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Toimitusjohtajan terveiset

Panostus vastuullisuuteen tuottaa tulosta

Rakennusyhtiönä meille on tärkeää huolehtia, että toimintamme on kestävää tulevien suku-
polvien näkökulmasta, sillä työmme tulokset jättävät pysyvän jäljen yhteiskuntaamme ja 
rakennettuun ympäristöön. Lisäksi vastuullisuuden merkitys on kasvanut sidosryhmiemme 
keskuudessa koko ajan. 

Tunnistimme muutama vuosi sitten tarpeen vastuullisuusstrategian laatimiseksi ja vuon-
na 2021 julkaisimme Laptin historian ensimmäisen yritysvastuuraportin, joka kuvaa vas-
tuullisuuden tavoitteellisuutta ja merkitystä liiketoiminnallemme. 

Meille on tärkeää, että toimimme vastuullisesti ja kehitymme askel askeleelta jokaisen vas-
tuullisuusteemamme osalta. Vuonna 2021 olemme onnistuneet monin osin parantamaan 
toimintaamme, minkä yritysvastuumme kannalta olennaiset mittarit näyttävät konkreettisesti.

Erityisesti olemme onnistuneet henkilöstövastuun osalta työturvallisuuden parantamisessa 
systemaattisella turvallisuustyöllä ja turvallisuushavaintojen määrää kasvattamalla. Panostuk-
semme ansiosta saavutimme yrityksen historian parhaan tapaturmataajuusluvun.

Ympäristövastuun osalta kiinnitimme huomiota erityisesti energiatehokkuuteen ja vastuullisiin 
energiamuotoihin. Nostimme A-energialuokan rakennuskohteittemme määrää, ja tämän vuo-
den kesäkuusta lähtien jokaisessa suunnitteluun lähtevässä omaperustaisessa rakennuskoh-
teessamme tarkastellaan mahdollisuutta saavuttaa A-energialuokka.

Tähtäämme toiminnassamme korkeaan asiakastyytyväisyyteen, jolla on suora yhteys taloudel-
lisen vastuuseen. Olemme onnistuneet rakentamaan vahvan siteen asiakkaisiimme ja saavut-
taneet asiakastyytyväisyydelle asettamamme tavoitteet.

Pidämme vastuullista toimintaa keskeisenä henkilöstön työtyytyväisyyden ylläpitämiseksi,  
hyvän taloudellisen tuloksen saavuttamisessa ja luottamuksen rakentamisessa suhteessa 
sidosryhmiin. Siksi jatkamme vastuullisuuden kehittämistä myös jatkossa!

Timo Pekkarinen
toimitusjohtaja
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Lapti-konserni pähkinänkuoressa

Lapti on nopeasti kasvava ja kannattava suomalainen rakennusalan konserni.  
Toimintamme keskittyy asunto-, palvelu- ja toimitilarakentamiseen sekä kiinteistökehitykseen 
Suomessa. Toimimme kaikissa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Laptin pääkonttori 
sijaitsee Oulussa, minkä lisäksi toimipisteemme sijaitsevat Kuopiossa, Jyväskylässä,  
Tampereella, Turussa ja Vantaalla.

Menestyksemme kulmakiviä ovat osaava ja sitoutunut henkilöstö eli ”Rakentamisen voittaja-
joukkue”, asiakaslähtöisyys, kumppanuusajattelu, toiminnan kannattavuudesta huolehtiminen 
sekä jatkuva parantaminen.

Strategiassamme 2021-2023 olemme määritelleet neljä voitettavaa taistelua, joissa  
menestymällä pyrimme saavuttamaan strategiset tavoitteemme. Voitettavat taistelut ovat:
1. Asuntorakentamisen lisääminen erityisesti kasvukolmion alueella
2. Palvelu- ja toimitilarakentamisen lisääminen
3. Riittävien alueellisten tonttivarantojen varmistaminen ja täydennysrakentamisen lisääminen
4. Kilpailukyvyn jatkuva parantaminen

Taloudelliset pitkän aikavälin tavoitteemme ovat:
1. Liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 10 % vuodessa
2. Liiketulos-% keskimäärin 7-8 %

Muut tavoitteemme ovat:
1. Henkilöstötyytyväisyys (NPS) 70 tai yli
2. Asiakastyytyväisyys (NPS) 60 tai yli
3. Tapaturmataajuus alle 10

Visiomme on ”Rakentamisen voittajajoukkue – alan kannattavimpia toimijoita”

Missiomme on ”Kasvukeskusten monipuolinen rakentaja – asiakkaitamme varten”.

Lapti-konsernin avainluvut 2021:

Liikevaihto

Liiketulos ja
liiketulos-%

Henkilöstön
lukumäärä
keskimäärin

Tapaturma-
taajuus

Henkilöstö-
tyytyväisyys
(NPS)

Asiakas-
tyytyväisyys
(NPS)

344,4 MEUR 

23,5 MEUR / 6,8 %

579

6,68

52

2020: 277,7 MEUR

2020: 15,3 MEUR / 5,5 %

2020: 592

2020: 18

2020: 57

2020: 59

4
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Strategia Rakentamisen voittajajoukkue
- Alan kannattavimpia toimijoita

5



Vastuullisuuden johtaminen Laptilla
Laptin toimintaa ohjaa yrityksen strategiassa määritellyt suuntaviivat sekä yrityskulttuurimme,  
joka pohjautuu yrityksemme arvoihin rohkeuteen, rehellisyyteen, innostavuuteen ja vastuuntun-
toisuuteen. 

Lisäksi toimintamme ytimessä ovat periaatteet ”Rakennamme huolella” ja ”Rakennamme  
asiakastamme varten”. Näiden sisäisten lupaustemme turvin varmistamme, että teemme huolella 
kaiken sen mihin ryhdymme, jotta voimme itse olla työstämme ylpeitä, mutta ennen kaikkea tuot-
taaksemme asiakkaillemme lisäarvoa ja ymmärtääksemme asiakkaidemme tarpeita.

Lapti–konsernin emoyhtiö on Lapti Group Oy, joka tuottaa konsernin hallintopalveluita. Varsinai- 
nen rakennusliiketoiminta on Rakennusliike Lapti Oy:ssä. Laptin liiketoiminta on jakautunut maan-
tieteellisten toimialueiden perusteella alueyksiköihin, jotka vastaavat oman toiminta-alueensa 
rakentamistoiminnasta hyödyntäen konsernille yhteisiä tukipalveluita (talous- ja henkilöstöhallinto, 
IT, markkinointi, kehittäminen). 

Yhtiökokous nimittää hallituksen, joka nimittää toimitusjohtajan.

Toimitusjohtaja vastaa operatiivisen toiminnan johtamisesta ja nimittää johtoryhmän. Johto vastaa 
strategian ja liiketoimintasuunnitelman toimeenpanosta ja siitä, että Laptin toiminta on määriteltyjen 
vastuullisuusperiaatteiden sekä lakien ja säännösten mukaista. Aluejohtajien vastuulla on omien  
alueyksiköiden johtamien alueellisten toimintasuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi tukitoimintojen 
johto vastaa tukitoimintojen toiminnasta suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti.

Laptin talonrakentamisen toimintajärjestelmä on RALA-sertifioitu. Toimintajärjestelmää seurataan, 
mitataan ja kehitetään säännöllisesti. Lisäksi Laptilla on RALA-pätevyys, joka on osoitus yrityksen 
osaamisesta, vastuullisuudesta ja luotettavuudesta.

Lisäksi konsernissa on laadittu ja noudatetaan päätöksenteko-ohjeistusta, eettisiä ohjeita (Laptin 
tapa toimia), viestintä- ja kriisiviestintäohjeistuksia, laatu- ja työturvallisuuspolitiikkaa sekä riskien- 
hallintapolitiikkaa.

Laadimme vuosittain yritysvastuuraportin.

Organisoitumismalli

Lapti
• Yrityksen johto
• Hallintopalvelut ja yhteiset 

tukipalvelut

Alueyksiköt
• Aluejohto
• Hankekehitys, rakennuttami-

nen, hankintatoimi, laskenta, 
suunnittelunohjaus, myynti, 
tuotanto, takuu
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Laptin rooli yhteiskunnassa
Lapti suunnittelee ja rakentaa asiakkaidensa monimuotoisiin 
tarpeisiin tarkoitettuja tiloja. Toteuttamamme rakennushank-
keet jättävät pysyvän jäljen yhteiskuntaamme sekä rakennettuun 
ympäristöön. 

Työmme tulokset vaikuttavat konkreettisesti yhteiskunnan  
ilmiöihin, kuten kaupungistumiskehitykseen, asumiseen ja   
elämään varhaiskasvatuksessa, kouluissa, palveluasumisessa,  
vanhusten hoivassa sekä työpaikoilla.

Laptin toiminta on laajasti yhteydessä ympärillä olevaan  
yhteiskuntaan. Rakennusliike tarvitsee toimiakseen laajan  
verkoston ympärilleen, unohtamatta rakennetun ympäristön  
käyttäjiä. 
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Vastuullisuustyö

Yritysten vastuullisella toiminnalla on suora yhteys liiketoiminnan 
menestymiseen. Vastuullinen toiminta on keskeistä henkilöstön 
työtyytyväisyyden ylläpitämiseksi ja se on avaintekijä myös hyvän ja 
kestävän taloudellisen tuloksen saavuttamisessa sekä luottamuk-
sen rakentamisessa suhteessa kaikkiin yrityksen sidosryhmiin.

Laptilla tunnistettiin muutama vuosi sitten tarve yrityksen vas-
tuullisuusstrategian laatimiseksi. Yrityksen toiminnan kasvaessa 
ja laajentuessa koettiin, että yrityksen vastuullisen toiminnan 
periaatteet on hyvä koostaa kirjalliseen vastuullisuusstrategiaan. 
Samanaikaisesti vastuullisuuden merkitys myös sidosryhmiemme 
keskuudessa on koko ajan kasvanut. Vastuullisuusstrategiamme 
tiivistää yhteen ja täydentää niitä kirjallisia ohjeita, ohjeistuksia ja 
politiikoita, jotka ovat olleet käytössämme jo pidempään ja  
ohjanneet toimintaamme tällä saralla.

Laptin vastuullisuusstrategia perustuu vastuullisuuden olen-
naisuusarviointiin, jonka laatimiseen on osallistunut yrityksen 
hallitus ja johtoryhmä. Osana olennaisuusarviointia olemme  
tunnistaneet toimintamme näkökulmasta keskeisimmät vas-
tuullisuuden osa-alueet eli vastuullisuusteemat. Nämä tunnistetut 
pääteemat ohjaavat vastuullisuusajatteluamme ja niiden kautta 
myös toteutetaan vastuullisuuden johtaminen käytännön tasolla.

Olemme tunnistaneet viisi merkittävintä vastuullisuusteemaa, 
jotka vaikuttavat toimintaamme ja joiden kautta vastuullisuuden 
toteutumista seuraamme osana yritysvastuuraportointia:

1. Vastuulliset liiketavat 

2. Taloudellinen vastuu 

3. Henkilöstövastuu 

4. Sosiaalinen vastuu 

5. Ympäristövastuu

Tämän yritysvastuuraportin seuraavilla sivuilla käsitellään teema-
kohtaisesti Laptin päämääriä, tavoitteita, tuloksia ja kehitystoi-
menpiteitä näiden vastuullisuusteemojen osalta.
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Teema 1: Vastuulliset liiketavat

Vastuulliset liiketavat Laptilla:

Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja, säännöksiä ja sopimuksia.  
Toimintaamme ohjaa yrityksemme arvot: rohkeus, rehellisyys, innostavuus ja  

vastuuntuntoisuus. 

Noudatamme yhtiön eettistä ohjeistusta (”Laptin tapa toimia”), joka sisältää 
toimintatapaohjeistuksen eettisestä toiminnasta työpaikalla, liike-elämässä ja 

yhteiskunnassa.

Käsittelemme kaikkia liikesalaisuuksia, asiakastietoja, henkilötietoja ja muita  
luottamuksellisia tietoja huolellisesti ja tietoturvallisesti. Toimimme 

korruptionvastaisesti. Myös kumppaneidemme on noudatettava voimassaolevia 
lakeja ja säännöksiä, vähimmäistyöehtosopimuksia sekä muita tilaajavastuulain  

edellyttämiä asioita. Teemme aina tilaajavastuutarkastukset.

Laptilla on käytössä anonyymi whistleblowing-kanava, jonka kautta kuka tahansa 
voi tehdä nimettömän ilmiannon mahdollisesta väärinkäytösepäilystä. Kaikki epäilyt 

tutkitaan ja käsitellään luottamuksellisesti viipymättä.

Laptilla on RALA-pätevyys, joka on osoitus yrityksen vastuullisuudesta, osaami-
sesta ja luotettavuudesta. Lisäksi Laptin talonrakentamisen toimintajärjestelmä on 

RALA-sertifioitu, joka sisältää muun muassa toimintaa koskevat kirjalliset 
ohjeistukset, toimintatavat ja prosessikuvaukset. Sertifioitu toiminta tarkoittaa, 

että Laptin toimintatavat täyttävät määritellyt vaatimukset.

Toimenpiteemme vastuullisten liiketapojen edistämiseksi 
vuonna 2021:

RALA suorittaa vuosittain Laptin toimintajärjestelmää koskevan auditoinnin  
laatujärjestelmäsertifikaatin voimassaoloehtojen mukaisesti. Vuoden 2021  
auditointi suoritettiin syys-lokakuun vaihteessa. Vuoden 2021 auditoinnissa  

arvioitiin Laptin Pohjois-Suomen toimipiste Oulussa sekä työmaat Oulussa ja  
Helsingissä. 

Toteutimme vuonna 2021 4 kpl työmaidemme sisäisiä auditointeja, joissa  
selvitettiin työmaiden toimintaa laatimaamme auditointikriteeristön avulla. 

Auditointien tarkoituksena on omavalvonnan avulla varmistaa, että  
työmaidemme toiminta on toimintajärjestelmämme ja  

toimintaprosessiemme mukaista.

Jatkoimme sisäisen tietoturvaryhmän säännöllisiä kokoontumisia, sekä  
henkilöstön aktivointia tietoturva-asioissa. Tietoturvaryhmän tarkoituksena on 

johtaa, kehittää ja valvoa tietoturvan toteumista yrityksessämme. 

Mittari Tavoite 2021 Tulos 2021 Lisätieto

1. Poikkeamat (kpl) vuosittaisissa RALA- 
auditoinneissa

Ei vakavia poikkeamia. 
Kaikki poikkeamat selvitetään ja  
toimintatapa korjataan.

0 kpl vakavaa poikkeamaa
1 kpl lievää poikkeamaa

Toimintajärjestelmän vuosiauditointi suoritettu RALA:n toimesta 28.9-4.10.2021. 
Havaittu poikkeama oli lievä. Poikkeaman syy selvitetty ja toiminta tältä osin korjattu.

2. Tilaajavastuulain vaatimusten toteutumi-
nen urakoitsijakumppanuuksissa

Kaikki urakoitsijakumppanimme täyttävät 
sopimussuhteissa tilaajavastuulain asetta-
mat vaatimukset.

100 % Käytössämme on Vastuu Groupin ”Luotettava kumppani”-palvelu. Edellytämme työmaillamme urakoivilta  
yrityksiltä kuulumista kyseiseen palveluun varmistaaksemme kumppaneiden toiminnan vastuullisuuden  
tilaajavastuulain vaatimusten mukaisesti.
Tieto velvoitteiden täyttymisestä ja urakoitsijan kuulumisesta kyseiseen palveluun liitetään osaksi tehtyä urak-
kasopimusta.

3. Väärinkäytösepäilyjen selvittäminen Tavoitteenamme on, että toiminnas-
samme ei ilmene väärinkäytöksiä. Tut-
kimme huolellisesti ja selvitämme kaikki 
väärinkäytösepäilyt.

Kaikki väärinkäytösepäilyt 
selvitetty

Tavoitteenamme on, ettei toiminnassamme ilmene väärinkäytöksiä. Jos väärinkäytösepäilyjä ilmenee, 
selvitämme kaikki epäilyt perusteellisesti ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin. 
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Taloudellinen vastuu Laptilla:

Haluamme varmistaa liiketoimintamme jatkuvuuden 
kaikissa olosuhteissa pitämällä huolta kannattavuu- 

destamme ja vakavaraisuudestamme. 

Toiminnassamme painotamme pitkän aikavälin 
menestystä lyhyen aikavälin menestyksen sijaan. 

Rakennamme menestystä panostamalla 
strategiassamme määriteltyjen taisteluiden 

voittamiseen, toiminnan aktiiviseen kehittämi-
seen, jatkuvaan parantamiseen sekä kilpai-

lukyvyn ja kilpailuetujen rakentamiseen. 

Toimintamme tähtää korkeaan asiakastyy-
tyväisyyteen ja haluamme auttaa asiakkaitamme ja 

yhteistyökumppaneitamme menestymään. 

Huolehdimme asianmukaisesti toimintaamme 
liittyvien verojen ja muiden lakisääteisten maksujen 

maksusta.

Toimenpiteemme taloudellisen  
vastuun edistämiseksi vuonna 2021:

Vuonna 2021 kannattavuutemme oli  
liiketulos-%:lla mitattuna 6,8 % (5,5 %), mikä on 
selkeästi toimialan keskiarvoa korkeampi tulos. 
Vakavaraisuutemme oli tilikauden 2021 päät-
tyessä niin ikään erinomainen omavaraisuus- 

asteemme oltua 56,6 %.

Jatkoimme panostuksia tuotteidemme ja 
palveluidemme kilpailukyvyn ja laadun 

kehittämiseksi. Toteutimme laaja-alaisesti 
asiakastyytyväisyyskyselyitä.

Mittari Tavoite 2021 Tulos 2021 Lisätieto

1. Verojalanjälki Huolehdimme asianmukaisesti toimin-
taamme liittyvät verot ja muut lakisääteiset 
maksut

Verojalanjälki yhteensä  
51,6 M€

Verojalanjälkilaskelma on kuvattuna yllä. Laptin kotipaikka on Oulu. Vuonna 2020 olimme Oulun 4. suurin 
yhteisöveron maksaja.

2. Kannattavuus Strategiakaudella 2021-2023 tavoitteena: 
liiketulos keskimäärin 7-8 % liikevaihdosta

Toteutunut liiketulos 6,8 % 
(2020: 5,5 %) 
liikevaihdosta eli 23,5 M€ 
(2020: 15,3 M€)

Kannattavuus on meille tärkeä vastuullisuusmittari, koska hyvän kannattavuutemme turvin voimme investoida 
uusiin hankkeisiin ja rakennuspaikkoihin, vastata vastuista ja velvollisuuksistamme, työllistää ihmisiä sekä turvata 
toimintamme jatkuvuuden ja kehittämisen pitkäjänteisesti.

3. Asiakastyytyväisyys (NPS) Kaikki liiketoiminnat NPS = 60 Kaikki liiketoiminnat NPS 
yhteensä 61 (Kohteiden 
luovutuksen jälkeen mitattu 
suositteluindeksi.) 

Asiakastyytyväisyydellä on suora yhteys taloudelliseen vastuuseen. Laptilla rakennamme huolella ja aina asiak-
kaitamme varten. Kun pystymme tuottamaan asiakkaidemme ja tilakäyttäjien tarpeita vastaavia tiloja ja  
tarjoamme laadukasta asiakaslähtöistä palvelua, tuotamme lisäarvoa ja tyytyväisyyttä asiakkaillemme. Kun 
asiakas on tyytyväinen, asiakassuhteesta muodostuu kestävä ja pitkäaikainen, ja sitä kautta sillä turvataan  
toimintamme jatkuvuutta ja suhdannekestävyyttä.  NPS = Asiakkaiden suositteluhalukkuus. NPS voi vaihdella 
-100 ja + 100 välillä.

Lapti-konsernin verojalanjälki 2021 €

Ennakonpidätykset ja työnantajamaksut 19 917 075

Tilitetyt ennakonpidätykset palkoista 9 831 387

Maksetut eläkevakuutusmaksut 9 227 724

Maksetut sairausvakuutusmaksut 522 089

Tilitetyt ennakonpidätykset osingoista 335 875

Maksetut välittömät toimintaan liittyvät verot 3 854 721

Yhteisövero 3 164 472

Muut: Kiinteistö-, varainsiirto- ja muut verot 690 250

Muut välilliset toimintaan liittyvät verot 27 815 796

Tilitetty arvonlisävero 24 949 742

Asiakkaiden maksamat varainsiirtoverot (arvio) 2 866 055

Verojalanjälki yhteensä 51 587 592
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Mittari Tavoite 2021 Tulos 2021 Lisätieto

1. Henkilöstötyytyväisyys (NPS) NPS = 70 tai yli NPS = 52 (2020: 57) Vuosittain tehtävä henkilöstötyytyväisyyskysely toteutettiin sähköisesti maaliskuussa 2021. Henkilöstön  
suositteluindeksi NPS laski hieman edellisvuodesta. Tulosta voidaan pitää edelleen hyvänä, vaikka tuloksen 
osalta emme ole vielä asettamallamme kunnianhimoisella tavoitetasolla.
Laptin työilmapiiri on hyvä, ja henkilöstö on sitoutunut työtehtäviin. Henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset on 
käyty läpi hallituksessa ja johtoryhmässä, aluejohtoryhmissä sekä lisäksi tulokset on käsitelty henkilöstöryhmien 
parissa, työsuojelutoimikunnassa sekä  julkaistu Intrassa.  

2. Tapaturmataajuus (työtapaturmien 
lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden, oma 
henkilöstö)

Tapaturmataajuus (LTI1) = 10 tai alle
Pyrimme toiminnassamme tapaturmien 
totaaliseen välttämiseen.

Tapaturmataajuus = 6,68 
(2020: 18,02)

Saavutimme yrityksen historian parhaan tapaturmataajuusluvun. Tapaturmataajuustavoitteen onnistumisen 
lisäksi kasvatimme edelleen merkittävästi tehtyjen turvallisuushavaintojen lukumääriä. Työturvallisuustavoit-
teemme vuodelle 2022 säilyy ennallaan.

3. Sairauspoissaolot Sairauspoissaolo-% alle 2,5 % Sairauspoissaolo-% 2,2 % 
(2020: 1,9 %)

Sairauspoissaolo-% lasketaan ns. EK:n kaavalla eli toteutuneita sairauspoissaoloaikaa verrataan henkilön teo-
reettiseen säännölliseen työaikaan. Sairauspoissaolo-% kertoo omalta osaltaan työhyvinvoinnista ja mittarin 
kehittymistä seurataan säännöllisesti.

Teema 3: Henkilöstövastuu

Henkilöstövastuu Laptilla:

Henkilöstö on tärkein voimavaramme. Olemme tasa-arvoinen ja 
yhdenvertainen työyhteisö, jossa ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää tai  
epäasiallista kohtelua. Henkilöstölupauksemme sanoin: Laptilla pääsee  

rakentamaan hyvän elämän puitteita itselle ja muille. Palkitsemme vuosittain 
henkilöt, jotka omalla toiminnallaan rakentavat hyvää työilmapiiriä ja sitä kautta 

Laptin yrityskulttuuria.

Haluamme olla turvallinen työpaikka: jokaisella työntekijällämme on oikeus 
päästä joka päivä töistä terveenä kotiin. Tästä johtuen panostamme  

voimakkaasti työturvallisuuden toteutumiseen sekä työmailla että
 toimistoilla.

Panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin, työssäjaksamiseen ja  
terveyteen. Henkilöstöä kannustetaan työajan ulkopuolella liikkumaan ja  

palautumaan työstä. Henkilöstön käytössä on laajat työsuhde-edut sisältäen 
kattavat työterveyshuollon palvelut, vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen ja  

liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedun.

Huolehdimme henkilöstön jatkuvasta kouluttautumisesta ja pyrimme 
rakentamaan nykyisille ja tuleville työntekijöille mielenkiintoisia urapolkuja ja 

kehittymismahdollisuuksia yrityksen eri tehtävissä.
      

Toimenpiteemme henkilöstövastuun edistämiseksi vuonna 2021:

Lisäsimme merkittävästi panostuksiamme henkilöstön esihenkilö- ja johtamisvalmen-
nuksiin. Käynnistimme syksyllä 2021 ”Laptiway” esihenkilö- ja asiantuntijajohta-
javalmennuksemme viidennen vuosikurssin. Laptiway-valmennusohjelman on 

vuosina 2016-2021 käynyt läpi yli 70 Lapti-konsernin esihenkilöä ja asiantuntijaa.

Työturvallisuuden osalta panostimme turvallisuusjohtamiseen panostamalla 
turvallisuushavaintojen tekemiseen ja havaittujen turvallisuuspuutteiden 

 korjaamiseen. Havaintojen määrä kasvoi vuoden 2020 yhteensä 2 677  
havainnosta 7 950 havaintoon. Saavutimme yrityksen historian parhaan 

tapaturmataajuusluvun. 

Jatkoimme liikkumiseen kannustavaa liikuntahaastekisaa, jossa henkilöstöllä oli 
mahdollisuus kerätä liikuntasuorituksista saatavia pisteitä ja sitä kautta lisää  

ePassin liikunta- ja kulttuurirahaa. 

Palkitsimme jokaisella alueellamme ”Alueen ilmapiirin rakentaja” –tunnustuksella  
henkilöt, jotka omalla tavalla ovat edistäneet ja vaikuttaneet Laptin yrityskulttuurin ja 

työilmapiirin kehittymiseen positiivisesti. Valinnat tehtiin henkilöstön esitysten 
perusteella aluejohtoryhmissä.
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Teema 4: Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu Laptilla:

Tunnistamme roolimme osana yhteiskunnan toimintaa ja myös yhteiskunnan  
rakentajana. Rakennamme kestäviä, monimuotoisia ja terveellisiä asuin-, elin- ja  

oppimisympäristöjä useiden eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. 

Olemme merkittävä työllistäjäyritys, jolle kyky työllistää ihmisiä sekä suoraan 
että välillisesti on tärkeä arvo. Tällä hetkellä työllistämme suoraan n. 580 ja  

välillisesti tuhansia henkilöitä. Huolehdimme aina asianmukaisesti  
työnantajavelvoitteistamme.

Olemme Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritys ja aktiivisesti mukana  
rakennusalan toimintaa kehittävissä työryhmissä. Olemme luotettava  

kumppani eri sidosryhmille ja pyrimme aitoon rakentavaan yhteistyöhön  
kaikissa sidosryhmäsuhteissamme.

Teemme aktiivisesti yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa ja tarjoamme alan  
opiskelijoille vuosittain satoja kesätyö-, harjoittelu- ja lopputyöpaikko-

ja. Tuemme myös henkilöstöllemme ja sidosryhmillemme tärkeitä arvoja 
hyväntekeväisyydellä ja sponsoroinnilla. 

Toimenpiteemme vuonna 2021 sosiaalisen vastuun edistämiseksi:

Lapti on mukana toimialan kehittämisessä. Laptin edustaja on mukana RT:n  
asuntotuotantoryhmän, työturvallisuusryhmän, kehitysryhmän ja takuutiimin 

jäsenenä, sekä Työturvallisuuskeskuksen rakennusalojen 
työalatoimikunnassa.

Jatkoimme aktiivista yhteistyötä oppilaitosten ja alan opiskelijoiden kanssa. 
Tarjosimme vuonna 2021 alan opiskelijoille yhteensä 40 kesätyö-, lopputyö- 

ja harjoittelupaikkaa.

Edellisvuoden tapaan lahjoitimme asiakkaiden joulumuistamiseen  
tarkoitetut varat hyväntekeväisyyteen (Pelastakaa Lapset ry).

Tuimme junioreiden harrastustoimintaa myöntämällä kymmenelle urheilijalle 
/ seuralle 500 € sponsorointirahan. Tuki myönnettiin henkilökunnan  

tekemisen esitysten perusteella ja kohteet arvottiin hakijoiden joukosta.

Mittari Tavoite 2021 Tulos 2021 Lisätieto

1. Työllistämisjalanjälki Tavoitteenamme on olla yritys, jolla on kyky 
työllistää suoraan ja välillisesti merkittävä 
määrä rakennusalan ja toimintaan liittyvien 
alojen ammattilaisia vuosittain sekä  
huolehtia asianmukaisesti työnantaja- 
velvoitteistamme.

Arvio 4 816 henkilötyövuotta. Lapti työllistää merkittävän määrän rakennus- ja kiinteistöalan toimijoita sekä suoraan että välillisesti. Vuonna 2020 Laptin 
oman henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 579 työntekijää ja Laptin omalle henkilöstölle maksetut palkat (ennakon- 
pidätyksen alainen palkkasumma) olivat 34,4 M€ (2020: 34,1M€).

 Oman henkilöstömme lisäksi arvio Laptin työllistämisvaikutuksesta perustuu VTT:n raporttiin Rakentamisen yhteiskunnalliset 
vaikutukset (2021). Raportin mukaisesti laskettuna Laptin työllistävä vaikutus jakautui seuraavasti: Työmailla arvioilta 2 064  
henkilötyövuotta, työmaalle ostettavat tuotteet ja palvelut arviolta 1 720 henkilötyövuotta ja suunnittelussa sekä muissa  
rakentamisen palveluissa arviolta 1 032 henkilötyövuotta. 

2. Toteutuneet kesätyö-, 
lopputyö- ja harjoittelupaikat 
alan opiskelijoille

Tavoitteenamme on tarjota vuosittain 
merkittävä määrä kesätyö-, lopputyö- ja 
harjoittelupaikkoja rakennusalan opiskeli-
joille.

Kesätyö-, lopputyö- ja  
harjoittelupaikat 40 kpl  
(2020: 27 kpl)

Teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja tarjoamme kesätyö-, lopputyö- ja harjoittelupaikkoja jokaisessa toimipis- 
teessämme.
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Teema 5: Ympäristövastuu

Ympäristövastuu Laptilla:

Pyrimme minimoimaan toimintamme vaikutukset ympäristöön kiinnittämällä 
erityistä huomiota sekä rakentamisajan että rakentamisen jälkeisen ajan 

ympäristökuormitukseen. 

Arvioimme jokaisella rakennustyömaallamme toiminnastamme aiheutuvat 
ympäristöriskit osana työturvallisuussuunnitelmaa. Rakennustyömaillamme 

käytämme mahdollisimman energiatehokkaita ratkaisuja muun muassa  
työmaiden valaistus- ja lämmitysratkaisuissa.

Panostamme suunnitteluratkaisuihin, jotka parantavat rakentamiemme  
kiinteistöjen energiatehokkuutta ja rakenteiden toimivuutta koko rakennuksen 

elinkaaren aikana.

Rakennusmateriaalien hukkaa vähentämällä minimoimme syntyvän 
 rakennusjätteen määrää. Jätteet lajitellaan ja toimitetaan aina uusio- ja  

hyötykäyttöön soveltuvin osin. 

Olemme sitoutuneet vähentämään matkustamista ja matkustamisesta  
aiheutuvia päästöjä suosimalla videoneuvottelujen käyttöä aina 

 mahdollisuuksien mukaan.

Toimenpiteemme vuonna 2021 ympäristövastuun edistämiseksi:

Rakennetun ympäristön energiatehokkuudella on merkittävä vaikutus  
tulevaisuuden energian tarpeeseen ja siten hiilidioksidipäästöihin. 

Rakennuksissa käytetään yli neljännes kaikesta Suomessa kulutettavasta  
energiasta, ja ne aiheuttavat 30 % kasvihuonepäästöistä. Uudisrakennukset ovat 

energiatehokkaampia kuin vanhat rakennukset, joten kaikki uudisrakentaminen 
parantaa rakennuskannan energiatehokkuutta. 

Pyrimme Laptilla vähimäisvaatimuksia parempaan energiatehokkuuteen. Vuoden 
2021 aikana valmistuneiden A-energialuokan rakennuskohteiden määrä nousi 

Laptilla jo 30 %:iin. Vuoden 2022 kesäkuusta lähtien Laptin jokaisessa 
suunnitteluun lähtevässä omaperustaisessa rakennuskohteessa tarkastellaan 

mahdollisuutta saavuttaa A-energialuokka. 

Vuoden 2021 aikana uusiutuvaan energiaan perustuvat lämmitys- ja  
energiantuotantoratkaisut ja niihin liittyvät selvitykset yleistyivät  

rakennuskohteissamme. Ennakoimme kehityksen jatkuvan  
samansuuntaisena myös vuonna 2022.

Vuoden 2022 aikana panostamme kierrätysasteen seurannan kehittämiseen ja  
kierrätysasteen nostamiseen vaikuttavien prosessien kehittämiseen.  

Raportoimme jatkossa kierrätysasteen, tavoitteena vuosittain kasvava %-osuus.

Mittari Tavoite 2021 Tulos 2021 Lisätieto

1. Rakennuskohteet (Energiatehok-
kuusluokka) 

Vuosittain kasvava osuus A- energiatehok-
kuusluokan rakennuskohteita

30,0 % vuonna 2021 valmis-
tuvista kohteista.
(2020: 10,3 %)

Energiatehokkuusluokat ovat A, B, C, D, E, F, G. Vähimmäistaso uudisrakennuksille on kiristynyt vuosien saatossa 
ja on tällä hetkellä  B. 

2. Uusiutuvien lämmitys- ja energian- 
tuotantoratkaisujen hyödyntäminen  
rakennuskohteissa

Vuosittain kasvava osuus 25,8 %:ssa vuonna 2020 
valmistuvista kohteista.
(2020: 20,6 %)

Kohteissamme käytettiin maalämpöä, aurinkoenergiaa sekä ilma-vesilämpöpumppuja.

3. Työmaajätteiden määrä kg / m3  
keskimäärin

Vuosittain aleneva osuus 12,41 kg rakennuskuutiota 
kohden
(2020: 15,2 kg)

Kaikki jäte käsitellään.
Laskennassa mukana kaikki vuonna 2021 valmistuneet lämpimät rakennukset. Nämä kattavat 96,4 %  
kaikista Laptin vuonna 2021 valmistuneista työmaista. Pyrimme saavuttamaan vuonna 2022 100 % kattavuuden 
seurannassa.
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Case: Tapaturmataajuuden parannus  
aplikaatiota hyväksi käyttäen

Periaatteemme mukaisesti jokaisella laptilaisella on oikeus tehdä turvallisesti 
töitä ja palata terveenä kotiin työpäivänsä jälkeen. Kiinnitimme erityistä huomiota 
vuonna 2021 tapaturmataajuuden kehitykseen. Tapaturmataajuudella tarkoitetaan 
vähintään yhden päivän sairaslomaan johtanutta työtapaturmaa miljoonaa tehtyä 
työtuntia kohti.

Jokainen turvallisuushavainto kirjataan ja korjataan
Rakennusliike Laptin tapaturmataajuus putosi viidesosaan, kun panostimme 
työturvallisuuteen liittyvien havaintojen tekoon Turva App -kännykkäsovellusta 
hyväksi käyttäen. 

Sovelluksen avulla jokainen työmaalla työskentelevä voi matalalla kynnyksellä ottaa 
kuvan havaitsemastaan puutteesta, mainita havaintopaikan, kirjoittaa muutaman 
sanan siitä mikä on vialla ja tallentaa havainnon palveluun. Työmaan turvallisuudes-
ta vastaava henkilö näkee tiedon havainnosta puhelimessaan. Tieto välittyy reaali-
aikaisesti työmaalla käytössä oleviin infotauluihin, jotka koostavat turvallisuuteen 
liittyvän työmaakohtaisen informaation henkilöstölle nähtäväksi, olipa kyse sitten 
TR-mittauksista, työturvatarkastuksista tai turvallisuushavainnoista. 

Havainnot voivat olla myös positiivisia, joiden kautta saadaan hyviä käytäntöjä 
jaettua yrityksen sisällä. Ei ole olemassa väärää turvallisuushavaintoa, vaan jokaisen 
työntekijän havainnot ovat tärkeitä. Laptilla sovellus on liki 500 työntekijän päivit- 
täisessä käytössä, ja sitä suositellaan työmailla myös kaikkien aliurakoitsijoiden 
työntekijöiden käyttöön.

Lisäämällä kannustimia ja tietoisuutta, niin positiivisten kuin kehittävien työturval-
lisuushavaintojen tekemiseen, nousi havaintojen määrä vuoden 2020 tasosta 
lähes kolmikertaiseksi 7 950 havaintoon.  Työturvallisuuteen liittyvien havaintojen 
tekemisen arkipäiväistymisen ja nopeiden korjausten myötä tapaturmataajuus 
laski vuoden 2020 18,02 tasolta 6,68:aan.
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Rakennusliike Lapti Oy
Puhelin 020 785 5500  

asiakaspalvelu@lapti.fiHotelli Iso-Syöte, Pudasjärvi


