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Johdanto 

Säännöstön tarkoituksena on määritellä SBB:n asema ja ohjeet sitoutumiselle kestävään 
yhteiskunnalliseen kehitykseen. SBB:n kestävyystyö perustuu yrityksen visioon vuodelle 2030, 
jatkuvaan vuoropuheluun sidosryhmien kanssa sekä yhtiön pitkän aikavälin ja luotettavan 
omistajuuden ja johtamisen arvoihin. Kaikki toimittajat ja liikekumppanit ovat vastuussa siitä, että 
he pitävät tietonsa ajan tasalla sekä kestävän kehityksen säännöstön että yhtiön muiden 
sovellettavien käytäntöjen suhteen ja noudattavat sovellettavaa lainsäädäntöä. 

SBB tukee Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteita, YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja Global 
Compact -aloitteen kymmentä kestävän yritystoiminnan periaatetta. Kestävyys on luonnollinen osa 
SBB:n liiketoimintamallia, ja SBB pyrkii olemaan maailman kestävin kiinteistöyhtiö. 
SBB:n hallitus hyväksyy vuosittain käytännesäännöt, väärinkäytösten paljastajakäytännön ja 
kestävän kehityksen säännöstön sekä kestävän kehityksen tavoitteet. Kestävän kehityksen 
säännöstö kattaa kaikki SBB:n toiminnot ja koskee kaikkia konsernin yrityksiä. 

Kestävyyden käsite sisältää seuraavat ulottuvuudet: 
– taloudellinen
– ekologinen
– yhteiskunnallinen.

Ketä kestävän kehityksen säännöstö koskee? 

Kestävyys kyllästää kaiken, mitä teemme SBB:ssä. Kestävän kehityksen säännöstö kattaa kaikki 
työntekijät ja kaikki SBB:n toiminnan osat, mukaan lukien kumppanit, kuten toimittajat. Kaikilla 
toimittajilla on velvollisuus pysyä ajan tasalla yrityksen kestävän kehityksen säännöstöstä, 
käytännesäännöistä sekä liiketoimintaa koskevista vaatimuksista, määräyksistä ja lainsäädännöstä. 
Kestävän kehityksen säännöstöä täydennetään käytännesäännöillä, joissa määritellään 
toimintaohjeet muun muassa korruption torjuntaan, ammatilliseen toimintaan, työympäristöön, 
lahjoihin, lahjuksiin, sisäpiiritietoon, viestintään, rehellisyyteen, syrjintään ja korvauksiin liittyvissä 
asioissa. 

Varmistaakseemme, että SBB:n työntekijät ja toimittajat toimivat yrityksen eettisten 
ohjeiden mukaisesti, on tarjolla ulkoisesti hallinnoitu väärinkäytösten paljastajapalvelu. 
Väärinkäytösten paljastajapalvelun ohjeet löytyvät SBB:n verkkosivuilta, Whistleblower policy:sta.

Kaikkien toimittajien vastuulla on: 
– SBB:n ympäristövaikutusten ja energiankulutuksen minimointi uudessa tuotannossa ja

kiinteistöjen hallinnassa
– ympäristövaikutusten tarkastelu elinkaarinäkökulmasta
– liikenteen ympäristövaikutusten minimointi

https://corporate.sbbnorden.se/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/whistleblower-policy-eng.pdf


– pyrkimys jättää ympäristölle vaarallisiksi luokitellut materiaalit aina käyttämättä. Kaikki
poikkeamat tästä kirjataan seurantajärjestelmään ja annetaan nimetyn laadunhallinnasta
vastaavan työntekijän hyväksyttäväksi

– jätteiden minimointi ja jätteiden ja resurssien vastuullinen käyttö
– lakien ja määräysten noudattaminen sekä sen varmistaminen, että SBB:n ympäristötyö

järjestetään yhteiskunnan ympäristötavoitteiden mukaisesti

Visio ja tavoitteet 

Kaikki SBB:n kestävän kehityksen visiot ja tavoitteet valmistellaan sidosryhmien kanssa käytävässä 
vuoropuhelussa, jossa sovelletaan niiden toiminnan kestävyyteen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia 
koskevaa tutkimukseen perustuvaa tietoa. 
SBB:n yleiset kestävyystavoitteet ja -suunta määritellään hallituksen hyväksymässä kestävän 
kehityksen visiossa vuodelle 2030. Kestävyysvisiossa asetetaan myös pitkän aikavälin tavoitteita 
kestävyyden kolmen ulottuvuuden puitteissa. 

SBB:n johtoryhmä laatii toiminnalliset tavoitteet ja strategiat 1–5 vuoden ajanjaksolle kestävyyden 
kolmen ulottuvuuden puitteissa yhteistyössä hallituksen kestävän kehityksen toimikunnan kanssa ja 
hyväksyy sen vuosittain. Toiminnalliset tavoitteet ovat täsmällisiä, mitattavissa olevia, ajoitettuja ja 
vastuulliselle johtajalle osoitettuja. 
Kaikkien SBB:n työntekijöiden ja toimittajien on tunnettava ja ymmärrettävä visio ja tavoitteet, 
ymmärrettävä, miten ne liittyvät heidän omaan asemaansa, ja edistettävä niiden saavuttamista 
tukemalla ja kehittämällä edelleen SBB:n lähestymistapoja ja menetelmiä kestävään 
yhteisörakentamiseen. 

Tarkistus 

SBB:n on oltava avoin sen suhteen, miten se tarkistaa ja raportoi ympäristötavoitteet, vaikutukset ja 
riskit. 

Toimitusjohtaja ja kustakin tavoitteesta vastaava johtaja seuraavat jatkuvasti kestävyystavoitteita 
yhteistyössä kestävän kehityksen johtajan kanssa. Tavoitteiden toteutuminen kootaan 
neljännesvuosittain ja raportoidaan hallituksen kestävän kehityksen toimikunnalle ja vuosittain 
hallitukselle sekä esitetään vuosikertomuksessa. Hallituksen kestävän kehityksen toimikunta vastaa 
kestävän kehityksen tavoitteita koskevan työn jatkuvuuden ja edistymisen, kestävyysriskien 
hallinnan sekä kestävän kehityksen säännöstön ja käytännesääntöjen noudattamisen 
tarkistamisesta ja seurannasta. 
SBB:n ympäristövaikutuksia ja ympäristöriskejä seurataan ja niistä raportoidaan vuosittain 
vuosikertomuksessa. Hallituksen kestävän kehityksen toimikunnan tehtävänä on turvata avoimuus 
ja luotettavuus kestävän kehityksen raportoinnissa. Raportoinnin kannalta merkitykselliset 
indikaattorit määritellään vuoropuhelussa sellaisten sidosryhmien kanssa, joilla on tutkimukseen 
perustuvaa tietoa toiminnan kestävyyteen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. 




