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Vuosi 2020
Meillä YH Kodeilla on katse tulevassa,
uusissa ideoissa ja unelmissa. Joskus
on hyvä kurkata taaksepäin sekä
kerrata, kuka olemme, mitä olemme
saavuttaneet ja mistä olemme ylpeitä.
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YH Kodit
pähkinänkuoressa
YH Kodit on ylpeästi kotimainen
kiinteistönomistaja ja rakennuttaja.
Tietynlainen aitous ja rehtiys ovat DNA:ssamme,
sillä kaikki lähti yli 40 vuotta sitten yleishyödyllisyydestä, edullisista ja laadukkaista asunnoista
sekä riippumattomuudesta rakennusliikkeisiin. Nykyään YH Kodeissa asuu lähes 15 000
asukasta ja rakennutamme vuosittain noin
500 asuntoa. Tarjoamme vuokra-, omistus- ja
asumisoikeusasuntoja, ja olemme erikoistuneet
valtion tukemaan yleishyödylliseen ARA-asuntotuotantoon. Mahdollistamme kohtuuhintaisen
asumisen kasvukeskuksissa.
YH Kodit -konsernin missiona on tarjota koti
hyvälle elämälle. Tavoitteenamme on toimia
vastuullisena kiinteistönomistajana alan esikuvana. Kestävyys, laadukkuus ja vastuullisuus
ovat toimintamme kivijalat ja samoja arvoja
jakavat omistajamme: eläkeyhtiöt ja säätiöt sekä
pirkanmaalaiset ja varsinaissuomalaiset kaupungit ja kunnat. Toimintamme perustuu pitkäikäisyyteen, luotettavuuteen ja vakauteen, sillä me
emme turhia hötkyile. Se on vahvuus, mikä luo
turvallisuutta asukkaille.
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Strategisten tavoitteiden
asettaminen
Strategiset painopisteet ovat asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen ja omistaja-arvosta
huolehtiminen.
Asiakaskokemusta parannetaan lisäämällä
digitaalisia palveluita, joiden avulla parannetaan
mm. tavoitettavuutta. Osaava ja motivoitunut
henkilökunta on hyvän asiakaskokemuksen
edellytys.
Omistaja-arvosta huolehdimme uuden taloudellisesti kannattavan asunto-omaisuuden kehittämisellä ja olemassa olevan asunto-omaisuuden
arvon säilyttämisellä.
Haluamme toimia siten, että asukkaamme
arvostavat meitä. Pidämme asunnoista ja
taloyhtiöistä hyvää huolta sekä kehitämme
arkea helpottavia palveluja. Tarjoamme kodin
hyvälle elämälle.

Meidän arvomme:
Välitän: Kuuntelen asiakasta, kohtelen häntä yksilönä. Otan toiminnassani huomioon
ympäristöni ja tekoni vaikutukset.

Asumisenpalvelut tukevat asukkaidemme
vaivatonta ja helppoa asumista sekä takaavat
hyvän, asukkaiden toiveita ja tarpeita vastaavan
arjen. YH Kodit vastaa itse oman kiinteistökantansa hallinnosta ja kunnossapidosta. Hoidamme taloyhtiön asioita tehokkaasti sekä luotettavasti, jotta jokaisella asukkaalla olisi hyvä ja
turvallinen koti.

Ratkaisen: Toimin oma-aloitteisesti. Etsin
asiakkaalleni parhaimman ratkaisun. Vien
asioita eteenpäin ja puutun ongelmakohtiin.
Sitoudun: Teen yhteistyötä. Arvostan työtovereitani ja yhteistyökumppaneitani. Olen
luottamuksen arvoinen.
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Vastuullisuus

Ystävällisyyttä ympäristölle

Toimitusjohtajan
katsaus

varautuneet ottamaan jalkaa kaasulta mahdollisen talouslaskun vuoksi.
Valmistauduimme muutokseen, jotta
olisimme hyvässä toiminnallisessa
asemassa. Muutos tapahtui, mutta se
tulikin odottamattomasti pandemian
muodossa.

Vuosi 2020 oli vähintäänkin omituinen ja muutti maailman täysin. Siitä
huolimatta voin todeta, että vuosi
oli YH Kodeille hyvä. Edellinen vuosi
2019 oli YH Kotien kaikkien aikojen
ennätysvuosi, jonka jälkeen olimme

Onnistuimme tuloksellisesti ja liiketoiminnallisesti, sillä suhteellinen kannattavuus parani,
vaikka liikevaihto laski. Toimialamme on stabiili
ja meidän operatiivinen tekemisemme sekä hyvä
varautuminen erikoisiin tilanteisiin edesauttoivat
onnistumistamme. Meidän tapamme tehdä pienellä porukalla tarkoittaa, että voimme ketterästi
reagoida markkinatilanteiden muutoksiin.

Hyvinvointia henkilöstölle

Yhteisöllisyyttä yhteiskunnalle

Investointien taso oli yhtä korkealla kuin edellisenä vuonna ja rakennamme jatkuvasti uutta.
Uusien hankkeiden lisäksi jatkoimme isojen
hankkeiden parissa suunnitelman mukaisesti
niin Tampereella Santalahdessa, Vuoreksessa
kuin Turussa Kakolanmäellä ja Skanssissa.
Laadukas rakentaminen, viihtyisä asuminen,
taloudellinen vastuu ja luotettava kumppani
ovat arvoja, joita olemme toteuttaneet vahvasti YH Kotien arjessa. Olemme aina tehneet
työmme hyvin ja vastuullisuus on kuulunut
periaatteisiimme. On hienoa, että pystymme
kartoittamaan toimintaamme läpinäkyvästi. Viime vuonna tarkastelimme syvemmin
vaikutuksiamme ympäristöön ja miten voimme
siihen vaikuttaa. Tästä työstä meille myönnettiin
Ekokompassi-ympäristösertifikaatti.
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Haluan kiittää koko henkilökuntaa, joka vaikeasta vuodesta huolimatta suoriutui loistavasti.
Ihmiset jaksoivat hyvin ja osoittivat ilmiömäistä
venymistä. Toissa vuonna aloitettu palveluiden
digitalisointi konkretisoitui todellisuudeksi. Jouduimme myös nopeasti muuttamaan joitakin
toimintatapoja asiakaspalvelussamme turvataksemme asiakkaidemme ja henkilökuntamme
terveyden. Haluan kiittää vielä asukkaitamme
kärsivällisyydestä ja ymmärryksestä vallitsevassa
tilanteessa.
Janne Tuominen
YH Kodit Oy toimitusjohtaja

Vuosi 2020

2020 kohokohdat:

Näistä
olemme
ylpeitä

1. Turun Pihlajaniemen tontinluovutuskilpailun voitto
Turun Pihlajaniemeen on suunnitteilla yli
5000 asukkaan merellinen ja luonnonläheinen
kaupunginosa. Syksyllä järjestetyssä kilpailussa
haettiin kolmeen ensimmäiseen asuinkortteliin
toteuttajakumppaneita. Yhden näistä korttelin
toteuttajiksi valittiin YH Kodit Oy. Kilpailutyö
”Kanaalinpiha” -kortteliin tulee rakentumaan
noin 300 asuntoa.

2. Hakametsä Sport campus
-alueen kilpailutuksen voitto
Teimme paljon töitä Sport campus -alueen
kilpailun eteen. Kilpailu käytiin vuonna 2020 ja
se ratkesi meidän hyväksemme vuoden 2021
alussa. Se on kansallisesti merkittävä hanke,

Vastuullisuus

Ystävällisyyttä ympäristölle

Hyvinvointia henkilöstölle

joka tarkoittaa meille innovatiivista tekemistä.
Aloitamme Tampereen kaupungin kumppanina
ja alamme tekemään Hakametsä Sport Campus
-alueesta uuden urheilun ja liikunnan yhteisöä.

3. Suuri määrä vuokra-asuntoja
Vuoden 2020 aikana valmistui 10 vuokrakerrostaloa, mikä tarkoittaa yli 400 kohtuuhintaista
vuokra-asuntoa Tampereen ja Turun seuduille.

4. Kohti savuttomia taloja
Teimme päätöksen, että uudet talot ovat
valmistuessaan savuttomia. Tupakointi on
sallittu siihen varatuilla paikoilla. Vanhemmissa
taloissa savuttomuus saavutetaan askel kerrallaan. Syyskuun 2020 jälkeen tehdyillä sopimuksilla tupakointi on kielletty myös parvekkeilla ja
yhteisillä piha-alueilla.

5. Ekokompassi-ympäristösertifikaatti
Saavutimme Ekokompassi-ympäristösertifikaatin, mikä kertoo pitkäjänteisestä työstämme
ympäristön hyväksi. Olemme tunnustuksesta
erittäin ylpeitä ja jatkamme työtä ympäristön
hyväksi.
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Vastuullisuus

Vastuullisuuden merkitys
meille

YH Kodeille vastuullisuus on
muutakin kuin suuria sanoja
ja suurempia lupauksia. Me
uskomme omaan tekemiseemme
ja haluamme kantaa siitä vastuun.
Hyvä vastuullisuussuunnitelma
kantaa pitkälle, jos sitä on valmis
toteuttamaan aidosti – ja sitä me
teemme joka päivä.

Vastuullisuus on aina ollut tärkeä osa toimintaamme, mutta viime vuosina olemme ottaneet
sen tietoisesti painopistealueeksi. Tiedostamme,
että toimialamme haasteita ovat rakentamisen
laatu, asumisen hinta, työntekijöiden oikeudet ja
harmaa talous.

Hyvinvointia henkilöstölle

Olemme myös laatineet yrityksellemme eettiset
toimintaohjeet, joiden mukaan toimimme. Eettisten toimintaohjeiden tavoitteena on ohjata
toimintaa sekä edistää läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta omassa ja yhteistyökumppaniemme
toiminnassa.
Sidosryhmille tehdyssä kyselyssä löysimme
toiminnallemme olennaiset vastuullisuusteemat. Ne ovat kohtuuhintaiset asunnot, laadukas
rakentaminen, energiatehokkuus, turvalliset
työmaat, hyvä asiakaskokemus, asiakaslähtöisyys, luotettava kumppaniverkosto, vastuulliset
hankinnat, verojalanjälki, asumisterveys ja
kierrättäminen.
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Vastuullisuus
taloudessamme
ohjaa meitä
Koemme, että läpinäkyvät
toimintatavat ovat ainoa
oikea tapa toteuttaa rehellistä
liiketoimintaa. Vastuullisesta
taloudenhoidosta on ilo raportoida.
Hyvät eettiset arvot ohjaavat
tekemiämme päätöksiä ja olemme
vahvasti korruptiota vastaan.
Korruption vastainen toimintamme
ohjaa kaikkia päätöksiämme.
• Henkilökohtaiset mieltymykset tai
suhteet eivät vaikuta YH Kotien tekemiin päätöksiin.
• Sponsoroinnin perustana ei ole oman
hyödyn tavoittelu tai edellytys yhteistyölle.

Meillä on suuret odotukset
yhteistyökumppaneillemme.

tään vastuullisuutta myös omassa
toiminnassaan.
• Edellytämme sponsoroitavalta
urheiluyhteisöltä hyvän urheilutavan
mukaista toimintaa. Sponsoroitavan
epäeettinen toiminta saattaa johtaa
sopimuksen purkuun. Kiinnitämmekin
erityistä huomiota sponsoroitavaa
kohdetta valittaessa, kuinka mm. juniorityö on hoidettu ja linjattu.

Haluamme pitää hyvän maineemme,
jonka rakentamiseksi olemme
tehneet töitä väsymättömästi.
• Olemme viimeiset neljä vuotta sijoittuneet Taloustutkimuksen vuokranantajien mielikuvatutkimuksissa selkeästi
yli toimialan keskiarvon.
• Yhteistyökumppaneidemme epäeettinen toiminta vahingoittaa myös
YH Kotien mainetta ja saattaa johtaa
sopimuksen purkuun.

• YH Kodeilla on laaja alihankintaverkosto ja kumppanien valinta tehdään
harkiten. Yhteistyötä tehdään vain
hyvämaineisten, valtakunnallisesti
tunnettujen keskisuurien ja suurien
toimijoiden kanssa. Heiltä edellyte-
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Taloudelliset vaikutukset

Verojalanjälki

Liikevaihto ja tase

YH Kodit -konsernin verojalanjäljellä raportoidaan konsernin toiminnasta yhteiskunnalle kertyvistä veroista ja veronluonteisista
maksuista. YH Kodit -konsernin verojalanjälki
vuonna 2020 oli yhteensä 5,84 miljoonaa
euroa (11,9 miljoonaa euroa vuonna 2019).
Välittömien ja välillisten verojen lisäksi YH
Kodit -konsernin verojalanjäljessä on mukana henkilöstöön liittyvät veroluontoiset
maksut ja työntekijöiden palkoista pidätetyt
ennakonpidätykset.

YH Kodit -konsernin liikevaihto
Konsernin omavaraisuusaste
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Näin meillä
luodaan
merkitystä
Ystävällisyyttä
ympäristölle
Tiedostamme, millä tavalla toimintamme
vaikuttaa elinympäristöön, minkä vuoksi ympäristöhaittojen vähentäminen on olennainen
osa YH Kotien vastuullista toimintaa. Otamme
huomioon toimintamme ympäristövaikutukset
ja teemme kaikkemme estääksemme ympäristövahinkojen syntymisen.
Tiesitkö, että asuminen on suomalaisten yksi
suurimmista yksityisen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajista? Omistamissamme asunnoissa asuu lähes 15 000 asukasta,
jotka omilla asumistottumuksillaan vaikuttavat
päästöjen ja jätteiden määrään. Sen vuoksi kannustamme jatkuvasti asukkaitamme päästöjen
ja jätteiden määrän vähentämiseen. Pienetkin
ilmaston hyväksi tehdyt valinnat auttavat lopulta paljon.
Ympäristövastuu on arkea asumisessa ja siihen
kuuluu olennaisesti kestävä veden käyttö, jätteiden ja kierrätyksen tehokkuus sekä energiatehokkaat talot, hiilineutraaliuden tavoittelua
unohtamatta.

11

Hyvinvointia henkilöstölle

Yhteisöllisyyttä yhteiskunnalle

Aitoutta asukkaille

Vuosi 2020

Agenda 2030
Laadukas rakentaminen, viihtyisä
asuminen, taloudellinen vastuu ja
luotettava kumppani, ovat asioita,
joihin keskitymme erityisesti. Vastuullisuustyötämme ohjaavat YK:n
Agenda 2030 – Kestävän kehityksen
tavoitteet:

Vastuullisuus

Ystävällisyyttä ympäristölle

Hyvinvointia henkilöstölle

Yhteisöllisyyttä yhteiskunnalle
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Edistämme kaikkia koskevaa kestävää
talouskasvua sekä työllisyyttä.

Takaamme turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Toimimme kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Oma tavoitteemme: Olemme luotettava
kumppani kaikille sidosryhmillemme. Työllistämme suoraan ja välillisesti. Alihankintamme
on läpinäkyvää ja vastuullista. Kannamme taloudellisen vastuumme.

Oma tavoitteemme: Laadukas ja kestävän
kehityksen mukainen rakentaminen sekä
turvalliset työmaat. Tarjoamme kohtuuhintaisia
asuntoja, viihtyisää asumista ja hyviä asumisen
palveluja.

Oma tavoitteemme: Edistämme kestävän kehityksen tavoitteita ja autamme asukkaitamme
ilmastoviisaassa asumisessa ja energiankäytön
vähentämisessä.

Rakennamme kestävää infrastruktuuria ja edistämme kestävää
teollisuutta sekä innovaatioita.

Varmistamme edullisen, luotettavan,
kestävän ja uudenaikaisen energian
kaikille.

Oma tavoitteemme: Takaamme laadukkaan rakentamisen, jossa energiatehokkuus, jätteidenkäsittely ja ympäristöarvot huomioidaan.

Oma tavoitteemme: Pienennämme kiinteistöjemme energiankulutusta ja pyrimme
käyttämään mahdollisimman paljon uusiutuvaa
energiaa kiinteistöissämme.
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Työmaalle
ympäristöystävällisiä
terveisiä
YH Kodeilla on laaja alihankintaverkosto ja
kumppanien valinta tehdään harkiten. Yhteistyötä tehdään vain hyvämaineisten, valtakunnallisesti tunnettujen keskisuurien ja suurien toimijoiden kanssa. Heitä edellytetään toimimaan
ympäristölainsäädännön mukaan ja minimoimaan ympäristövaikutukset työmailla. Uusien
rakennusten suunnitteluvaiheessa otamme aina
huomioon energiatehokkuuden ja asumisen
aikaisten päästöjen ja jätteiden vähentämisen.

Rakennamme vihreää asumista
Vuokranantajana ja rakennuttajana haluamme
tukea kestävää rakentamista ja vastuullista
asumista. Rakennamme kohteemme säädösten ja määräysten mukaan energiatehokkuus
huomioiden. Otamme huomioon toimintamme
ympäristövaikutukset ja teemme kaikkemme
estääksemme ympäristövahinkojen syntymisen.
Ympäristötavoitteiden, -säädösten ja sisäisten
ympäristöohjeiden noudattaminen ja seuranta
ovat jokaisen työntekijämme velvollisuus. Ympäristöhaittojen vähentäminen on osana jokapäiväistä toimintaamme.
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Kova työ
palkitaan
Ystävällisyytemme ympäristöä kohtaan palkittiin
vuoden 2020 lokakuussa, kun YH Kodeille myönnettiin Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Se
on tunnustus konkreettisesta ympäristötyöstä ja
myönnetään organisaatiolle, joka on kartoittanut ympäristövaikutuksensa, laatinut ympäristöohjelman ja toteuttaa sitä aktiivisesti. Olemme
täyttäneet kaikki 10 kriteeriä, joiden perusteella
sertifikaatti myönnetään:

10 kriteeriä
1. Ympäristölainsäädäntö
Noudatamme toimintaamme koskevaa
ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä.

2. Ympäristövastaava
YH Kodeille on nimetty Ekokompassi-yhteyshenkilö, joka on koulutettu ympäristövastaavan
tehtäviin.

3. Sisäinen koulutus
Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan
ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.

4. Ympäristövaikutusten arviointi
Kartoitamme ympäristöasioiden hallinnan
nykytilan sekä tunnistamme merkittävimmät
ympäristövaikutukset.

Vastuullisuus

Ystävällisyyttä ympäristölle

Hyvinvointia henkilöstölle

Yhteisöllisyyttä yhteiskunnalle
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5. Ympäristölupaus
Olemme laatineet ympäristölupauksen, jolla
sitoudumme ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen.

6. Jätehuoltosuunnitelma
Meillä on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii
jätesäädösten mukaisesti.

7. Vaaralliset jätteet
Pidämme kirjaa vaarallisista jätteistä, ja
käsittelemme niitä asianmukaisesti pitämällä
ne erillään toisistaan, varastoimalla ne turvallisesti ja toimittamalla jätteet asianmukaiseen
käsittelyyn.

8. Kemikaalit
Varastoimme ja luetteloimme käyttämämme
kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet
ovat henkilöstön saatavilla ja heidät on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.

YH Kodit Oy:n
keskeisimmät
ympäristötavoitteet

9. Ympäristöohjelma
Olemme laatineet ympäristöohjelman, joka
sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Päivitämme ympäristöohjelman vuosittain vastaamaan tarpeita.

• energian kulutuksen
pienentäminen

10. Ylläpito

• jätteiden lajittelu sekä

Raportoimme vuosittain ympäristöohjelman
toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista. YH Kotien johto ja henkilöstö ovat aina
tietoisia ympäristötyön edistymisestä.

• viestinnän parantaminen.
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Ystävällisyyttä ympäristölle

Reaaliaikaista
energiatehokkuutta

Konkreettisia
ilmastotekojamme

Kiinteistön energiankulutusta seurataan reaaliaikaisesti, joka mahdollistaa nopean reagoinnin
kulutuspoikkeamiin, kuten lämpö- ja vesivuotoihin. Suurimmassa osassa asuntoja on huoneistokohtainen lämpötilan ja vedenkulutuksen
seuranta, mikä helpottaa myös asukkaiden
toimintaa, sillä he voivat itse omalla toiminnallaan vaikuttaa energiankulutukseen ja nähdä
tulokset.

Olemme ensimmäinen iso vuokranantaja, joka
mahdollisti sähköautojen latauksen omalta parkkipaikaltaan lähes 6 000 autopaikan haltijalle.

Nokian Keskivainiontielle
vaihdettiin maalämpö
öljylämmityksen tilalle.

Jätteet ja kierrätys
Kannustamme ja opastamme asukkaitamme
kierrättämään ja jätteiden määrän vähentämiseen aktiivisella viestinnällä. Olemme lisänneet
muovinkeräyspisteitä Pirkanmaalla mahdollisuuksien mukaan ja lisäämme niitä jatkossakin.
Turun seudulla muovinkeräys on ollut käytössä
jo vuoden päivät. Tavoitteena on saada jokaiseen
taloyhtiön jätepisteeseen sekajäteastian lisäksi
omat astiat bio-, paperi-, pahvi-, lasi-, metalli- ja
muovijätteelle.

Suurin osa kiinteistöjemme parkkipaikoista on
yhä varustettu tavallisilla lämpötolpilla, joiden
kautta ei ole turvallista ladata sähköautoa. Parkkisähkön tarjoaman palvelun kautta nykyinen
lämpötolppa on mahdollista päivittää turvalliseksi latauspisteeksi.
Olemme viime vuosina muuttaneet suurimman
osan öljylämmitteisistä taloistamme maalämpöön ja loputkin öljylämmitteiset talot vaihtavat
maalämpöön lähivuosien aikana.
Ensimmäinen puukerrostalomme valmistui toissa vuonna Turun Linnanfältiin. Turun Skanssiin
valmistui 10-kerroksinen talo, jonka energiatehokkuutta optimoidaan maanalaisella energiavarastolla, jota hyödynnetään lämmitys- ja
viilennysjärjestelmässä. Rakensimme Skanssin
kerrostalon pohjaan energiapaaluja, jotka
ottavat osan talon lämmitykseen käytettävästä
energiasta maasta. Olemme kehittäneet energiansäästöä myös etäluettavilla vesimittareilla.
Kaikkiin uusiin vuokrasopimuksiin tulee tupakointikielto ja uudet valmistuvat vuokrakerrostalomme ovat täysin savuttomia.

Vastuu ympäristöstä kuuluu meille jokaiselle ja haluamme
omalla esimerkillämme innostaa myös yhteistyökumppaneitamme
valitsemaan ympäristöystävällisemmän ja energiatehokkaamman
vaihtoehdon.
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työntekijöiden perusoikeuksia ja meitä sitovia
työehtosopimuksia ja muita sopimuksia. Ammatillinen järjestäytyminen on jokaisen henkilökohtainen oikeus.

Tasa-arvo on tärkeää

Haluamme tarjota reilun ja innostavan työpaikan kaikille YH Kotilaisille.
Kun töissä on hyvä olla, sinne on
mukava mennä ja siellä on kaikkien
helppo tehdä töitä. Vastaamme
kukin hyvän työilmapiirin luomisesta
ja teemme tärkeää työtä sen ylläpitämiseksi.

Kaikkia kohdellaan tasavertaisesti ja arviointi
tehdään aina suoriutumisen perusteella. Henkilöt valitaan tehtäviin soveltuvuuden, kokemuksen ja koulutuksen mukaan, niin kuin kuuluukin
tehdä. Työnantajan ja työntekijän välinen suhde
perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen
ja luottamukseen, siitä pidämme kiinni tiukasti.

Turvallisesti töissä

Henkilökunnan kehitys ja uudistuva
osaaminen

Työntekijöidemme turvallisuus ja työhyvinvointi
ovat meille ensisijaisen tärkeää. Työturvallisuuden tärkeys korostuu erityisesti työmaalla
liikuttaessa.
Työturvallisuuskoulutusten lisäksi meillä on erikseen nimetty työsuojeluhenkilö varmistamassa
työntekijöidemme turvallisuutta.
Edellytämme alihankkijoiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme turvallisia toimintatapoja
työmaalla ja muussa työympäristössä.

Hyvinvointia henkilöstölle

sella kannustettiin kestäviin arjen valintoihin
pieni muutos kerrallaan. Valmennuksessa
seurattiin säännöllisin keskusteluin ja mittauksin
oman hyvinvoinnin etenemistä ja lähes koko
henkilökunta lähti mukaan valmennuksiin.
Valmennus jatkuu vuoden 2021 keväälle.

Jokainen työntekijä on tärkeä ja arvokas tiimipelaaja, jolla on paljon annettavaa niin työlleen
kuin työyhteisölleen

Henkilökuntaan kuuluu 46 henkilöä ja työntekijöidemme keski-ikä on 45 vuoden paikkeilla.
Koulutuspäiviä kertyy jokaiselle noin 2 päivää
vuodessa. Keväällä 2020 siirryimme osittain etätöihin, jolloin otettiin lisää digitaalisia työkaluja
käyttöön. Suurin osa näistä työskentelytavoista
on jäänyt jokapäiväiseen työhön mukaan.

Työhyvinvointia kaikille

Työturvallisuus on jokaisen työtekijän vastuulla
ja he vastaavat omista päätöksistään sekä toiminnastaan tehokkaasti, turvallisesti ja rehellisesti. Olemme meille annetun luottamuksen
arvoisia.

Pidämme huolta henkilöstöstämme ja työhyvinvointiin panostetaan vuosittain. Poissaolot ovat
olleet viime vuosina alhaiset, noin 8–9 päivää
per henkilö, mutta vuonna 2020 poissaolot laskivat ennätyksellisesti 6 päivään per henkilö.

Emme salli minkäänlaista häirintää ja syrjintää
työpaikallamme. Emme myöskään salli sitä
yhteistyökumppaneiltamme. Kunnioitamme

Aloitimme syksyllä Motiviren hyvinvointivalmennuksen, jossa jokainen sai henkilökohtaista
valmennusta omaan hyvinvointiin. Valmennuk-

Yhteisöllisyyttä yhteiskunnalle

16

Aitoutta asukkaille

Kyselemme
säännöllisesti
työntekijöiltämme
työhyvinvoinnista.
Pienemmilläkin
kyselyillä on helppo
seurata, mikä fiilis
töissä.

Vuosi 2020

Yhteisöllisyyttä
yhteiskunnalle
Yhteiskunnallinen vastuu
Kannamme yhteiskunnallista vastuutamme
lahjoittamalla hyväntekeväisyyteen. Olemme
useana jouluna tehneet lahjoituksen Hyvä
joulumieli -keräykseen, jossa kerätään varoja
vähävaraisille lapsiperheille. Tuemme lasten ja
nuorten harrastamista eri urheiluseuroissa.
Vuokralla-asumisen suosio on kasvanut johtuen
talouden pitkästä taantumasta ja asenteiden
muutoksesta. Parannamme asukkaiden elämänlaatua tarjoamalla toimivia ja kohtuuhintaisia
koteja Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa, joissa
asunnoille on suuri kysyntä.
Tuemme rakentamisen ja asumisen tutkimusta
ja koulutusta Turussa ja Tampereella. Olemme
mukana rahoittamassa erilaisia hankkeita, joista
viimeisin liittyy ”Asuminen muutoksessa” -tutkimukseen.

Rakennamme kohtuuhintaisia
asuntoja
YH Kodit on monessa mukana: olemme vuokranantaja, kiinteistönomistaja ja rakennuttaja.
Omistamme 7 720 asuntoa Turun ja Tampereen
kasvukeskuksissa, joista asumisoikeusasuntoja
on 3 361 ja vuokra-asuntoja 4 359.
Keskimääräinen vuokra vuokra-asunnoissa oli
tarkasteluajankohtana 12,98 €/m²/kk, mikä on
noin 15 % edullisempi kuin keskimääräinen
vuokra Tampereella ja Turussa. Asumisoikeuskohteissa keskimääräinen käyttövastike oli

Vastuullisuus

Ystävällisyyttä ympäristölle

YH Kodit rahoittaa
yhteistyössä Länsi-Suomen
Yleishyödyllisen Asuntosäätiön kanssa Tampereen
Yliopiston tutkimusta
”Asuminen muutoksessa”.
Kaksivuotisessa tutkimuksessa
selvitetään YH Kotien asuntokannan ominaisuuksia ja
kehittämispotentiaalia sekä
miten koronarajoitukset ovat
vaikuttaneet asumiseen.
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RS-tuotantona 33 asuntoa ja konsulttikohteina
188 asuntoa. Suunnittelun eri vaiheissa on 1 230
asuntoa, jotka valmistuvat vuosien 2021 ja 2022
aikana. Asunnot valmistuvat ARA- ja vapaarahoitteisina YH Kodit -konsernille sekä rakennuttamiskonsulttikohteisiin.
Asuntomäärien kasvu
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vuonna 10,89 €/m²/kk. Rakennamme yhteisöjä,
joissa on hyvä elää.
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YH Kodit -konsernin vuokra- ja asumisoikeusasuntojen taloudellinen käyttöaste on parantunut tasaisesti viime vuoteen asti. Käyttöaste
säilyi koronasta huolimatta hyvänä ja oli vuonna
2020 keskimäärin 97,5 %. Seuraamme käyttöastetta ja vaihtuvuutta kuukausittain ja teemme
aktiivisesti toimenpiteitä käyttöasteen ylläpitämiseksi sekä vaihtuvuuden pienentämiseksi.
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YH Kodit on erikoistunut
valtion tukemaan yleishyödylliseen ARA-asuntotuotantoon. Vuoden
2020 aikana valmistui
405 kohtuuhintaista
vuokra-asuntoa.

Tilikauden 2020 aikana rakennuttamiskohteita
valmistui YH Kodit -konsernin toimialueelle
runsaasti. Yhteensä 547 vuokra-asuntoa sekä
185 asuntoa RS-tuotantona. Näiden lisäksi
konsernin ulkopuolisiin rakennuttamiskonsulttikohteisiin valmistui 129 asuntoa.
Vuoden 2021 aikana konsernin omaan omistukseen ennakoidaan valmistuvan 111 asuntoa,
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Asiakkaiden tyytyväisyys on etusijalla
Kysymme säännöllisesti asukkailtamme palautetta. Sillä tavoin voimme oppia, ja asukkaat
pääsevät ääneen. He tietävät parhaiten mikä toimii ja mikä ei. Iso merkitys asukkaiden viihtyvyyteen on huoltoyhtiön toiminnalla, kuinka hyvin
muun muassa piha-alueet hoidetaan ja kuinka
nopeasti vikailmoituksiin reagoidaan. Huollon
toimintaa seuraamme neljä kertaa vuodessa
järjestettävillä Lyhty-laadunvalvontakierroksilla.
Suunnitteluvaiheessa otamme tarkasti huomioon eri kohderyhmät ja kuuntelemme huolellisesti asiakkaiden tarpeet. Rakennuttamisessa

Vastuullisuus

Ystävällisyyttä ympäristölle

mahdollisten muutosten toteutus onnistuu,
jolloin asukkaat pääsevät halutessaan vaikuttamaan lopputulokseen.

NPS edistää dialogia
NPS eli Net Promoter Score on laajasti käytetty
mittari, joka mittaa asiakkaiden suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä Lähetämme
NPS-kyselyn automaattisesti vuoden asuneille
ja poismuuttaville, jotta saamme arvokasta palautetta ja kehitettyä toimintaamme. Kysymme
molemmissa kyselyissä: Kuinka todennäköisesti
suosittelisit YH Koteja tuttavillesi?
Vuoden asuneiden NPS-luku on 33, ja pois
muuttaneiden luku puolestaan 23. Hyvä tulos
vaihtelee 20–39 välillä, joten voimme olla
tyytyväisiä tuloksiin. Palaute on todella tärkeää
toimintamme kannalta, ja tavoitteenamme on
parantaa asiakkaiden tyytyväisyyttä mahdollisimman paljon.

Hyvinvointia henkilöstölle
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Kyselyn vastauksissa korostui aikaisempia vuosia
enemmän järjestyshäiriöt, mikä selittynee sillä,
että koronavuotena ihmiset ovat viettäneet
huomattavasti enemmän aikaa kotona työskennellen ja opiskellen. Muun muassa tupakansavusta on tullut paljon palautetta. Palautteen
perusteella uusilla sopimuksilla tupakointi on
kielletty myös parvekkeilla.

Vuokranantajien mielikuvatutkimus
Taloustutkimuksen vuosittain tekemässä
tutkimuksessa (Tampere Tänään) kysytään
vuokranantajien mielikuvia. Kokonaismielikuvissa YH Kodit saivat arvosanaksi 7,41 (asteikolla
4–10). Mikäli YH Kodeista oli kokemusta muun
muassa asumisen kautta, nousi arvosanaksi 7,64.
Molemmat arvosanat ovat toimialan keskiarvon
yläpuolella.
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Huollon toiminta vaikuttaa arjen
sujumiseen
YH Kodeilla on käytössä laadunvalvontajärjestelmä, jolla parannetaan taloyhtiöiden huollon
laatua ja tasaisuutta. Järjestelmä perustuu
jokaisessa taloyhtiössä neljä kertaa vuodessa
tehtäviin LYHTY-kierroksiin, joissa pureudutaan käytännön tasolla huollon onnistumisiin
ja parannettaviin asioihin. Kierrosten tulosten
perusteella hyvin toiminut huolto saa ylimääräisen palkkion ja huonosta laadusta sanktioidaan.
LYHTY-kierrokset parantavat huollon ohjausta
sekä ongelmien ratkaisua.
Toimiva kiinteistöhuolto on yksi tärkeimmistä
taloyhtiön arvon säilymiseen sekä asukkaiden
arjen sujumiseen vaikuttava tekijä ja on samalla
merkittävä kustannuserä. Tavoitteenamme on
pitää huolta taloistamme ja saada asukkaiden
arki toimimaan vaivattomasti. Kiinteistön yleisilme kertoo usein paljon siitä, miten taloyhtiötä
hoidetaan.

Vuosi 2020

Joskus ongelmat voivat syntyä yksinkertaisesti
siitä, että asukkaat eivät tiedä, mitä huoltosopimukseen kuuluu: esimerkiksi mihin päivään
mennessä lehdet ja hiekoitushiekat on korjattava. Tiedonkulun parantamiseksi asukastoimikuntien puheenjohtajille on jaettu huoltosopimuksen sisällöstä kertova lehtinen. Sama sisältö
löytyy myös asukassivustolta. Kierroksilla kiinnitetään huomiota turvallisuuteen ja tarkastetaan,
ettei esimerkiksi teknisissä tiloissa tai kellarikäytävillä ole ylimääräistä tavaraa heikentämässä
paloturvallisuutta.

Huollon laadunvalvontakierroksilla parannetaan
huollon toimintaa ja samalla
asumisviihtyvyyttä.

Asukkaamme ovat vakuutettuja
YH Kotien asukkaat kuuluvat ryhmävakuutuksen piiriin. Erityyppisiä vakuutuksia on muun
muassa
• Tapaturmavakuutus, joka on voimassa
taloyhtiön piha-alueella, yhteisissä
tiloissa sekä talkoissa.
• Avainturva, joka korvaa lukon uusimisesta aiheutuneita kustannuksia.
• Asumisenkeskeytysvakuutus, joka
korvaa vahingosta aiheutunutta
asumisen keskeytystä.

Vastuullisuus

Ystävällisyyttä ympäristölle

Asukkaat voivat vaikuttaa taloyhtiön
arkeen
Kohteissamme järjestetään säännöllistä asukastoimintaa, jonka avulla jokaisella asukkaallamme on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin.
Hyvä tapa aloittaa asukastoiminnassa on osallistua taloyhtiön asukaskokoukseen. Kokouksessa
sana on vapaa, joten voit esittää korjaukseen,
huoltoon ja yhteisiin tiloihin liittyviä toiveita,
ehdottaa talkoiden, pihajuhlien ja kerhotoiminnan järjestämistä tai äänestää esimerkiksi
kerhohuoneen käytöstä. Asukaskokous pidetään
yleensä syksyisin asukkaiden toimesta, mutta se
voidaan kutsua koolle myös silloin, kun asukkaat
haluavat käsitellä tiettyä asiaa. Asukastoiminta
on tärkeää vapaaehtoistyötä oman kotitalosi
hyväksi.

Asumisenpalveluita kehitetään
yhdessä
Asumisenpalvelut tukevat asukkaidemme vaivatonta ja helppoa asumista sekä takaavat hyvän,
asukkaiden toiveita ja tarpeita vastaavan arjen.
YH Kodit vastaa itse oman kiinteistökantansa
hallinnosta ja kunnossapidosta. Hoidamme taloyhtiön asioita tehokkaasti ja luotettavasti, jotta
jokaisella asukkaalla olisi hyvä ja turvallinen koti.
Panostamme hyviin käyttö- ja ylläpitopalveluihin ja olemme aktiivisesti yhteydessä asukkaisiin, kiinteistönhoitajiin ja muihin sidosryhmiin.
Noudatamme toiminnassamme hyvää isännöintitapaa, sillä arvostamme kiinteistöjämme ja
niissä asuvia ihmisiä – ja lemmikkejä – suuresti.
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