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1 Kestävän kehityksen politiikka 

Kehitämme kestäviä kaupunkeja, jotka ottavat huomioon sekä ihmisten että ympäristön 
tarpeet. Kestävissä kaupungeissa on miellyttävää asua, julkisen liikenteen yhteydet ovat 
toimivat ja jokapäiväiset palvelut ovat helposti saatavilla. 

Liiketoiminnan eettisyys ja lainsäädännön noudattaminen luovat toimintamme perustan. 

Olemme sitoutuneet noudattamaan hyvää hallinnointitapaa ja vastuullisia 

liiketoimintaperiaatteita. Haluamme varmistaa hyvän liiketoimintatavan koko hankintaketjussa 

ja tuemme koko alan kehittämistä yhä vastuullisempaan ja eettisempään suuntaan, 

rakentamisen elinkaari huomioiden.  

Olemme tunnistaneet tärkeimmät kestävän kehityksen teemat yhdessä YIT:n työntekijöiden ja 
ulkoisten sidosryhmien kanssa. Toteutamme kestävän kehityksen politiikkaamme, joka 
sisältää laatu-, ympäristö- ja työturvallisuuspolitiikan, johtamisjärjestelmiemme avulla jatkuvan 
parantamisen ja riskien hallinnan periaatteita noudattaen. Koulutamme, kannustamme ja 
osallistamme työntekijöitä sekä tärkeitä sidosryhmiä toimintatapojemme kehittämiseen. 

Kestävän kehityksen tavoitteet ja toiminta ovat osa strategiaamme, josta vastaa yhtiön johto. 
Suunnitelmien toteutumista sekä tavoitteiden saavuttamista seurataan ja arvioidaan 
säännöllisesti johtamisen eri foorumeissa. 

Työntekijät ovat keskeinen tekijä YIT:n menestyksen kannalta. Panostamme henkilöstön 

työhyvinvointiin ja jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Sitoudumme kunnioittamaan työ- ja 

ihmisoikeuksia omassa toiminnassamme ja hankintaketjussamme. Kohtelemme kaikkia 

oikeudenmukaisesti, kunnioittavasti ja tasapuolisesti. YIT:ssä työturvallisuus on olennainen 

osa arvojamme ja näkyvää päivittäistä toimintaamme, pyrimme parantamaan sitä jatkuvasti. 

Haluamme tarjota turvallisen ja terveellisen työ- ja elinympäristön henkilöstöllemme, 

yhteistyökumppaneillemme, asiakkaillemme sekä muille sidosryhmillemme.  

Tavoitteenamme on vähentää omasta toiminnastamme ympäristölle aiheutuvia negatiivisia 
vaikutuksia ja optimoida resurssien käyttöä kiertotalouden keinoin, luonnonvarat kestävästi 
huomioiden. Pyrimme parantamaan energiatehokkuuttamme sekä seuraamme ja ohjaamme 
energiankulutustamme.  

Tuotteidemme ja palvelujemme avulla voimme myös auttaa vähentämään asiakkaidemme 
ympäristövaikutuksia. Pyrimme hyödyntämään tätä mahdollisuutta laajasti ja näin edistämään 
entistä kestävämmän elinympäristön luomista. 

Pyrimme varmistamaan kannattavan ja vastuullisen kasvun pitkällä aikavälillä. Tämä vaatii 
meiltä asiakaslähtöistä kehitystä, läpinäkyvyyttä ja erinomaisuutta päivittäisessä työssä. 
Etsimme vastuullisia ja innovatiivisia tapoja parantaa tehokkuuttamme ja kehittää 
tuotteitamme ja palvelujamme. Haluamme luoda lisäarvoa sidosryhmillemme kaikkia 
hyödyttävällä tavalla.  
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2 Muutoshistoria (vuodesta 2018) 

 

YIT Oyj:n hallitus tarkastaa ja hyväksyy politiikan vuosittain. 

Pvm Kuvaus Vastuuhenkilö 

19.12.2018 Hyväksyntä Juha Kostiainen 
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