtapaturmat. Tavoitteena 0 työtapa- 
turmaa.

Kampusturvallisuus 
Kampusturvallisuutta kehitetään aktiivisesti 
yhdessä yliopistojen kanssa. Vuoden 2021 aika-
na edistettiin erityisesti riskien tunnistamiseen 
liittyvää työtä yliopistokampuksilla. Saatua 
tietoa hyödynnettiin muun muassa palve-
luverkostojen, kuten kiinteistön ylläpidosta 
vastaavien organisaatioiden työturvallisuuden 
parantamisessa. 

Kampuksilla on sekä kiinteistön omistajan 
että tilojen käyttäjien toiminnasta johtuvia 
erityyppisiä riskejä. Kampuskohtaiset riskit on 
kartoitettu yhdessä käyttäjien kanssa. Tämän 
perusteella on syntynyt yhteinen kokonaiskuva 
kampuksen riskeistä. Kiinteistön ylläpitoon liit-
tyviä riskejä, ovat muun muassa liukastumis-
riskit ja katolta putoavaan lumeen sekä jäähän 
liittyvät riskit. Ylläpitoon liittyviä riskejä halli-
taan sopimuksiin tehdyin vastuukirjauksin ja 
säännöllisesti toteutetuin auditoinnein. Kaikis-
ta läheltä piti -tilanteista kirjataan turvallisuus-
havainnot.

Vuoden 2021 aikana laadittiin selvitys palo- 
ilmoittimen elinkaaresta ja pilotoitiin kemi-
kaali- ja kattoturvallisuushankkeita. Hankkeet 
toteutetaan vuoden 2022 aikana. Kattotur-
vallisuushankkeessa puututaan katolla työs-
kentelyn riskeihin sekä putoamisriskeihin. 
Kemikaalihankkeessa tarkastelun kohteena 
ovat mahdolliset altistukset kemikaaleille ja 
säteilylle. 

Yhteistoiminta yliopistojen kanssa jatkui ak-
tiivisena yliopistokampusten turvaryhmissä 
ja syksyn aikana kampusrakennuksiin tehtiin 
turvallisuuskävelyitä. Yhteisessä turvallisuus-
päivässä keskityttiin onnettomuus- ja vaara-
tilanteista viestintään ja oppimiseen. Lisäksi 
turvallisuuteen liittyviä teemoja käsiteltiin 
yhteisissä kampusturvallisuuden tapaamisissa. 
Viestinnän selkeyttämiseksi ja tiedonhallin-
nan parantamiseksi otettiin käyttöön SYKin ja 
yliopistojen yhteinen viestintäkanava. 
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Taloudellinen vastuu osana  
yhteiskuntaa

SYKin perustehtävä on toteuttaa osakasyliopis-
toille tarkoituksenmukaiset ja toimivat tilat 
tehokkaasti ja pitkäjänteisesti. Taloudellisen 
vastuun pääperiaatteita ovat vastuullisuus 
ulkopuolisia rahoittajia sekä SYKin omistajia 
kohtaan. 

Talouden sekä toiminnan tunnuslukuja seu-
rataan säännöllisesti, kuten myös esimerkiksi 
hanketilanteita ja energiankulutusta. Yhtiö 
otti vuoden 2021 aikana käyttöön PowerBI-jär-
jestelmän, joka koostaa eri organisaatioyksi-
köiden käyttämien järjestelmien lukutiedot 
yhteen. Parantamalla tiedolla johtamisen tapaa 
parannetaan myös vastuuta SYKin talouden 
hallinnasta. 

Verojalanjälki

SYK toimii Suomessa ja maksaa kaikki veronsa 
Suomeen. Verojalanjäljessä on kuvattu olen-
naiset SYK-konsernin maksamat välilliset ja 
välittömät verot sekä työntekijöiden palkoista 
pidätetyt ennakonpidätykset.

Yhtiön maksamien verojen määrä vuonna 
2021 oli yhteensä 36,2 miljoonaa euroa, josta 
kiinteistöveron osuus oli 36 %, tuloveron  
17 % ja ennakonpidätysten 2 %. Arvonlisäve-
ron osuus oli 45 %. 

SYKissä verojen hallinta on osa talouden ja hal-
linnon prosessia. SYK tekee aktiivista työtä liit-
tyen harmaan talouden, talousrikollisuuden ja 
veronkierron torjuntaan. Koska SYKin toimin-
taan liittyy laajamittainen kumppaniverkosto, 
on SYK tunnistanut tarpeen edellyttää kump-
paniverkostolta samankaltaista sitoutumista. 
Vastuullisuuspolitiikan osalta tavoitteeksi on 
asetettu, että vuoden 2023 loppuun mennessä 
50 % yhteistyökumppaneista on allekirjoitta-
nut Supplier Code of Conductin.

SYK:n verojalanjälki 2021 
(yht. 36,2 milj.€)

Arvonlisävero 45 %

Kiinteistövero 36 % 

Tuloverot 17 %

Ennakonpidätykset 2 % 

Maksetut verot 2021

Kiinteistöverot paikkakunnittain 2021

Arvonlisävero   16,5

Kiinteistövero  12,9

Tuloverot 6,0

Ennakonpidätykset 0,8

Yhteensä 36,2

Tampere        2 849 124

Oulu        2 480 713

Turku        2 159 341

Jyväskylä        1 704 219

Kuopio        1 103 148

Rovaniemi           788 503

Joensuu           774 656

Lappeenranta           599 650

Vaasa           160 608

Rauma           136 964

Hämeenlinna           101 419

Savonlinna              47 363

Konnevesi              16 637

Kuusamo                5 909

Ii                   603

Yhteensä        12 928 857

M€

€

Kiinteistövero on huomattava menoerä myös 
yhtiön kulurakenteessa ja se jakautuu laajasti 
ympäri Suomen. Kiinteistöveroja maksettiin 15 
kuntaan sekä varsinaisille kampuspaikkakun-
nille että paikkakunnille, joissa toimii yliopis-
ton tutkimusta tukevia tutkimuslaitoksia.

SYKin verojalanjälki muodostuu  
kolmesta pääalueesta

• tilitetyt verot (esim. arvonlisä- 
verot, ennakonpidätykset,  
lähdeverot)

• välittömät verot (esim. kiinteistö-
verot, tuloverot, erilaiset työnan-
tajamaksut, varainsiirtoverot).

• välilliset verot (verot, jotka yhtiö 
maksaa osana palvelun/tuotteen 
hintaa, mutta jonka myyjä tilittää, 
esim. vakuutusmaksuvero jne.)

Liikevaihdon kehitys 2017–2021
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Tuotettu lisäarvo 
 
Asiakkaat 
Vuokraustoiminnan liikevaihto 176,2 M€ 
Muut tuotot 1,6 M€ 
Kiinteistöjen myynnit 4,5 M€ 

Julkinen sektori 
Saadut avustukset 0,1 M€

Omistajat ja ulkopuoliset 
rahoittajat 
Lainojen nostot 0,0 M€

Muut tuotot 
Rahoitustuotot 0,0 M€

Jaettu lisäarvo

Materiaalien ja palveluiden 
toimittajat 
Ostot 103,7 M€, joista  
investointeja 63,2 M€

Omistajat ja ulkopuoliset 
rahoittajat 
Lainojen lyhennykset 9,3 M€ 
Korkokulut 19,8 M€ 
Maksetut osingot 20,1 M€

Julkinen sektori 
Tulo- ja kiinteistövero 18,9 M€

Henkilöstö 
Maksetut palkat ja eläkkeet 3,2 M€

Yhteiskunnalliset 
rahavirrat 2021

Palveluiden ja materiaalien hankinnat, hen-
kilöstökulut, maksetut tulo- ja kiinteistöverot, 
osingot ja investoinnit muodostavat SYKin 
suorat taloudelliset vaikutukset. Kiinteistöva-
rallisuuden hoitaminen vastuullisesti luo hy-
vinvointia koko Suomeen myös välillisesti, sillä 
investointien ja hankintojen kautta syntyvä 
työllistävä vaikutus on merkittävä.

Vuonna 2021 SYK sai 0,1 miljoonaa euroa 
valtion avustuksia, jotka myönnettiin uusiu-
tuvan energiakäytön investointeihin. Vuoden 
2021 lopussa yhtiö teki 485 miljoonan euron 
suuruisen lainojen uudelleenrahoitusjärjeste-
lyn. Uudelleenrahoitus on kokonaisuudessaan 
vihreää rahoitusta ja järjestelyn myötä vihreän 
rahoituksen osuus koko lainamäärästä nousi 
68 prosenttiin.

Sidosryhmien tyytyväisyys
Sidosryhmien, kuten asiakkaiden ja henkilö-
kunnan tyytyväisyys on perusedellytys yhtiön 

menestyksekkäälle toiminnalle. Tämän vuoksi 
SYK panostaa sidosryhmien tyytyväisyyteen ja 
sen seurantaan.

Syksyllä 2021 toteutetussa asiakastyytyväisyys-
tutkimuksessa kartoitettiin kokonaisvaltaisesti 
vuokralaisedustajien tyytyväisyyttä tiloihin, 
vuokranantajaan, ylläpitoon, rakennuttami-
seen että vastuullisuuteen.  Kokonaistyytyväi-
syys oli tasolla 3,7 (asteikko 1–5) ja tavoitteena 
on 4,1 vuoden 2023 loppuun mennessä. Suosit-
teluindeksi NPS oli 18 (asteikko -100…100) ja 
tavoitteeksi on asetettu 30 vuoden 2023 lop-
puun mennessä. Tutkimuksen avulla tunnistet-
tiin merkittävimmät kehityskohdat, jotka liitty-
vät vastuurajojen selkeyteen ja vuokraehtojen 
tarkentamiseen. Näistä sovittiin kehitystoimen-
piteet vuodelle 2021. SYKin henkilöstön suosit-
teluindeksi työantajalleen eli eNPS oli syksyllä 
toteutetussa Siqni-kyselyssä 26. Kevään 2021 
kyselyyn verrattuna indeksi oli säilynyt samal-
la tasolla, mutta syksyn 2020 indeksiin verrat-
tuna on tapahtunut huomattavaa kehittymistä, 
koska silloin indeksi toteutui tasolla -4. Henki-
löstön suositteluasteen tavoitteeksi on asetettu 
30 vuoden 2023 loppuun mennessä.

SYK vastuullisena työnantajana

Sitoutuneet työntekijät ovat SYKin voimavara 
ja yhteiset arvot ohjaavat kiinteästi yhtiön 
työarkea. 

Vuonna 2021 SYKin henkilöstömäärä kasvoi 
edelliseen vuoteen verrattuna 28 % ja yhtiö 
työllisti keskimäärin 38 ammattilaista kahdek-
salla eri paikkakunnalla - Tampereella, Turus-
sa, Oulussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Joensuus-
sa, Rovaniemellä ja Lappeenrannassa. Vuoden 
lopussa henkilöstön keski-ikä oli 45 vuotta ja 
henkilöstöstä naisia oli 44 % ja miehiä 56 %.  

SYK yrityksenä haluaa kantaa vastuun työn-
tekijöistään ja työntekijät nähdään yksilöinä, 
jotka hyväksytään juuri sellaisina kuin ovat ja 
kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasa-ar-
voisesti. Työpaikkakiusaamista, syrjintää tai 
muutakaan epäasiallista käyttäytymistä ei hy-
väksytä ja whistleblowing-järjestelmä otettiin 
sisäiseen käyttöön joulukuussa 2021. Järjestel-
män käyttöönoton yhteydessä määritettiin pro-
sessi ilmoitusten käsittelylle ja raportoinnille. 
Toimitusjohtajaa sekä koko SYKin johtoryhmää 
koskevat ilmoitukset viedään prosessin mukai-
sesti hallituksen käsiteltäväksi.

Henkilöstön osaaminen ja ammattitaidon 
kehittäminen on tärkeää ja vuonna 2021 läh-
dettiin kehittämään omaa koko henkilöstölle 
suunnattua kiinteistöalan koulutusta. Paras 
kampuskumppani -koulutus syntyi määritet-
tyjen strategisten kyvykkyyksien perusteella 
tunnistettuihin tarpeisiin. SYKin strategian 
toteutumisen mahdollistaviksi kyvykkyyk-
siksi on tunnistettu neljä eri kokonaisuutta; 
kiinteistöliiketoimintaosaaminen, laadukas 
asiakaspalvelu, palveluverkoston johtaminen 
sekä talous- ja tiedolla johtaminen. Näistä 
ensimmäisenä syksyllä 2021 aloitettiin kiinteis-
töliiketoiminnan kyvykkyyksin kehittämisen 
kokonaisuus.

Asiakastyytyväisyys (1–5) vuonna 2021

Kokonaistyytyväisyys 3,7

Kokonaistyytyväisyys tiloihin 3,8

Kokonaistyytyväisyys  
vuokranantajaan 3,7

Kokonaistyytyväisyys  
ylläpitopalveluihin 3,7

Ammattitaito ja asiantuntemus 4,0

Tilojen soveltuvuus omaan  
toimintaan 4,0

Uudis- ja korjaus rakennuttaminen 3,8

Käyttäjälähtöiset muutostyöt 3,9

Toiminnan vastuullisuus 3,8

Lämmitys 12 %

Käyttö ja huolto 9 %

Korjaukset 7 %

Ulkoalueiden hoito 5 %

Sähkö ja kaasu 2 %

Vesi- ja jätevesi 1 %

Jätehuolto 1 %

Siivous 1 %

Muut hoitokulut 1 %

Investoinnit 61 %

Hankinnat ja suoritukset lajeittain

SOSIAALINEN VASTUULLISUUS
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SYK haluaa vaalia hyvää työilmapiiriä, työ- ja 
vapaa-ajan yhteensovittamista sekä huomioida 
erilaiset elämän ja työsuhteen elinkaaren vai-
heet. SYKkiläisten hyvinvointi ja turvallisuus 
ovat yhtiössä etusijalla ja hyvinvointi ja jak-
saminen korostuvat edelleen covid-19-pande-
mian jatkuessa.  Tilanteeseen haettiin ratkai-
suja myös yhtiön Entry-ohjelman kautta, jossa 
selvitettiin koko henkilöstön näkemyksiä etä-, 
hybridi- ja läsnätyön toimivuuteen. Saatujen 
palautteiden perusteella tullaan vuoden 2022 
aikana täsmentämään yhtiön sisäisiä työnteon 
käytäntöjä.  

Loppuvuodesta 2021 perustettiin SYKin oma 
kulttuuriryhmä, jonka jäsenet toimivat kult-
tuurilähettiläinä ja pohtivat yhdessä konkreet-
tisia keinoja edelleen parantaa työntekijäkoke-
musta ja yrityskulttuuria. Koko organisaation 
laajuisesti on käyty aktiivista vuoropuhelua 
ja kehittymiskeskusteluiden mallia kehitettiin 
keskustelevampaan suuntaan. Vuonna 2021 
keskusteluihin osallistui 100 % henkilöstöstä. 
Myös yhtiön rekrytointi- sekä perehdytyskäy-
tännöt uudistettiin vastaamaan paremmin 
yhtiön arvoja ja tavoitteita erinomaisesta työn-
tekijäkokemuksesta.

Työterveys ja -hyvinvointi

SYK panostaa kattavaan työterveyteen ja 
yhteistyössä työterveystoimijan sekä työsuoje-
lutoimikunnan kanssa pyritään aktiivisesti 
ennaltaehkäisevään toimintatapaan. Myös 
varhainen välittäminen on osa SYKin työkyky-
johtamista. 

Tavoitteena on 0 työtapaturmaa, mikä myös 
toteutui vuonna 2021. 

Yksi strategiakaudelle valituista mittareista on 
Liekki-indeksi, jonka toteuman kautta tarkas-
tellaan sosiaalisen vastuullisuuden toteutumis-
ta. Liekki-indeksi saadaan työntekijäymmär-
ryskysely Siqnistä, joka toteutettiin vuonna 
2021 kahteen kertaan. 

Siqni-kyselyssä otetaan selvää siitä, mitkä ovat 
työntekijöille merkitykselliset asiat ja miten ne 
toteutuvat. Toteutumien perusteella saadaan 
myös Liekki-indeksi, joka on keskiarvo työn-
tekijälle merkityksellisten asioiden toteutu-
misesta hänen oman kokemuksensa mukaan. 
Liekki-indeksiä arvioidaan asteikolla  
0–100 % ja SYKillä indeksi oli keväällä 77 ja 
syksyllä 76. Yli puolet SYKin henkilöstöstä oli 
arvioinut merkityksellisten asioiden toteutu-
van 80–100 %, joka on todella hyvä taso.

Henkilöstölle merkityksellisintä työssä 
2021 Siqni-kyselyn mukaan oli

• mielekkäät työtehtävät

• avoin tiedonkulku

• oikeudenmukainen palkka

• työpaikan vahva yhteishenki

• vapaus tehdä töitä ajasta ja paikasta  
riippumatta

Työtapaturmat vuosittain
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SYK haluaa vaalia  
hyvää työilmapiiriä, työ- ja 
vapaa-ajan yhteensovittamista 
sekä huomioida erilaiset 
elämän ja työsuhteen 
elinkaaren vaiheet.
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Taloudellinen vastuullisuus tarkoittaa SYKille 
etenkin vastuullisia hankintoja, kustannuste-
hokkuutta sekä SYKin lainasalkkuun liittyvän 
rahoituksen vastuullisuutta.

SYKin hallitus hyväksyi alkuvuodesta 2022 
yhtiön vastuullisuuspolitiikan, jonka yhteydes-
sä asetettiin taloudelliselle vastuullisuudelle 
tavoitteet ja mittarit.

Taloudellisesti vastuullista toimintaa ja valin-
toja ohjaavat muun muassa SYKin vastuullis-
ten hankintojen ohje sekä strategia tulevaisuu-
den muutoksiin.

Vastuulliset hankinnat
Vastuullisia hankintoja ohjataan SYKissä sekä 
investointikriteereillä että vastuullisten han-
kintojen ohjeella. Lisäksi yhtiöllä on raken-
tamisen ekologiset tavoitteet asettava ohje. 
Elinkaariviisas toiminta on yhtiölle luontevaa, 
sillä se rakentaa ja korjaa rakennuksia omaan 
pitkäaikaiseen omistukseen ja ylläpitoon. SYK 
edellyttää palveluntuottajiltaan vastuullista 
toimintaa. Yhtiö toimii lukuisilla paikkakun-
nilla Suomessa ja käyttää sekä valtakunnallisia 
että paikallisia toimittajia. Vuonna 2021 SYK 
hankki palveluita ja materiaaleja toimittajilta 
yhteensä 103,5  miljoonalla eurolla, josta inves-
tointien osuus oli yli 60 %.

Toimittajayhteistyössä varmistetaan toiminnan 
lainmukaisuus ja sopimuksiin sisällytetään 
talousrikollisuuden torjunnan ehdot, joiden 
toteutumista valvotaan. Toimittajien kanssa 
kehitetään toimintamalleja, joilla varmistetaan 
toimittajan eettinen toiminta ja sitoutuminen 
SYKin eettisiin periaatteisiin. Tavoitteena on, 
että vuoden 2023 lopussa vähintään 50 % 
SYKin yhteistyökumppaneista on sitoutunut 
yhtiön eettisiin periaatteisiin. 

 
Kustannustehokkuus

Kustannustehokkuustavoitteen mukaisesti SYK 
tarjoaa asiakkailleen tarkoituksenmukaiset ja 
toimivat tilat tehokkaasti, pitkäjänteisesti ja 
kiinteistöjen arvon säilyttäen. Vuokrasopimus-
ten keskipituus vuoden 2021 lopussa oli 8,2 
vuotta. Liikevaihto neliötä kohden oli  
13,9 €/htm2/kk. 

Vuoden lopussa vuokrausaste oli 95,5 %, mikä 
tarkoittaa, että 1,05 miljoonasta neliömetristä 
tyhjiä tiloja oli yhteensä 47 600 m2. 

Tavoitteet ja mittarit
Rahoitus

• Vastuulliseksi luokitellun rahoituksen 
osuus yhtiön vieraasta pääomasta (%) 
vähintään 50 %.

Vuokrausaste (%)

• Rakennusten pinta-alasta vähintään  
95 % vuokrattuna.

Yhteistyökumppaneiden sitoutuminen 
SYKin Code of Conductiin (%)

• Supplien Code of Conductin allekirjoit-
taneita 50 % vuoden 2023 lopussa.

Ilmastoriski

• Kohdekohtaiset kvantitatiiviset  
ilmastoriskitarkastelut, kattavuus  
50 % vuonna 2025.

Kaikille vapautuville tiloille laaditaan toimin-
tasuunnitelma kiinteistöstrategiaan pohjau-
tuen ja tärkeää on myös huomioida osakasy-
liopistojen tarpeet pitkälle tulevaisuuteen. 
SYK on luopunut yksittäisistä kohteista, joista 
yliopisto tilan käyttäjänä oli luopunut eikä 
yliopiston jatkokäyttöä ollut enää nähtävissä. 
Luopumiset pyritään tekemään etsimällä koh-
teelle uusi omistaja. Tilanteissa, joissa luopu-
minen kohteen myynnillä ei ole mahdollista 
toteuttaa, tarkastellaan vaihtoehtona kohteen 
purkamista.

Vastuullinen rahoitus

SYKin tavoitteena on vastuullisuuspolitiikan 
mukaisesti hankkia vähintään 50 % vieraas-
ta pääomastaan vastuulliseksi luokiteltuna. 
Vuoden 2021 aikana toteutettiin 485 miljoo-
nan euron uudelleenrahoitusjärjestely, joka 
toteutettiin 100 prosenttisesti vihreänä rahoi-
tuksena. Vihreän rahoituksen toteutumisen 
edellytyksenä oli, että SYKin lainan vakuudek-
si antamat kiinteistöt täyttävät rahoittajien 
kriteerit ja SYK sitoutuu säilyttämään kohteet 
määritelmien mukaisina. Uudelleenrahoi-
tuksen toteuttamisen yhteydessä SYK maksoi 

pois vuonna 2018 liikkeelle laskemansa Green 
Bondin. Vuoden 2021 lopussa SYKin vieraasta 
pääomasta 68 % oli vastuulliseksi luokiteltua 
rahoitusta.

Jäsenyydet järjestöissä ja  
sitoutuminen aloitteisiin

SYK on Kiinteistötyönantajat ry:n jäsen. Kiin-
teistötyönantajat ry on kiinteistöalan yritysten 
ja yhteisöjen työmarkkinapoliittinen edunval-
voja ja kiinteistöpalvelualan toimialajärjestö. 
Muita organisaatioita, joissa SYK on jäsenenä, 
ovat RAKLI ry ja FIBS. RAKLI ry kokoaa yhteen 
kiinteistöalan ja rakentamisen vastuulliset am-
mattilaiset ja jakaa tietoa näistä aloista. FIBS 
(Finnish Business & Society) puolestaan on 
Suomen johtava kestävän liiketoiminnan vauh-
dittaja ja yritysten asiantuntijuuden kehittäjä. 
Kampuspaikkakunnillaan SYK on jäsenenä 
sekä Oulun että Tampereen kauppakama-
reissa. Vuoden 2021 aikana SYK hyväksyttiin 
Green Building Council Finland ry:n (FIGBC) 
jäseneksi. SYK on allekirjoittanut kestävän 
purkamisen green deal -sitoumuksen.

Vuoden lopussa vuokrausaste oli  
95,5 % eli tyhjiä tiloja oli yhteensä 47 600 m2.

TALOUDELLINEN VASTUULLISUUS

Taloudellinen vastuullisuus
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Tunnusluvut

TUNNUSLUVUT

Avainlukuja

Omistajat ja omistusosuudet

Asiakkuudet

2021 2020 2019 2018 Yksikkö

Liikevaihto 176,2 170,5 165,2 159,5 milj. €

Kiinteistöjen pinta-ala 1,3 1,3 1,3 1,3 milj. m² 

Rakennuksia 202 210 225 237 kpl

Tasearvo vuoden lopussa 1,4 1,4 1,3 1,4 mrd €

Henkilöstö 41 30 31 30 henkilöä

2021 2020 2019

Suomen valtio 33,33 % 33,33 % 33,33 %

Tampereen yliopisto 14,37 % 14,37 % 14,37 %

Turun yliopisto 11,06 % 11,06 % 11,06 %

Oulun yliopisto 10,41 % 10,41 % 10,41 %

Itä-Suomen yliopisto 10,38 % 10,38 % 10,38 %

Jyväskylän yliopisto 8,63 % 8,63 % 8,63 %

Åbo Akademi 4,81 % 4,81 % 4,81 %

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto 
LUT 3,23 % 3,23 % 3,23 %

Lapin yliopisto 2,24 % 2,24 % 2,24 %

Vaasan yliopisto 1,53 % 1,53 % 1,53 %

2021 2020 2019 2018

Vuokrausaste [%]  
(vuoden lopulla)* 95,5 94,2 95,1 94,9

Vuokrasopimusten  
keskipituus (vuotta)** 8,2 8,1

Liikevaihto/vuokrattava  
huoneistoala (€/htm2/kk) 13,9 13,5 13,0 12,2

Vuokrattava ala, milj. 
htm2 1,05 1,05 1,05 1,08

10 suurinta asiakasta

Tampereen  
korkeakoulu- 

säätiö sr

Tampereen  
korkeakoulu- 

säätiö sr

Tampereen  
korkeakoulu- 

säätiö sr Turun yliopisto

Turun yliopisto Turun yliopisto Turun yliopisto Oulun yliopisto

Itä-Suomen  
yliopisto

Itä-Suomen yli-
opisto

Itä-Suomen  
yliopisto

Itä-Suomen  
yliopisto

Oulun  
Yliopisto Oulun Yliopisto Oulun Yliopisto 

Jyväskylän  
yliopisto

Jyväskylän  
yliopisto 

Jyväskylän  
yliopisto 

Jyväskylän  
yliopisto 

Tampereen yli-
opisto

Lappeenrannan- 
Lahden teknilli-

nen yliopisto LUT

Lappeenrannan 
 teknillinen  

yliopisto 

Lappeenrannan 
teknillinen  

yliopisto 

Tampereen  
teknillinen 

 yliopisto

Åbo Akademi Lapin yliopisto Lapin yliopisto 

Lappeenrannan 
 teknillinen  

yliopisto

Lapin yliopisto Åbo Akademi Åbo Akademi Lapin yliopisto

Oulun Ammatti-
korkeakoulu Oy

Varsinais- 
Suomen  

sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä 

Varsinais- 
Suomen  

sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä Vaasan yliopisto

Varsinais- 
Suomen  

sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä 

Oulun Ammatti-
korkeakoulu Oy

Hämeenlinnan 
kaupunki Åbo Akademi

*Vastuullisuuspolitiikan mittari  
 ** laskentatapa päivitetty
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2021 2020 2019 2018

Yliopistot (milj. €) 153,6 148,3 147,3 146,4

Muut (milj. €) 22,7 22,2 17,9 13,1

Yhteensä (milj. €) 176,3 170,5 165,2 159,5

Yliopistot (%) 87,1 % 87,0 % 89,2 % 91,8 %

Muut (%) 12,9 % 13,0 % 10,8 % 8,2 %

Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

2010-2021 2010–2020 2010–2019

NCC Rakennus Oy                                  NCC Rakennus Oy                                   NCC Rakennus Oy                                   

Skanska Talonrakennus Oy                            SRV Rakennus Oy                                   SRV Rakennus Oy                                   

SRV Rakennus Oy                                     ISS Palvelut Oy                                   ISS Palvelut Oy                                   

ISS Palvelut Oy                                     TKS-Nord Rakentajat Oy                            TKS-Nord Rakentajat Oy                            

Lujatalo Oy                                         YIT Rakennus Oy                                   YIT Rakennus Oy                                   

TKS-Nord Rakentajat Oy                              Skanska Talonrakennus Oy                          Skanska Talonrakennus Oy                          

YIT Rakennus Oy                                     Lemminkäinen Talo Oy                              Lemminkäinen Talo Oy                              

Are Oy                                              Lujatalo Oy                                       Lujatalo Oy                                       

KTC Group Oy                                        Are Oy                                            Are Oy                                            

Rakennustoimisto Laamo Oy KTC Group Oy                                      KTC Group Oy                                      

Asiakasryhmien jakautuminen liikevaihdolla mitattuna 

10 suurinta yhteistyökumppania liikevaihdolla mitattuna

Rakennuttaminen

Asiakkuuksien osuudet pois lukien yliopistot

Kaupungit (milj. €) 5,8 6,0 5,8 4,1

Valtio (milj. €) 0,9 0,7 0,4 0,5

AMK:t (milj. €) 6,9 5,4 2,3 1,7

Sairaanhoitopiirit  
(milj. €) 4,8 5,7 5,7 3,2

Yritykset ja muut  
(milj. €) 4,2 4,4 3,8 3,7
YHTEENSÄ 22,7 22,2 17,9 13,1

Kaupungit (%) 25,6 % 27,0 % 32,2 % 31,2 %

Valtio (%) 4,0 % 3,0 % 2,5 % 3,5 %

AMK:t (%) 30,5 % 24,2 % 12,6 % 13,1 %

Sairaanhoitopiirit (%) 21,4 % 25,7 % 31,6 % 24,2 %

Yritykset ja muut (%) 18,5 % 20,0 % 21,1 % 28,0 %
YHTEENSÄ 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

TUNNUSLUVUT

Tutkimus, kehitys ja innovaatio

€ 2021 2020 2019 2018 2017 2016

SYKin demorahoitus 204 700 355 000 411 250 785 000 535 000 384 000 

Yliopistojen demorahoitus 204 700 355 000 411 250 785 000 535 000 384 000 

Rahoitus yhteensä 409 400 710 000 822 500 1 570 000 1 070 000 768 000 

SYKin demopanostukset
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2021 2020 2019 2018 2017 2016 Yksikkö

Päästöt

CO₂ 29 609 35 948 39 763 40 993 55 001 57 050 tonnia CO₂

CO₂ 23,7 28,2 31,9 32,0 43,1 45,9 kg CO₂/brm²

Kulutettu ostoenergia

Lämpö, mitattu 183 956 156 308 182 321 173 146 170 217 169 353 MWh

Lämpö, sääkorjattu 143,8 147,8 154,9 144,7 147,9 141,2 kWh/brm²

Sähkö 130 369 127 628 140 970 138 520 131 089 129 835 MWh

Sähkö 102,4 102,1 116,6 109,2 106,3 102,9 kWh/brm²

Tuotettu energia

Kampuksillamme tuotettu 
aurinkosähköenergia

451 417 415 236 238 210 MWh

Vedenkulutus

Kokonaismäärä 245 940 228 020 331 849 330 935 332 585 348 541 m³

Pinta-alaa kohden 194,5 190,3 263,9 273,4 263,4 276,1 litraa/brm²

Energian uusiutuvuus

Uusiutuvan sähkön osuus* 100 %

Uusiutuvan kaukolämmön 
osuus*

67,9 62,4 %

Rakennusten ympäristö- 
sertifioinnit vuoden  
loppuun mennessä

Hankkeessa BREEAM- 
sertifioitujen rakennusten 
lukumäärä, kumuloitunut 
yhteensä

12 9 6 4 3 2 kpl

Hankkeessa BREEAM- 
sertifioitujen suunnitelmien 
lukumäärä, kumuloitunut 
yhteensä

15 13 10 9 7 5 kpl

BREEAM-rekisteröityjen 
hankkeiden lukumäärä, 
kumuloitunut yhteensä

19 16 16 14 11 9 kpl

Ympäristösertifioitujen 
BREEAM kiinteistöjen osuus 
uudisrakennuksista

100 100 100 100 100 100 %

BREEAM In-Use  
sertifikaattien lukumäärä

23 10 0 0 0 0 kpl

Sertifioitujen rakennusten 
pinta-ala*

48,8 30,4 %

Ekologinen vastuu 

*Vastuullisuuspolitiikan mittari

Toiminnan ekologisuus vuosina 2016–2021

TUNNUSLUVUT

2021 2020 2019 2018 2017 2016 Yksikkö

Biojäte 420 412 715 837 881 887 tonnia

Kartonki 17 33 48 47 41 40 tonnia

Keräyspaperi 211 242 328 396 517 597 tonnia

Pakkauslasi 56 55 85 92 102 102 tonnia

Pakkausmetalli 79 96 143 145 151 146 tonnia

Pahvi 280 266 320 396 415 411 tonnia

Kuluttajamuovipakkaukset 16 12 2 - - - tonnia

Kierrätys yht. 1 181 1 118 1 641 1 913 2 106 2 183 tonnia

Kierrätysaste 47,0 % 48,9 % 47,3 % 50,7 % 53,4 % 51,8 %

Energiajae 328 240 347 373 394 439 tonnia

Sekajäte 886 923 1 480 1 487 1 446 1 589 tonnia

KAIKKI YHTEENSÄ 2 294 2 279 3 468 3 773 3 946 4 211 tonnia

Jätemäärän muutos  
ed. vuoteen**

1,6 % -34,3 % -8,1 % -4,4 % -6,3 %

Jätteen kierrätysaste  
materiaalina*

1 181 t/ 
47%

47 %

Kaikissa purkua vaativissa 
rakennuhankkeissa  
suoritetaan purkukatselmus 
(purkukartoitus)

50 %

2021 2020 2019 Yksikkö

Ominaisjätekustannus, kaikki jäte 230 194 183 €/tonni

Ominaisjätekustannus,  sekajäte ja energiajae 269 269 253 €/tonni

määrä  kpl lämpö MWh/a Tavoite lämpö 2025 
MWh/a

sähkö MWH/a

TETS, energiatehokkuus-toimenpiteet* 39 1 738 838

TETS Kumulatiivinen  2017–2021 182 14 957 13 620 3 252

Jätejakeiden määrät ja kierrätys vuosina 2016–2021

Jätteenkäsittelyn kustannukset

*Vastuullisuuspolitiikan mittari  
** SYKin vastuulla olevat jätejakeet
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2021 YKsikkö
Tehdyt luontotoimenpiteet ylläpidossa* 4 kpl

Rakennushankkeissa ekologin suositukses-
ta tehdyt toimenpiteet*

 
2

 
kpl

Luontotoimenpiteet 

*Vastuullisuuspolitiikan mittari  
** SYKin asiakastyytyväisyyskysely muuttui 2021, vuodet eivät ole vertailukelpoisia keskenään 
 

Sosiaalinen vastuu 

2021 2020 2019 2018

Asiakastyytyväisyys (1–5)

Kokonaistyytyväisyys* 3,7 3,7 3,6 3,6

Saatujen vastausten lukumäärä 185 106 198 126

Nettosuositteluindeksi

Kaikki vastaajat* 18

 
Tuotevastuu, sisäolosuhteet 

Korjaukset käynnissä (htm2) 5 225 18 467 6 636 11 888

Tutkitaan (htm²) 22 706 22 706 16 662 12 591

Seurataan (htm²) 116 040 116 040 114 572 85 148

Ei toimenpiteitä (htm²) 901 227 901 227 886 500 909 123

Selvittämättömät  
sisäilmatapaukset (kpl) *) 3

 
Kampusturvallisuus

Turvallisuuspoikkeamat  
kampuksilla 12 83 491

Turvallisuushavainto 263 282

Ennakoivat toimenpiteet 16 35 39

Muu ilmoitus 28 11

Ilmoitusten lukumäärä 319 411 9

Asiakastyytyväisyys**

2021 2020 2019 2018

Vaikutukset sidosryhmille

Demokohteita yliopistoille  
(lukumäärä/vuosi) 2 4 6 5

Yrityksen työllistävä vaikutus läpi 
Suomen välillisesti (hlötyövuosi) 1 472 2 040 2 420 2 040

Turvallisuus

Hätäensiapukoulutetun  
henkilöstön määrä  
(koulutetut/koko henkilöstö) 2/41 1/30 15/31 16 / 30

 
Henkilöstön osaamisen 
kehittäminen

Henkilöstön koulutuspäivät / vuosi 2 4 8 4

Henkilöstön määrä ja vaihtuvuus 41/8 32/4 31/4 30/3

 
Työhyvinvointi

Työhyvinvointiin / hyvinvointi- 
koulutukseen käytetyt päivät 1,5 0,5 1 2

Employee Net Promoter Score 
(eNPS) Työntekijöiden suositte-
luindeksi työnantajasta  
(asteikko -100…100)* 26 -4

Henkilöstökyselyn osallistumis- 
aktiivisuus (%) 100 % 100 % 90 % 97 %

Henkilöstön kehityskeskustelut 
(%) 100 % 100 % 100 % 100 %

Henkilöä pitänyt vanhempain- 
vapaata tai vuorotteluvapaata 1 2 1 2

*Vastuullisuuspolitiikan mittari  

TUNNUSLUVUT
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Taloudellinen vastuu 

Tulot                                           M€ 2021 2020 2019

 
Asiakkaat

Vuokraustoiminnan liikevaihto 176,2 170,5 165,2

Muut tuotot 1,6 2,4 0,9

Kiinteistöjen myynnit 4,5 2,2 25

 
Julkinen sektori

Saadut avustukset 0,1 0,1 0,2

 
Omistajat ja ulkopuoliset  
rahoittajat

Lainojen nostot 0,0 80 85

 
Muut tuotot

Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,2

Menot                                        M€ 2021 2020 2019

 
Materiaalien ja palvelujen 
toimittajat

Ostot 103,7 136,1 163,5

, joista investointeja 63,2 94,5 114,9

 
Omistajat ja ulkopuoliset  
rahoittajat

Lainojen lyhennykset 9,3 44,6 119,6

Korkokulut 19,8 14,1 13,3

Maksetut osingot 20,1 18,9 18,6

 
Julkinen sektori

Tulo- ja kiinteistövero 18,9 19,6 18,3

 
Henkilöstö

Maksetut palkat ja eläkkeet 3,2 2,8 2,6

Yhteiskunnalliset rahavirrat M€ 2021 2020 2019 2018 2017

Liikevaihto 176,2 170,5 165,2 159,5 150,1

Tilikauden tulos 23,8 30,3 27,0 27,5 21,2

% 2021 2020 2019 2018 2017

Omavaraisuusaste 47,2 46,8 46,9 45,5 47,7

M€ 2021 2020 2019 2018

ALV 16,5 7,8 4,4 5,4

Kiinteistövero 12,9 12,4 12,4 12,1

Tuloverot 6,0 7,2 5,8 6,1

Ennakonpidätykset 0,8 0,8 0,8 0,8

Yhteensä 36,2 28,2 23,5 24,4

 
Kiinteistöverot  
paikkakunnittain                            €

Hämeenlinna 101 419 103 209 104 102 102 908

Ii 603 557 556 551

Joensuu 774 656 788 615 667 930 809 733

Jyväskylä 1 704 219 1 785 981 1 761 483 1 669 322

Konnevesi 16 637 17 023 17 257 17 132

Kuopio 1 103 148 1 039 964 1 038 478 1 014 757

Kuusamo 5 909 6 417 6 298 6 330

Lappeenranta 599 650 609 824 592 842 531 883

Oulu 2 480 713 2 264 014 2 433 825 2 367 793

Rauma 136 964 127 863 123 256 121 700

Rovaniemi 788 503 794 146 800 574 751 739

Savonlinna 47 363 48 305 47 833 47 482

Tampere 2 849 124 2 876 163 2 767 329 2 499 819

Turku 2 159 341 1 767 048 1 831 897 1 754 955

Vaasa 160 608 162 945 236 437 404 496

Yhteensä 12 928 859 12 395 996 12 433 722 12 104 169

Liikevaihdon ja tuloksen kehitys 2017–2021

Omavaraisuusasteen kehitys 2017–2021

Maksetut verot

TUNNUSLUVUT
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M€ 2021 2020 2019 2018

Kiinteistövero 12,9 12,4 12,4 11,8

Lämmitys 12,4 9,7 11,2 10,8

Käyttö ja huolto 9,8 10,0 12,6 9,0

Korjaukset 7,3 10,7 13,9 10,1

Hallinto 5,1 6,0 6,6 5,8

Ulkoalueiden hoito 2,2 1,9 0,5 1,8

Sähkö ja kaasu 1,5 1,1 1,4 0,6

Vesi- ja jätevesi 0,8 1,1 1,2 1,2

Vuokrat 0,7 1,1 1,1 1,8

Jätehuolto 0,6 0,6 0,8 0,8

Siivous 0,5 0,3 0,2 0,2

Muut hoitokulut 0,4 2,1 -0,3 0,2

Vahinkovakuutukset 0,2 0,2 0,2 0,2

Yhteensä 54,6 57,2 61,8 54,3

% 2021 2020 2019 2018

Kiinteistövero 23,7 % 21,7 % 20,1 % 21,7 %

Lämmitys 22,8 % 17,0 % 18,1 % 19,8 %

Käyttö ja huolto 17,9 % 17,5 % 20,4 % 16,6 %

Korjaukset 13,4 % 18,7 % 22,4 % 18,7 %

Hallinto 9,3 % 10,5 % 10,7 % 10,6 %

Ulkoalueiden hoito 4,0 % 3,3 % 0,8 % 3,3 %

Sähkö ja kaasu 2,8 % 1,9 % 2,3 % 1,0 %

Vesi- ja jätevesi 1,5 % 1,9 % 2,0 % 2,2 %

Vuokrat 1,3 % 1,9 % 1,8 % 3,3 %

Jätehuolto 1,1 % 1,0 % 1,4 % 1,6 %

Siivous 1,0 % 0,5 % 0,3 % 0,3 %

Muut hoitokulut 0,7 % 3,7 % -0,5 % 0,4 %

Vahinkovakuutukset 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,4 %

Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 99,9 %

Hankinnat ja suoritukset lajeittain

TUNNUSLUVUT

Raportointi- ja laskentaperiaatteet

Tämä on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n 
vastuullisuusraportti vuodelta 2021, jota 
täydentää yhtiön vuosikertomus sekä toimin-
takertomus ja tilinpäätös 2021. Raportointi 
kattaa yhtiön koko toiminnan mukaan lukien 
kiinteistöyhtiöt, joista yhtiöllä on 50 prosentin 
tai suurempi omistusosuus.

Raportin sisältö perustuu SYKin hallituksen 
keväällä 2022 hyväksymään vastuullisuuspoli-
tiikkaan sekä sen tavoitteisiin ja mittareihin.

Raportoinnissa on hyödynnetty Global Repor-
ting Initiative (GRI) -standardia sekä GRI:n 
rakennus- ja kiinteistöalan toimialakohtaista 
liitettä (Construction and Real Estate Sector 
Supplement, CRESS) olennaiseksi tunnistettu-
jen teemojen osalta. Raportointi vastaa pääosin 
perustason (core) vaatimuksia.

Tietojen mittaus-, laskenta- ja raportoin-
tiperiaatteet

Raportointi kattaa vuoden 2021 sekä tärkeim-
pien ja saatavilla olevien tietojen osalta niiden 
kehitystä myös aiemmilta vuosilta. Vastuul-
lisuustyön edetessä myös mittarit ja tiedon-
keruumenetelmät kehittyvät ja mahdollisesti 
myös tarkentuvat. Mahdolliset muutokset 
laskenta- tai raportointitavoissa mainitaan 
kyseisen tiedon yhteydessä.

Energia

Energian kulutukseen liittyvät tiedot perustu-
vat mittaustietoihin. Sähkön ja lämmön kulutus 
sisältää yhtiön omistamien kiinteistöjen sekä 
yhtiön oman toiminnan sähkönkulutuksen.

Materiaalit ja jäte

Jätteiden sekä kierrätettyjen materiaalien osal-
ta luvut kuvaavat kampuksilla tuotettuja mää-
riä, ja ne sisältävät myös SYKin omat jätteet. 
Tiedot kerätään kierrätyspalvelukumppanilta.

Päästöt ilmaan

Raportoidut CO2 --päästöt on laskettu ja rapor-
toitu GHG Protokollan mukaisesti, ja ne sisältä-
vät seuraavat päästölähteet:

• Scope 1 sisältää kylmäaineiden, kampuksil-
la tuotetun energian sekä leasing-autojen 
päästöt.

• Scope 2 sisältää kampuksille ostetun ener-
gian päästöt. Scope 2 -päästöt on laskettu 
market-based menetelmällä. 97,5 % SYKin 
kampuksilla kulutetusta sähköstä on tuo-
tettu uusiutuvista energialähteistä, jolloin 
sähkön päästöt ovat hyvin pienet.

• Scope 3 sisältää päästöt, joita aiheutuvat 
uudisrakentamisesta, peruskorjaus- ja tila-
muutoshankkeista, käytöstä ja huollosta, jät-
teistä, vuokralaisten ostamasta energiasta, 
ylläpitokorjauksista, ulkoalueiden hoidosta, 
veden kulutuksesta, siivouksesta, SYKin 
henkilökunnan liikematkustamisesta ja 
työmatkaliikenteestä sekä SYKin toimistoille 
tehdyistä hankinnoista.

Taloudelliset tiedot

Raportoidut verot ja maksut sekä muut talou-
delliset luvut perustuvat tilintarkastettuihin 
tietoihin.

TIETOA RAPORTISTA

Tietoa raportista

https://sykoy.fi/vuosikertomus-2021/#tilinpaatos-2021
https://sykoy.fi/vuosikertomus-2021/#tilinpaatos-2021
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GRI-taulukko 2021

GRI-TAULUKKO 2021

102 1 Raportoivan organisaation nimi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

102 2 Toimialat ja palvelut 4-5

102 3 Organisaation pääkonttorin sijainti Päätoimipaikka Tampereella

102 4 Toimintamaat Suomi

102 5
Organisaation omistusrakenne ja 
 yhtiömuoto 4-5; 30

102 6 Markkina-alueet, toimialat 4-5

102 7 Raportoivan organisaation koko 4; 30

102 8
Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöis-
tä 25-27; 30

102 9 Toimitusketju 28; 33

102 10
Merkittävät muutokset organisaatiossa ja 
toimitusketjussa 4

102 11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen 16-19

102 12

Organisaation hyväksymät tai edistämät 
ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai 
aloitteet 9; 14; 17

102 13
Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaor-
ganisaatioissa 29

102 14 Toimitusjohtajan katsaus 7

102 15
Keskeiset vaikutukset, riskit ja  
mahdollisuudet

7; 11-12; 
20-21

102 16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet
4; 10-11; 

20; 22; 28

102 17 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen 10; 25

102 - YLEINEN SISÄLTÖ

Organisaation kuvaus

Strategia    

Eettiset toimintaperiaatteet    

Raportin  
sivu(t) Lisätieto

102 18 Hallintorakenne
Toiminta-
kertomus

102 19 Vastuunjako
Toiminta-
kertomus

102 20 Vastuuhenkilöt
Toiminta-
kertomus

102 22 Hallituksen kokoonpano
Toiminta-
kertomus

102 23 Hallituksen puheenjohtaja
Toiminta-
kertomus

102 24 Hallituksen valinta
Toiminta-
kertomus

102 29
Hallituksen rooli vaikutusten ja riskien  
tunnistamisessa ja hallinnassa

Toiminta-
kertomus

102 40 SYKin tärkeimmät sidosryhmät 4-5; 25; 33

102 41
Työehtosopimusten piiriin kuuluva  
henkilöstö 100 %

102 43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet 10; 24-25

102 44
Sidosryhmien esille nostamat  
tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

10; 25-26; 
35

102 45 Tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt 41

102 46 Raportin sisällön määrittely 7; 9; 41

102 47 Olennaiset näkökohdat 7; 9; 41

102 48
Muutokset aiemmin raportoiduissa  
tiedoissa Ei merkittäviä muutoksia

102 49
Merkittävät muutokset raportin laajuudessa 
ja näkökohtien laskentarajoissa Ei merkittäviä muutoksia

102 50 Raportointijakso Vuosi 2021

102 51 Edellisen raportin päiväys
Raportti julkaistaan vuosittain 
keväällä

102 52 Raportin julkaisutiheys
Raportti julkaistaan vuosittain 
keväällä

102 53
Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä 
lisätietoja info@sykoy.fi

Hallinto    

Sidosryhmät    

Raportointitapa    

Raportin  
sivu(t) Lisätieto

https://sykoy.fi/vuosikertomus-2021/#tilinpaatos-2021
https://sykoy.fi/vuosikertomus-2021/#tilinpaatos-2021
https://sykoy.fi/vuosikertomus-2021/#tilinpaatos-2021
https://sykoy.fi/vuosikertomus-2021/#tilinpaatos-2021
https://sykoy.fi/vuosikertomus-2021/#tilinpaatos-2021
https://sykoy.fi/vuosikertomus-2021/#tilinpaatos-2021
https://sykoy.fi/vuosikertomus-2021/#tilinpaatos-2021
https://sykoy.fi/vuosikertomus-2021/#tilinpaatos-2021
https://sykoy.fi/vuosikertomus-2021/#tilinpaatos-2021
https://sykoy.fi/vuosikertomus-2021/#tilinpaatos-2021
https://sykoy.fi/vuosikertomus-2021/#tilinpaatos-2021
https://sykoy.fi/vuosikertomus-2021/#tilinpaatos-2021
https://sykoy.fi/vuosikertomus-2021/#tilinpaatos-2021
https://sykoy.fi/vuosikertomus-2021/#tilinpaatos-2021
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102 54
GRI-standardien mukainen raportoinnin 
kattavuus 41

102 56 Raportoinnin varmennus

Raportin taloudelliset  
tunnusluvut perustuvat  
tilintarkastettuun tietoon

103 1
Olennaisia näkökohtia koskevat  
laskentarajat 41

103 2 Johtamismallin osatekijät
10-12; 20; 
22; 25; 28

103 3 Johtamismallin arviointi 10

201 1
Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen 
ja jakautuminen

24; 28; 38; 
40

201 2

Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraa-
mukset ja muut riskit ja mahdollisuudet 
organisaation toiminnalle 11

201 3 Eläketurvan kattavuus Lakisääteinen eläketurva

201 4 Valtiolta saadut avustukset 24

203 2
Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaiku-
tukset ja niiden laajuus 24; 28; 37

207 1 Verostrategia 22

207 2 Verojen hallinto, valvonta ja riskienhallinta 22

207 4 Maakohtainen veroraportointi 22-23; 39

302 1 Organisaation oma energiankulutus 34

302 3 Energiaintensiteetti 34

302 4 Energiankulutuksen vähentäminen
14-15; 17-

18

Raportin  
sivu(t) Lisätieto

103 - JOHTAMISMALLI    

200 - TALOUDELLISET VAIKUTUKSET    

300 - YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET    

Taloudelliset tulokset    

Energia    

Välilliset taloudelliset vaikutukset    

Verot    

303 5 Vedenkulutus 34

304 2
Toiminnan, tuotteiden ja palvelujen vaikutus 
luonnon monimuotoisuuteen 16

304 3 Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt 16-17

305 1 Suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1) 13

305 2
Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 
2) 13

305 3
Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 
(scope 3) 13

305 4 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti 34

305 5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 12-15

306 2 Jätteisiin liittyvien vaikutusten hallinta 17

306 3 Tuotetun jätteen määrä jätelajeittain 17; 35

306 4
Muualle kuin hävitettäväksi toimitetut 
jätteet 35

306 5 Hävitettäväksi toimitetut jätteet 35

401 1
Uuden palkatun henkilöstön määrä ja vaih-
tuvuus 25; 37

401 3 Vanhempainvapaat 37

403 2
Riskien tunnistaminen, arviointi ja tapausten 
tutkinta 20-21; 35

403 3
Työterveyspalvelut, joiden avulla ennaltaeh-
käistään riskejä 26

403 4

Henkilöstön osallistuminen työterveyden 
ja –turvallisuuden johtamiseen ja kehittämi-
seen 20-21

403 5
Työterveyteen ja –turvallisuuteen liittyvät 
koulutukset 37

Raportin  
sivu(t) Lisätieto

Vesi    

Luonnon monimuotoisuus    

Päästöt    

Jätteet    

Työsuhteet    

Työterveys ja -turvallisuus    

400 - SOSIAALISET VAIKUTUKSET    
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403 6
Terveyden edistämiseen liittyvät palvelut ja 
ohjelmat 21

403 7
Työterveys- ja työturvallisuushaittojen eh-
käisy läpi arvoketjun 20-21

403 9 Työtapaturmat 26

404 1
Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa 
henkilöä kohden 37

404 2
Osaamisen kehittämiseen ja muutokseen 
liittyvät ohjelmat 25

404 3

Säännöllisten suoritusarviointien ja kehit-
yskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön 
osuus 26; 37

405 1 Hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuus 
27,  Toimin-
takertomus

406 1 Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet
Ei raportoituja syrjintätapauksia 
vuonna 2021

415 1 Poliittiset tuet
Yhtiö ei tue rahallisesti poliittista 
tai sitä lähellä olevaa toimintaa

416 1
Kiinteistöjen terveys ja turvallisuusvaikutus-
ten arviointi 20-21; 36

418 1

Asiakkaiden yksityisyydensuojan rikkomi-
seen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvät 
tapaukset

Ei tietovuotoja tai muita tietosuo-
jaan ja -turvaan liittyviä tapauksia 
vuonna 2021

CRE 1 Rakennusten energiaintensiteetti 34

CRE 2 Rakennusten vesi-intensiteetti 34

CRE 3
Rakennusten kasvihuonekaasupäästöjen 
intensiteetti 34

CRE 8
Kiinteistöjen ympäristösertifikaatit ja -mer-
kinnät 17-19; 34

Raportin  
sivu(t) Lisätieto

Koulutukset    

Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet    

Syrjinnän ehkäisy    

Julkinen päätöksenteko    

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus    

Asiakkaiden yksityisyydensuoja    

Rakennus- ja kiinteistötoimialan lisäosa  
(Construction and Real Estate Sector Disclosures, CRE)    
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