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JOHDANTO
Tässä Sivakka-konsernin yhteiskuntavastuuraportissa kuvataan
yhtiön toiminnan taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Raportissa käsitellyt olennaiset vastuullisuusteemat ja näkökohdat perustuvat Oulun kaupungin tytäryhtiöille antamiin suosituksiin ja raportin sisältö on
sovitettu vastaamaan yhtiön toimialan kannalta olennaisia näkökulmia. Tässä raportissa kuvataan vuoden 2020 aikana tehtyjä
toimenpiteitä ja saavutettuja tavoitteita ja raportointi perustuu
Global Reporting Initiative Standardien core laajuuteen. Raporttia ei ole varmennettu.

Tässä vastuullisuusraportissa keskitytään vain Sivakka-yhtymän
ja sen tytäryhtiöiden Oulun Tervatalot Oy:n ja Oulun Sivakka
Oy:n asuntovuokrausliiketoiminnan raportointiin. Raportin ulkopuolelle on rajattu konserniin kuuluvan kunnossapitoyksikön
Oulun Remonttimylly Oy:n toiminta, jonka toiminta rakennusliikkeenä raportoidaan erikseen Oulun Remonttimylly Oy:n raportoinnissa.
Energian- ja vedenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen osalta
raportti koskeen vain yhtiön kokonaan omistamia kiinteistöjä.
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Yritysten toiminnan vastuullisuuteen kiinnitetään yhteiskunnassa kasvavaa huomiota ja erilaiset vastuullisuusraportit ovat
lisääntyneet useilla toimialoilla. Vastuullisuusraportit lisäävät
yrityksen toiminnan läpinäkyvyyttä ja tuovat yrityksen toiminnan vaikutukset toimintaympäristöön esille yrityksen ulkopuolellekin.
Oulun kaupunki sisällytti tammikuussa 2018 hyväksyttyihin
omistajapoliittisiin linjauksiin tytäryhtiöille velvollisuuden raportoida yhteiskuntavastuun toteutumisesta yhtiöissä. Kiinteistö- ja rakennusala on tunnistanut toimintansa laajat yhteiskunnalliset vaikutukset ja Sivakka-konsernin vastuullisuusraportti
tuo osaltaan näkyväksi yhtiön toiminnan vaikutuksia toimintaympäristössään.
Nyt kolmannen kerran laadittu vastuullisuusraportti ”Sivakan
yhteiskuntavastuu 2020” kertoo mitä erilaisia toimia Sivakassa
on tehty yhteiskuntavastuun eri osa-alueilla. Tämän raportin
valmistelutyö sai meidät sivakkalaiset analysoimaan monipuolisesti toimintamme vaikutuksia ympärillemme. Samassa yhteydessä tuli myös ilmi se, että meillä on syytä asettaa tulevaisuudessa entistä selkeämmät tavoitteet eri osa-alueille. Jatkuva
parantaminen on ollut toimintamme ohjenuorana jo pitkään ja
jatkossa tämä näkyy myös vastuullisuusraportointimme kehittymisenä.

Ensimmäisen vastuullisuusraportin laadinnan yhteydessä kartoimme sidosryhmiemme arvioita eri vastuullisuuden osa-alueiden tärkeydestä. Tärkeimmäksi osa-alueeksi osoittautui asumisen terveellisyys ja turvallisuus. Vuoden 2020 koronaepidemia
toi aivan poikkeuksellisella tavalla esille elinympäristömme
merkityksen terveysturvallisuuden varmistamisessa. Vuoden
2020 aikana Sivakassa reagoitiin koronaviruksen aiheuttaman
epidemian uhkiin ohjeistamalla henkilökuntaa, palvelutuottajia
ja asiakkaita turvalliseen toimintaan kiinteistöissä. Koronaepidemian alkaessa Sivakka tiedotti asukkaille mahdollisuuksista sopia vuokranmaksuun liittyviä järjestelyitä, jos epidemian
vuoksi vuokranmaksukyky äkillisesti vaarantui.

ja -jäähdytys toteutetaan maalämmöllä. Vaskitie nimisessä
kiinteistössä otettiin käyttöön uudenlainen hybridilämmitysjärjestelmä, jossa hyödynnetään kaukolämmön paluulämpöä,
poistoilman lämpöä ja jäteveden lämpöä uudella yhdistelmällä
osana EU:n rahoittamaa Making-City tutkimushanketta.

Viime vuosina kullekin vuodelle on valittu teema, joka ohjaa
vuoden aikaista kehittämistä ja viestintää. Vuoden 2020 teemaksi yhtiössä valittiin ”Yhteiset tilat ja alueet”. Teeman avulla
jalkautettiin monipuolisesti Sivakan asukkaat ja henkilökunta
yhdessä kehittämään kiinteistöjen yhteistiloja ja piha-alueita.
Koronarajoitukset haittasivat esille tulleiden kehittämisajatusten toteuttamista ja osa esille tulleista ideoista toteutetaan
vuoden 2021 aikana.

Raimo Hätälä

Vuoden 2020 jatkoimme työtämme kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi ja otimme käyttöön uusia tapoja
hyödyntää uusiutuvaa energiaa. Esimerkiksi peruskorjatussa
Makasiini nimisessä kiinteistössä ilmanvaihdon esilämmitys

Sivakka-konsernin talous kehittyi aikaisempien vuosien tapaan
suotuisasti ja käytettävissä olevat taloudelliset resurssit mahdollistavat konsernin vakaan kehityksen myös tulevina vuosina.
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SIVAKKA-KONSERNIN RAKENNE

Omistamme 8 289 asuntoa ja niissä
asuu noin 14 000 oululaista. Vuosittain vapautuu vuokrattavaksi yli
1 400 asuntoa ja lisäksi rakennamme joka vuosi lisää uusia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Olemassa olevasta kiinteistökannasta
pidetään hyvää huolta ja konserni käyttää
kiinteistöjen korjauksiin yli 14 M€ vuodessa.
Lisäksi investoi peruskorjauksiin vuonna 2020
yhteensä 19,8 M€.
Vuokrausliiketoimintaan liittyvä henkilöstö toimii Oulun Sivakka Oy:n palveluksessa ja vuonna 2020 Oulun Sivakka Oy:n työllisti 45 henkilöä ja yhteensä konsernin toiminta työllisti
vuonna 2020 keskimäärin 465 henkilöä. Konsernin liikevaihto tilikaudella 2020 oli 58,8 M€.

Sivakan omistaa 8 289
asuntoa ja niissä asuu
n. 14 000 oululaista.

OULUN
KAUPUNKI

SIVAKKA-YHTYMÄ OY
1 590 VAPAARAHOITTEISTA ASUNTOA
Y-tunnus 211085-4

Oulun Tervatalot Oy

Oulun Sivakka Oy

Oulun Remonttimylly Oy

397 ARA-RAHOITTEISTA
ASUNTOA ERITYISRYHMILLE
Y-tunnus 2110847-5

6 319 ARA-RAHOITTEISTA
ASUNTOA
Y-tunnus 0510438-6

YHTIÖITETTY
KUNNOSSAPITOYKSIKKÖ
Y-tunnus 1860218-1
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KESKEISET TUNNUSLUVUT
Olemme Oulun kaupungin täysin
omistama tytäryhtiö ja osa Oulukonsernia. Oulun kaupunginvaltuusto
päättää tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista.
Strategisten tavoitteiden lisäksi toimintaamme
ohjaavat vuosittaiset konsernijaoksen kanssa
käytävät ohjauskeskustelut sekä kaupunkikonsernin talousarviokeskustelut sekä erilaiset
toimenpideohjelmat ja lain säädäntö.

VASTUULLISUUS ON
OSA ARKEAMME
Vastuullisuuden johtaminen perustuu strategiaamme ja arvoihimme. Toiminnan vastuullisuus on olennainen osa yhtiön toimintatapaa ja parannamme vastuullisuustyötämme
jatkuvasti. Johto ja esimiehet ohjaavat vastuullisuustyötä osana normaalia johtamista.
Sivakka-konserni on tehnyt systemaattisesti
energiansäästötoimia vuodesta 2006 alkaen
ja yhtiö on ollut pitkään mukana vuokrataloyhtiöiden energiatehokkuus sopimuksessa
VAETS:ssa. Yhtiössä noudatetaan Oulun kaupungin hyvää hallintotapaa ja konserni noudattaa hankinnoissaan hankintalakia.

RISKIEN ENNALTAEHKÄISY
OSANA VASTUULLISUUSTYÖTÄ
Sivakka-konserni ehkäisee riskejä suunnitelmallisella riskien hallinnalla. Riskien hallinnan
tavoitteena on antaa yhtiölle yleiskuva toimintaa uhkaavista tekijöistä, varmistaa toiminnan
häiriöttömyys ja keskeytymättömyys, lisätä organisaation riskitietoisuutta sekä luoda pohjaa kokonaisvaltaiselle jatkuvuussuunnittelulle. Mahdolliset riskit kartoitetaan vuosittain
strategian suunnittelun yhteydessä. Johto raportoi riskeistä ja riskien hallinnasta hallitukselle vuosittain.

Toiminnan vastuullisuus
on olennainen osa yhtiön
toimintatapaa.

TÄRKEIMMÄT TUNNUSLUVUT
Liikevaihto, M€
Liikevoitto, M€
Henkilöstö
Henkilöstön lukumäärä
Vakituiset työsuhteet
Kokoaikaiset työsuhteet
Keski-ikä
Ympäristö
Energian ominaiskulutus, kWh/rm3
Veden ominaiskulutus, l/rm3
Ominaishiilidioksidipäästö, kgCO2/rm3
Asiakkuus
Asiakkaan saama taloudellinen hyöty, % (*)

2020

2019

2018

58,8
9,8

58
7,1

57,7
10,8

45
44
44
47

45
44
44
47

45
44
44
47

46,9
351
9,37

47,8
342
10,68

48,3
343
11,24

21,1

18,6

18,6

(*) ((Paikallinen markkinavuokra (Tilastokeskus) – yhtiön keskivuokra) /
paikallinen markkinavuokra) *100=%
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KUVAUS JOHTAMISJÄRJESTELMÄSTÄ

KUVAUS TOIMINNANOHJAUKSESTA

OULUN
KAUPUNKI

Konserniohje

Asuntolainsäädäntö

KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOS

Oulun
omistajapoliittiset
linjaukset

YHTIÖKOKOUS
Valitsee hallituksen
HALLITUS
Viisi kaupungon nimeämää
ja kolme asukkaiden valitsemaa jäsentä

Oulun
asuntopoliittiset
linjaukset

TOIMITUSJOHTAJA

Kiinteistönpito

Asuntopalvelut

• Perustehtävä
• Päämäärä

LIIKETOIMINNAN TAVOITTEET
• Liiketoimintasuunnitelma
• Budjettitavoitteet

TAVOITTEET PÄÄPROSESSEILLE
• Prosessien tuloskortit

MAL
TAVOITTEET TIIMEILLE

LIIKETOIMINTA

Taloushallinto

SIVAKAN STRATEGIA

Oulun
ympäristöohjelma
Rakennuttaminen

Isännöinti

VAETS

• Kehityskeskusteluissa asetetut
henkilökohtaiset tavoitteet
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SIVAKAN
STRATEGIA
JA ARVOT
MISSIOMME:
Sivakka-konserni kehittää oululaisten asumista ja Oulun kaupunkiseutua ylläpitämällä ja
rakentamalla monipuolisia ja kohtuuhintaisia
vuokra-asuntoja.

Sivakka tarjoaa
Oulun parhaan asumiskokemuksen ja arjen iloa
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SIVAKAN TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MEGATRENDIT
JA YHTIÖN TOIMET NIIHIN VARAUTUMISESSA
Kaupungistuminen

Väestön
ikääntyminen

Ympäristövaatimusten
kasvu

Asuminen keskittyy keskuksiin ja täydennysrakentamisen merkitys korostuu.
Pienten aluekeskusten vetovoima hiipuu. Sivakka edistää omalla kiinteistökehitystoiminnallaan täydennysrakentamisen lisäämistä Oulussa.
Esteettömyyden ja pienten asuntojen tarve lisääntyy ikääntymisen ja perhekoon
pienenemisen myötä. Asumiseen liitettävien palveluiden tarve kasvaa. Sivakan
uusissa kohteissa asuntojakaumassa ja yhteistilojen määrässä huomioidaan
muuttuvat asiakastarpeet.
Energiatehokkuuden merkitys valintoja ohjaavana kriteerinä kasvaa ja muiden
ympäristötekijöiden merkitys kasvaa. Sivakka toteuttaa uudistuotannon kohteet
minivaatimuksia parempina ensisijaisesti energialuokkaan A. Korjaushankkeissa
energiatehokkuustekijät ovat painava päätöksentekokriteeri korjaustoimia valittaessa.

Sääntelyn
muuttuminen

Asumisen tukijärjestelmä on ollut jatkuvien muutosten kohteena viime vuodet
ja asiasta käytävä julkinen keskustelu vain kiihtyy. Sääntelyn muuttuessa Sivakka
on panostanut raportointi- ja seurantajärjestelmien parantamiseen sekä vuokraasumisen edunvalvontaan.

Digitalisaatio

Digitalisaatio lisää tarvetta palvelun monikanavaisuuteen ja erilaisen mittausdatan hyödyntämiseen toiminnan ohjaamisessa. Sivakka kehittää jatkuvasti palveluita erilaisissa sähköisissä palvelualustoissa. Kiinteistöjen ja asuntojen olosuhdetietoa kerätään Sivakassa lisääntyvissä määriin erilaisilla anturiteknologioilla
ja mittausdatan hyödyntämiseen kehitetään erilaisia ohjausteknologioita.

TOIMINTAAMME OHJAAVAT ARVOT OVAT:

Luotettava ja turvallinen
Olemme vuokranantajana
turvallinen ja toimintamme on
läpinäkyvää. Olemme luotettava
sopimuskumppani, noudatamme hyvää
liiketapaa ja huolehdimme sopimusten
mukaisista velvoitteistamme.
Olemme myös turvallinen ja
vastuullinen työnantaja.

Kestävästi kehittyvä

Palveleva ja osallistava
Olemme asumispalveluja kaikille
oululaisille tarjoava yhtiö ja kehitämme
palveluamme asiakkaittemme eduksi.
Asukkaillamme on mahdollisuus osallistua
omaa asumistaan koskevaan päätöksentekoon. Riittävällä ja oikealla tiedottamisella
luodaan pohja toimivalle asukasyhteistyölle.
Menestyksemme mittareita ovat
asiakkaittemme tyytyväisyys ja
sidosryhmiemme hyväksyntä.

Olemme nykyaikainen oman
toimialamme eteenpäin viejä ja
kehittäjä. Muutoksiin varaudutaan ja
niitä ennakoidaan toimintaympäristön
jatkuvalla analysoinnilla ja oman
toiminnan kehittämisellä. Pyrimme
vähentämään luonnonvarojen
käyttöä ja panostamme
henkilöstömme hyvinvointiin.
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VASTUULLISUUTEEN LIITTYVÄT ARVIOINNIT
SIDOSRYHMÄT JA PAIKALLISYHTEISÖT
Sivakka-konserni on tunnistanut sidosryhmänsä ja sidosryhmien odotuksia Sivakan toiminnan vastuullisuudesta kartoitettiin laajalla
sähköisellä kyselyllä, joka toteutettiin KPMG:n
kyselyjärjestelmällä. Kyselyn tulosten analysoinnissa käytettiin kuvan 2 mukaista sidosryhmäjaottelua.

Sähköisen kyselyn lisäksi syksyllä 2018 toteutettiin 8 kpl sidosryhmiä edustavien henkilöiden haastattelua, joissa kartoitettiin yksityiskohtaisemmin eri sidosryhmien näkemyksiä
Sivakan vastuullisuudesta.

SIVAKKA-KONSERNIN
SIDOSRYHMÄT

Sidosryhmien odotusten kartoitus perustuu
sidosryhmille tehtyyn verkkokyselyyn ja toimitusjohtajan opinnäytetyössään toteuttamiin
haastatteluihin. Kyselyyn saatiin vastauksia
muun muassa asukkailta, kaupungin päättäjiltä, rakennusliikkeiden ja huoltoyhtiöiden edustajilta, rahoittajilta sekä henkilöstöltämme.
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Haastatteluiden ja kyselyn tuloksia analysoitiin yhtiön johtoryhmän työpajassa ja tämän
perusteella löydettiin 20 olennaista näkökohtaa, jotka määrittävät tavoitteitamme ja raportointiamme sekä ohjaavat vastuullisuustyötämme. Tulosten pohjalta eri aiheet asetettiin tärkeysjärjestykseen sekä sidosryhmien
että yrityksen kannalta ja näiden pohjalta syntyi alla oleva olennaisuusmatriisi.

11.
15.
19.

16.

4.

20.

14.
9.

2.

10.

6.

7.
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18
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1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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20.

Energiatehokkuus
Veden käyttö
Jätteet ja kierrätys
Kasvihuonepäästöt
Kiinteistöjen kestävä elinkaari
Kestävän kaupungin kehittäminen
Asiakastyytyväisyys
Asumisterveys- ja turvallisuus
Kohtuullinen vuokrataso
Monipuolinen asuntotarjonta
Asukkaiden hyvinvointi
Henkilöstön hyvinvointi
Työtyytyväisyys
Henkilöstön kehittäminen
Sosiaalinen vastuu palveluketjussa
Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen
Lakien ja säännösten mukainen toiminta
Liiketoiminnan kilpailukyky ja läpinäkyvyys
Epäsuorat taloudelliset vaikutukset
Vastuulliset hankinnat ja yhteistyömallit
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SOSIAALINEN VASTUU
ASIAKKAIDEN TARKASTELU

ASIAKASTYYTYVÄISYYS

MONIKANAVAINEN PALVELU

Sivakka mittasi vuonna 2019 asiakastyytyväisyyttä NPS suositteluindeksillä (Net Promotion
Score) valtakunnallisesti toteutetussa asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Suositteluhalukkuutta tiedusteltiin Sivakasta vuokranantajana ja asukkaista 726 vastasi kysymykseen.
Tuloksena saatiin NPS luvuksi 56, jota voidaan
pitää asuntojen vuokraustoiminnassa hyvänä
arvona. Kysely tehdään uudelleen kesällä 2021,
jolloin saadaan tuoreempi tilannekuva.

Sivakalla palvelua voi saada monikanavaisesti.
Asiakas voi asioida Sivakan sähköisissä palveluissa, puhelimitse tai chatin kautta. Lisäksi asiointi onnistuu kasvotusten toimistolla,
asunnoissa tai erikoistilanteissa pop up -toimistossa. Asuntoesittelyjä toteutetaan myös
virtuaalisesti. Asiakasta palvellaan kaikissa
kanavissa henkilökohtaisesti. Sivakka tarjoaa
kaikille asukkailleen maksuttoman nettiliittymän ja asukkailla on mahdollisuus jättää Sivakan palvelunumeroon soittopyyntöjä, joten
asiointi on lähes maksutonta. Suurin osa asiakkaista hoitaa asioitaan sähköpostilla, jolloin
asioinnista ei aiheudu asiakkaalle kustannuksia. Asiakaskontaktienhallinnointijärjestelmän
ansiosta asiakas tavoittaa Sivakan henkilökunnan helposti palveluaikoina, eikä asiakkaan
tarvitse olla yhteydessä itse eri tahoihin yrityksen sisällä. Automatisoituja, asiakkuuden vaiheisiin sidottuja tekstiviestejä hyödynnetään,
kun ohjeistetaan asiakasta esimerkiksi alkavan
tai päättyvän vuokrasopimuksen asioista.

Sivakka järjestää valtaosan palveluistaan itse.
Asiakaspalvelu, isännöinti ja perintä hoidetaan yhtiön omana työnä. Asumisen perusarkeen liittyvistä ainoastaan kiinteistöhuolto on
ulkoistettu. Vuokranantajan itse toteuttamat
palvelut mahdollistavat hyvin tiedonkulun ja
inhimillisen palvelun. Esimerkiksi perinnän
osalta ulkoistaminen voisi johtaa asiakkaalle
kohtuuttomiin lisäkustannuksiin ja persoonattomaksi koettuun palveluun.

Sivakka järjestää
valtaosan palveluistaan itse.
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ASUKASETUJÄRJESTELMÄ

ASUKASTOIMINTA

Sivakan asukasetujärjestelmässä tavoitteena on lisätä asumismukavuutta ja parantaa asunnon varustelutasoa. Sivakan asukasetujärjestelmän avulla
asiakkaita halutaan sitouttaa asuntoonsa ja
pitkäaikaisia asukkaita halutaan palkita asiakkuudesta. Järjestelmä palkitsee viiden vuoden välein pitkään asuneita asiakkaita tuote-eduilla, joita ovat esimerkiksi keraaminen
liesi, sälekaihtimet tai kaksi siivousta. Sivakan
asukasetujärjestelmässä tavoitteena on lisätä
asumismukavuutta ja parantaa asunnon varustelutasoa. Vuoden 2020 aikana asukasedun
vastaanotti 491 asukasta. Asumisetuna tarjottavat vuokran alennukset tai lahjakortit voisivat johtaa veroseuraamuksiin tai heikentää
asiakaan mahdollisesti saamia tukia.

Sivakka konsernissa on lähes 100
kohdetta, joissa on järjestäytynyttä
asukastoimintaa. Asukkaat ovat valinneet keskuudestaan luottamushenkilön tai
asukastoimikunnan. Kaikki Sivakan asukastoimijat kutsutaan kaksi kertaa vuodessa Sivakan
järjestämään puolenpäivän tilasuuteen. Tilaisuuksissa kuullaan ulkopuolisten asiantuntijoiden puheenvuoroja ja esitellään ja keskustellaan ajankohtaisista asioista. Vuonna 2020
koronan aiheuttamat kokoontumisrajoitukset
estivät suunniteltujen tilaisuuksien järjestämisen. Lisäksi asukastoimijat kokoontuvat kesäisin yhteiseen illanviettoon vaihtamaan kokemuksia ja ideoita toimintaan.

Jokainen asukas on erilainen
ja Sivakka kannustaa asukkaitaan
monipuoliseen yhdessä tekemiseen.

Asukastoimijoilla on yhteistoimintaelin yhteistyötoimikunta, joka kokoontuu säännöllisesti ottamaan kantaa ajankohtaisiin asioihin
ja kehittämään asukastoimintatyötä. Yhteistyötoimikuntaan kuuluu asukastoimijoita eri
puolelta kaupunkia ja Sivakan henkilökuntaa. Yhteistyötoimikunta ottaa kantaa muun
muassa ARA:n rajoitustenalaisten kohteiden
vuokranmääräytymiseen ja tekee esitykset yhtiökokoukselle Oulun Sivakka Oy:n hallituksen
asukasjäsenistä. Hallitukseen nimetään kolme
asukasjäsentä.
Asukastoiminta Sivakan kohteissa on monimuotoista. Lakisääteinen minimi ylittyy monissa kohteissa ja perinteisten talkoiden lisäksi
kohteissa pelataan yhdessä, järjestetään harrastuspiirejä, teemailtoja ja retkiä. Jokainen
asukas on erilainen ja Sivakka kannustaa
asukkaitaan monipuoliseen yhdessä tekemiseen.
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TURVALLINEN JA TERVEELLINEN
ASUINYMPÄRISTÖ

Kiinteistöjen korjaustoimien
suunnittelun lähtökohtana on aina
asukkaiden turvallisuuden
huomioiminen.

Sivakalla asuntojen omistaminen ja asumiseen liittyvät palvelut tuotetaan saman organisaation kautta. Näin yhtiöön muodostuu
kattava tietous asuinympäristöjen tilasta.
Asunnon ja asuinympäristön terveellisyyden
ja turvallisuuden varmistamiseksi Sivakan kaikissa asunnoissa tehdään määräaikaistarkistukset kahden vuoden välein. Näin löydetään
kiinteistöistä kotien turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät poikkeamat ennakoivasti.
Kiinteistöjen isännöinti on järjestetty alueisännöitsijämallilla, jossa kohteen isännöitsijä vastaa kokonaisvaltaisesti kiinteistön taloudesta
sekä ylläpidosta ja hoidosta. Isännöitsijän
yhteystiedot ovat asukkaiden saatavissa sekä
kiinteistöjen ilmoitustauluilla sekä yhtiön kotisivuilla. Asuntoa koskeva viestintä tapahtuu
henkilökohtaisena palveluna. Vastaavasti Sivakan kiinteistöhuolto on järjestetty aluehuoltomiesmallilla, jossa kohteisiin on nimetty kohteen kiinteistöhoidosta vastaava henkilö, joka
on myös asukkaiden tavoitettavissa sähköisen
asioinnin ja puhelimen kautta.

Asumiseen liittyvien poikkeustilanteiden hallitsemiseksi Sivakan isännöitsijät ovat käyneet
asumisneuvonta koulutuksen ja yhtiössä toimii päätoiminen asumisneuvoja sosiaalisten
ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

Kiinteistöjen korjaustoimien suunnittelun
lähtökohtana on aina asukkaiden turvallisuuden huomioiminen. Korjausten aiheuttamissa
muuttotilanteissa yhtiö järjestää sijaisasunnot
asukkaille korjauksen ajaksi.

Paloturvallisuuden edistämiseksi uusiin asuntoihin asennetaan palovaroittimet kaikkiin
huoneisiin ja korjaustöiden yhteydessä vanhan asuntokannan palovaroittimet vaihdetaan
verkkovirralla toimiviksi.

ASIAKKAIDEN SAAMA HYÖTY

Lukitusturvallisuuden osalta Sivakka ylläpitää lukitusjärjestelmiään systemaattisesti ja
avainturvallisuuden osalta asuntojen avainvalvonta on siirretty turvallisuusalan palveluyritysten hoidettavaksi.
Asuntojen hyvän sisäilman varmistamiseksi
asuntojen sisustusmateriaalit ovat sisäilmapäästöiltään parhaan luokan M1 materiaaleja,
ilmanvaihtolaitteiden puhdistukset tehdään
perustasoa tiheämmin ja uudiskohteiden ilmanvaihtolaitteistot toteutetaan P1-luokan
(Puhtausluokka 1) määräysten mukaisesti.
Asuttujen huoneistojen sisäilmaongelmien
ratkaisuun Sivakalla on käytössä selkeät toimintamallit, joiden avulla sisäilman laatu varmistetaan.

Vuokrataloyhtiöiden keskuudessa on vakiintunut tavaksi laskea asiakkaiden saama taloudellinen hyöty markkinahintaa alemmasta
vuokratasosta alla olevan laskenta kaavan mukaisesti. Paikallisena markkinavuokrana käytetään Tilastokeskuksen paikkakuntakohtaista
virallista markkinavuokrien keskiarvoa vuoden
viimeiseltä neljännekseltä.
Vuonna 2020 Sivakan asukkaiden saama hyöty
oli 21,1 %. Keskikokoisessa ja keskihintaisessa
asunnossa hyöty oli laskennallisesti yli 1500 €/
asunto/vuosi.
LASKENTAKAAVA
asiakkaiden saama taloudellinen hyöty
(

paikallinen
–
markkinavuokra

yhtiön
)
keskivuokra

paikallinen markkinavuokra

x 100 = %
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HENKILÖSTÖN TARKASTELU

KOULUTUSASTEET

Sivakan lähtökohtana on henkilöstön palkkaaminen vakituisiin ja täysiaikaisiin työsuhteisiin. Henkilöstön ikä- ja
koulutusjakautuman monipuolisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja henkilöstön hyvinvointiin panostetaan monin eri
tavoin.

Henkilöstön määrä ja rakenne

2020

2019

2018

45

45

45

Henkilöstön määrä keskimäärin

45

44

44

Vakituisten työsuhteiden määrä

44

44

44

Kokoaikaisten työsuhteiden määrä

Henkilöstön määrä tilikauden lopussa

44

44

44

Tulovaihtuvuus

1

3

3

Lähtövaihtuvuus

1

3

2

20

Keskimääräinen työsuhteen pituus

14

14

13

18

Henkilöstön keski-ikä

47

47

47

16

Eläkkeelle jääneiden lukumäärä

0

0

0

14

Irtisanottujen työsuhteiden määrä

0

1

0

12

Lomautettujen työntekijöiden määrä

0

0

0

10

HENKILÖSTÖN IKÄ

Henkilöstön ikä

8
6
4
2
0

25-30 VUOTTA

31-40 VUOTTA
2016

41-50 VUOTTA
2017

2018

51-60 VUOTTA
2019

2020

YLI 60 VUOTTA
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TYÖTERVEYS, TYÖHYVINVOINTI
JA TYÖTURVALLISUUS
Sivakan työterveyshuolto on järjestetty lakisääteistä kattavammin Terveystalo Oy:n toimesta. Työterveyshuoltosopimus sisältää ennaltaehkäisevän ja
lakisääteisen työterveyspalvelun lisäksi perustasoisen sairaanhoitopalvelun. Toimintasuunnitelman mukaisesti työkyvyn ylläpitämiseen
kiinnitetään erityistä huomiota yhtiön työsuhteiden pituuden ja henkilöstön keski-iän
korkeuden vuoksi. Työhön liittyvät riskit on
kartoitettu yhtiön toimesta ja niiden ehkäisyyn
kiinnitetään toiminnassa huomiota.
Sivakan työhyvinvointia mitataan Työterveyslaitoksen ParTy-mittarilla kahden vuoden välein. Vuoden 2020 mittaustuloksissa yhtiön
avainluvut olivat suomalaisten yritysten keskiarvon yläpuolella kaikissa neljässä osa-alueessa, jotka ovat henkilöstön hyvinvointi, työn
perusedellytykset, työyhteisön toimivuus ja
työyhteisön kehittämisedellytykset.
Yhtiöllä on oma työsuojeluorganisaatio, jota
johtaa yhtiön työsuojelupäällikkö. Työsuojelutoimikunnassa on edustus yhtiön eri työntekijäryhmistä ja työsuojelutoimikunta osallistuu
aktiivisesti yhtiön turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

SIVAKAN TYÖHYVINVOINTIA MITATAAN
TYÖTERVEYSLAITOKSEN PARTY-MITTARILLA:
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YHDENVERTAISUUS
JA SYRJINNÄN EHKÄISY
Sivakka osallistuu Oulun kaupungin
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön
raportoimalla asiasta kaupungin
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnalle.
Vuoden 2018 aikana Sivakalle laadittiin yhtiön
oma Hyvä Käytös -opas yhtiön oman yhdenvertaisuus työn tukemiseksi.


POISSAOLOT JA TAPATURMAT
Työhyvinvointi-indikaattorit

2020

2019

2018

0

1

0

Työtapaturmat, poissaoloon johtaneet
Työhön liittyvät kuolemantapaukset

0

0

0

321

518

373

Keskimäärin päivää per henkilö

7,1

11,5

8,3

Sairauspoissaoloprosentti

7,5

5,2

3,7

Sairauspoissaolopäivät (sis. sairaan lapsen hoidon)

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Henkilöstön osaamista ylläpidetään kouluttamalla henkilöstöä monipuolisesti. Henkilöstöä
kannustetaan suorittamaan työssä hyödynnettäviä ammattipätevyyttä lisääviä tutkintokoulutuksia. Vuosittain järjestetään myös koko
henkilökuntaa koskevaa koulutusta. Koulutusten sisältöä ohjaa vuosittainen koulutussuunnitelma, jolla varmistetaan yhtiön osaamisen
kehittyminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Koronarajoitusten vuoksi vuoden 2020
koulutussuunnitelma toteutui vain osittain.

Koko henkilökuntaa
koskevaa koulutusta
järjestetään vuosittain.

KESKIMÄÄRÄINEN KOULUTUKSEN MÄÄRÄ
2020

2019

2018

Koulutuspäivät (pv)

30

114

72

Koulutuspäivät per henkilö (pv/hlö)

0,6

2,5

1,6

HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA
2020

2019

2018

Naisia

23

23

23

Miehiä

22

22

22
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YMPÄRISTÖVASTUU
VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

ENERGIANKULUTUS

Tässä raportissa raportoidaan ympäristövaikutuksista konsernin hallinnassa olevien kiinteistöjen ylläpidon ja käytön ympäristövaikutuksina. Rakennusinvestointien toteutuksen
aikaiset ympäristövaikutukset on rajattu pois
raportoinnista puutteellisten laskentamenetelmien vuoksi.

Sivakka on tehnyt työtä energian
säästämiseksi jo pitkään ja Sivakkakonserni on mukana valtakunnallisessa
vuokra-asuintalojen
VAETS-säästösopimuksessa sopimuskaudella 2017–2025.
Toimenpideohjelman tavoitteena on saavuttaa vähintään 7,5 % energiansäästö kaudelle
2017–2025 ja välitavoitteena on 4 % energiansäästö vuoteen 2020 mennessä. Välitavoite
saavutettiin jo vuonna 2019. Säästösopimuksen mukaiset tehdyt toimenpiteet raportoidaan vuosittain Motivalle.


Täydennysrakentamisen osuuden kasvu uudistuotannon toteutuksessa pienentää kiinteistöjen ympäristövaikutuksia. Luonnonvaraisten
alueiden käyttö rakentamiseen vähenee ja
tiivistyvässä kaupunkirakenteessa liikkumisesta aiheutuvat päästöt vähenevät ja julkisen
liikenteen käyttö tehostuu. Sivakka edistää
toiminnallaan täydennysrakentamista Oulun
kaupungissa.
Sivakan uudisrakennusten energiatehokkuutta
parannetaan systemaattisesti ja vuonna 2020
käynnistyneistä rakennushankkeista peräti
60 % oli energialuokkaa A ja niiden rahoitukseen saatiin Kuntarahoituksen Vihreää rahoitusta.

Kaukolämmön kulutus
Kaukolämmönkulutus, normeerattu kWh/rm3

2020

2019

2018

42,5

43

43,4

4,4

4,8

4,88

Sähkön kulutus
Sähkö, ostettu kWh/rm3
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PÄÄSTÖT ILMAAN
Tässä raportissa Sivakan kasvihuonepäästöiksi (CO2-päästöt) on laskettu yhtiön käyttämän kaukolämmön
ja sähkön aiheuttamat päästöt. Näiden lisäksi
epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä syntyy
esimerkiksi kiinteistöjen huoltoon liittyvistä
liikennesuoritteista mutta näistä erillisistä
päästölähteistä ei ole käytettävissä mittausdataa ja siksi niitä ei voida raportoida. Kaukolämmön ja sähkön hiilidioksidipäästöt on laskettu
Oulun Energian ilmoittamien hiilidioksidikertoimien avulla.

Sivakan epäsuorat ominaiskasvihuonepäästöt

2020

2019

2018

Sähkö kgCO2/rm3

1,01

1,33

1,22

Lämpö kgCO2/rm3

8,36

9,35

9,85

YHTEENSÄ

9,37

10,68

11,07

Sivakan epäsuorat kokonaiskasvihuonepäästöt

2020

2018

Sähkö tCO2

1 820

2 443

2 232

Lämpö tCO2

15 005

17 054

18 096

YHTEENSÄ

16 825

21 516

20 328

VEDEN KULUTUS
Veden kulutuksen pienentämiseksi on
Sivakassa tehty työtä pitkään. Veden
säästämiseksi kiinteistöjen verkostopaineita on säädetty tarkoituksen mukaisiksi
ja asuntoihin on asennettu vettä säästäviä
vesikalusteita ja olemassa olevia hanoja on
varustettu säästösuuttimilla veden virtausten
alentamiseksi. Sivakan kohteissa kuitenkaan
ei toistaiseksi ole käytössä huoneistokohtaista
vedenkulutuksen seurantaa ja laskutusta. Kulutuksen mukaiseen vesilaskutukseen tullaan
siirtymään vaiheittain vuodesta 2022 alkaen.

2019

Veden kulutus

2020

2019

2018

Ominaiskulutus l/rm³

347

342

343

Kulutus l/as/vrk

131

129,2

127,6
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JÄTTEET

UUSIUTUVA ENERGIA

Sivakka-konserni kilpailutti kiinteistöjen jätehuollon loppuvuodesta
2017 ja kilpailutuksen jälkeen kaikkien kiinteistöjen jätehuolto siirtyi Lassila &
Tikanoja Oyj:n hoidettavaksi. Tämän myötä
Sivakassa voitiin ottaa käyttöön Ympäristönetti-niminen raportointityökalu yhtiön jätemäärien ja -kustannusten seurannassa. Kesäkuussa 2018 Sivakan kiinteistöissä otettiin käyttöön
muovijätteen erilliskeräys kaikissa niissä
kiinteistöissä, joissa se oli mahdollista (lähes
kaikki kohteet). Koska muovinkeräys aloitettiin
kesken vertailuvuotta eivät tulokset anna aivan tarkkaa kuvaa jätelajikkeiden vuositason
kertymästä.

Sivakka pyrkii hyödyntämään uudisrakennushankkeissa uusiutuvaa energiaa julkisivujen
ja maaperän antamien mahdollisuuksien mukaan.

Sekajätteen osuus Sivakan jätteistä on 39 %
jätteiden painosta mutta 60 % jätteiden kustannuksista. Yhtiön tavoitteena onkin pienentää sekajätteen osuutta jätteistä ja samaan aikaan tavoitellaan kokonaisjätemäärien laskua.
Vertailukelpoiset luvut jätemääristä saadaan
vuodesta 2020 alkaen.

Vuonna 2020 toteutettiin seuraavat uusiutuvaa
energiaa hyödyntävät investoinnit:
• Vaskitie 1, Lämmön talteenotto jätevedestä
ja lämpöpumpulla kaukolämmön paluusta
sekä ilmanvaihdosta.
• Makasiini, Lisättiin lämmön talteenotot ilmanvaihtoon ja maalämpöpumppu kaukolämmön rinnalle.
• Jokiranta, toteutettiin maalämpöpumppu
kaukolämmön rinnalle.
• Santaholmantie 85, Öljylämmitys korvattiin
vesi-ilmalämpöpumpulla
• Myllykartano (Yli-Ii), Öljylämmityksestä siirryttiin pääasiassa hakkeella tuotettuun aluelämpöön
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HYVÄ HALLINTOTAPA
JA TALOUDELLINEN VASTUU
HYVÄ HALLINTOTAPA
Sivakka noudattaa hallinnossaan
Hyvä hallinto- ja johtamistapa Oulun
kaupungin tytäryhtiöissä -ohjetta,
jota täydentämään on laadittu Sivakan hallituksen työjärjestys ja yhtiön oma täydentävä
Sivakan Hyvä hallintotapa -ohje.
Sivakka noudattaa hankinnoissaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttää hankintojen suorittamisessa apunaan Cloudia-nimistä hankintajärjestelmää, jossa on integraatio julkisten
hankintojen Hilma-portaaliin. Hankintavaltuudet ja laskujen hyväksymisrajat on kuvattu yhtiön hankintaohjeessa.

KORRUPTION VASTAISUUS
Sivakka ei käytä epäeettisiä kauppatapoja eikä
hyväksy tai maksa lahjuksia tai muita laittomia
etuuksia. Yhtiö ei myöskään osallistu poliittisen toiminnan rahoittamiseen. Sivakka pitää
jatkuvasti huolta siitä, että hallinnon edus-

VEROJALANJÄLKI
tajilla kuten johtoryhmällä ja hallituksella ei
ole eturistiriitoja suhteessa yhtiön toimintaan.
Yhtiö ylläpitää lähipiirirekisteriä, joka raportoidaan vuosittain tilintarkastuksen yhteydessä.
Olemme tilaajavastuu.fi-järjestelmän jäseniä,
millä pyrimme varmistamaan, että yhteistyökumppanimme täyttävät kaikilta osin yhteiskunnalliset velvoitteensa.

Sivakka toimii Suomessa ja maksaa
kaikki veronsa Suomeen. Sivakka ei
toteuta järjestelyitä, joiden yksinomaisena tarkoituksena on verojen välttäminen. Yhtiön talouden suunnittelua ei ohjaa
verosuunnittelu vaan toiminnan kannattavuus
ja tarkoituksenmukaisuus.

Tilikaudelta maksettavat välittömät verot, €

2020

2019

2018

Tuloverot, ennakonpidätys maksetuista palkoista

575 466

535 069

516 793

Tuloverot yhtiöistä

463 719

170 778

441 878

Kiinteistöverot

1 491 833

1 479 124

1 445 769

Yhteensä

2 531 018

2 201 979

2 421 896

Tilikaudelta maksettavat välilliset verot, €
Kiinteistökannan laskennalliset sähkö- ja energiaverot
Vähennyskelvottomat arvonlisäverot

2020

2019

2018

220 593

198 260

226 880

11 963 943 10 963 346

7 070 102
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TALOUDELLISET SUORITTEET
SIDOSRYHMILLE
Vuonna 2020 Sivakan henkilöstöllä maksettiin
palkkaa ja palkkioita yhteensä 2 203 742 euroa.
Vuoden 2019 ostotilaston mukaan Sivakan ostoista 84 % (=47 M€) kohdistui Oulun talousalueelle ja 16 % muualle Suomeen. Kaikki osto
kohdistuivat Suomen markkinoille ja Oulun
alueen ulkopuolelle kohdistuneihin ostoihin sisältyy myös muun muassa merkittäviä
kiinteistönhoito- ja siivoussopimuksia, joiden
työllisyysvaikutus kohdentui Oulun talousalueelle.
Maksut Oulun kaupunkikonsernille

TYÖLLISYYSJALANJÄLKI

SAADUT AVUSTUKSET

Sivakka-konserni työllisti Oulun Remonttimylly Oy mukaan luettuna yhteensä 135 henkilöä.
Kiinteistöhuollon ja siivouksen palvelusopimukset työllistivät yhteensä 44 henkilöä ja rakennusinvestoinnit työllistivät Rakennusteollisuuden kertoimella laskettuna 286 henkilöä.
Yhteensä Sivakan työllissyysvaikutus vuonna
2020 oli 465 henkilötyövuotta.

Liiketoimintasuunnitelmansa mukaisesti Sivakka pyrkii toteuttamaan vuosittain jälkiasennushissejä hissittömiin kerrostalokohteisiin. Vuoden 2020 aikana asennettiin neljä
jälkiasennushissiä Oulun Sivakka Oy:n kohteisiin Makasiini ja Rothovius. Näihin hankkeisiin saatiin ARA:n ja Oulun kaupungin hissiavustusta yhteensä 392 247 € euroa. Lisäksi
saatiin liikuntaesteiden poistamiseen esteettömyysavustusta 37 872 €. Asumisneuvonnan
järjestämiseen saatiin ARA:n avustusta
20 308 €. Uudisrakennuskohteiden Jalohaukantie 5, Poikkihuiluntie 9 ja Parsikuja investointeihin saatiin käynnistysavustusta yhteensä 291 000 €.

2020

2019

2018

Korot

138 624

155 231

155 527

Takausprovisiot

686 568

673 669

714 426

Tonttivuokrat

1 656 610

1 613 666

1 602 841

Kiinteistövero

1 491 833

1 479 124

1 452 822

Oulun Energia konserni

5 544 710

6 094 700

5 630 292

Oulun Vesi

2 433 510

2 390 585

2 287 459

Osingot
Yhteensä

1 247 500

606 400

-

13 199 355

13 013 375

11 843 367
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Tunnus
GRI 102:
YLEINEN
SISÄLTÖ

GRI-sisältö

Sijainti

SIVAKAN YHTEISKUNTAVASTUU 2020
GRI-TAULUKKO

Lisätiedot

ORGANISAATIO
102-1

Raportoivan organisaation nimi

s. 4

102-2

Tärkeimmät toiminnot, tavaramerkit, tuotteet ja palvelut

s. 4

102-3

Yhtiön pääkonttorin sijainti

s. 4

102-4

Toimintojen sijainti

GRI-indeksi

Yhtiö toimii Oulussa

102-5

Omistusrakenne ja yhtiömuoto

GRI-indeksi

Yhtiön omistaa Oulun kaupunki
Yhtiö toimii Oulussa

102-6

Markkina-alueet

GRI-indeksi

102-7

Organisaation koko

s. 5

102-8

Tiedot henkilöstöstä ja työntekijöistä

s. 13–15

102-9

Toimitusketju

s. 6

102-10

Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa

GRI-indeksi

102-11

Varovaisuuden periaatteen soveltaminen

s. 5

Ei raportoituja muutoksia

102-12

Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden peritaatteet ja aloitteet

GRI-indeksi

VAETS, Oulun ympäristöohjelma

102-13

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

GRI-indeksi

Rakli ry, Oulun kauppakamari, KOVA ry.

102-14

Toimitusjohtajan katsaus

s. 3

102-15

Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

s. 5

102-16

Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

s. 8

102-18

Hallintorakenne

s. 6

102-19

Vastuunjako

s. 6

102-24

Hallituksen valinta

s. 6

102-32

Yritysvastuuraportin hyväksyntä

GRI-indeksi

102-40

Luettelo organisaation sidosryhmistä

s. 9

102-41

Työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö

GRI-indeksi

102-42

Sidosryhmien määrittely- ja valintaperuste

s. 9

102-43

Sidosryhmätyöksentelyn periaatteet

s. 9

102-44

Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

s. 9
s. 4

102-45

Tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt

102-46

Raportin sisällön määrittely

s. 2

102-47

Olennaiset näkökohdat

s. 2

Yhtiön hallitus hyväksyy raportin
Yhtiössä noudetaan AVAINTA työehtosopimusta

102-48

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

GRI-indeksi

Ei raportoituja muutoksia

102-49

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa

GRI-indeksi

Ei raportoituja muutoksia

102-50

Raportointijakso

S. 2

102-51

Edellisen raportin päiväys

GRI-indeksi

102-52

Raportin julkaisutiheys

GRI-indeksi
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GRI 200:
TALOUDELLINEN
VASTUU

GRI 300:
YMPÄRISTÖVASTUU

GRI 400:
SOSIAALINEN
VASTUU

102-53

Yhteystiedot, joista kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja

s. 23

102-54

GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus

s. 2

102-55

GRI-sisällysluettelo

s. 21

102-56

Raportoinnin varmennus

s. 2

103-1

Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat

s. 2

103-2

Johtamismallin osatekijät

s. 6

201-1

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

s. 19–20

201-2

Eläketurvan kattavuus

GRI-indeksi

201-3

Valtiolta saadut avustukset

s. 20

203-2

Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus

s. 20

302-1

Organisaation oma energiankulutus

s. 16

302-2

Energiaintensiteetti

s. 16

302-3

Energiankulutuksen vähentäminen

s. 16

303-1

Vedenkulutus

s. 17

305-1

Suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1)

s. 17

305-2

Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2)

s. 17

305-3

Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 3)

s. 17

305-4

Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti

s. 17

305-5

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

s. 17

306-2

Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti

s. 18

401-1

Uuden palkatun henkilöstön määrä ja vaihtuvuus

s. 13

403-2

Työtapaturmat, ammaatitaudit, sairauspoissaolot ja kuolemantapaukset

s. 15

403-3

Työterveyspalvelut, joiden avulla ennaltaehkäistään riskejä

s. 14

403-5

Työterveyteen ja –turvallisuuteen liittyvät koulutukset

s. 15

403-6

Terveyden edistämiseen liittyvät palvelut ja ohjelmat

s. 15

404-1

Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden

s. 15

404-2

Osaamisen kehittämiseen ja muutokseen liittyvät ohjelmat

s. 15

SIVAKAN YHTEISKUNTAVASTUU 2020
GRI-TAULUKKO
Raporttia ei ole varmennettu

Koko henkilöstö kuuluu Kuntien Eläkevakuutuksen piiriin

404-3

Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus

GRI-indeksi

Koko henkilöstä on kehityskeskusteluiden piirissä

405-1

Hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuus

GRI-indeksi

Yhtiö on mukana Oulun kaupungin yhdenvertaisuustyössä

406-1

Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet

GRI-indeksi

Ei raportoituja syrjintätapauksia

415-1

Poliittiset tuet

GRI-indeksi

Yhtiö ei tue rahallisesti poliittista tai sitä lähellä olevaa toimintaa

416-1

Kiinteistöjen terveys ja turvallisuusvaikutusten arviointi

s. 12

416-2

Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset

GRI-indeksi

Ei raportoituja rikkomuksia vuonna 2020

418-1

Asiakkaiden yksityisyydensuojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvät valitukset

GRI-indeksi

Ei raportoituja valituksia vuonna 2020

419-1

Sakot ja muut sanktiot sosiaalisten ja taloudellisten määräysten rikkomisesta

GRI-indeksi

Ei raportoituja rikkomuksia vuonna 2020

22/23

Myllytullinkatu 4
90130 Oulu
p. 08 3148 190
sivakka.fi

facebook.com/oulunsivakka

instagram.com/sivakka

