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Vuosi 2023 on monella tapaa murros-
vuosi Green Building Council Finlandilla. 
Moni asia viedään päätökseen, ja moni 
uusi asia saa alkunsa – oli sitten kyse 
projekteista, kasvusta ja kehityksestä tai 
koko järjestön strategiasta.

Nykyisen strategian 2021–2023 puolivä-
liarvioinnissa saatoimme todeta, että 
painotukset ja strategiset kehityshank-
keet ovat olleet teemallisesti osuvia 
ja näiden toteuttaminen on edennyt 
pääosin kiitettävästi. Lisäksi yhdistyksen 
kasvuohjelma on toteutunut monipuoli-
sesti ja jopa tavoitteita paremmin.

Strategian toteuttamisessa on silti vielä 
paljon tehtävää. Vuoden 2023 toimin-
tasuunnitelma painottaa vahvasti kulu-
neella strategiakaudella aikaansaatujen 
tulosten levittämistä ja vahvistamista. 
Meillä on tarve panostaa aikaisempaa 
enemmän tiettyjen painotusten
toteutumiseen.

Onnistuneen kasvuohjelman myötä 
järjestömme on nyt laajempi, monipuo-
lisempi ja kyvykkäämpi kuin aiemmin. 
Kasvun ohella on tarvittu myös suuria 
sisäisiä kehitysponnisteluja, joilla on 
varmistettu järjestön toimintakyky ja 
elinvoimaisuus kasvun mukana. Vuonna 
2023 järjestömme kykenee toteutta-
maan omaa potentiaaliaan aivan eri 
lähtökohdista.

Siksi ensi vuosi on erinomainen hetki 
siirtää katsetta eteenpäin, kun uudis-
tamme strategian seuraavalle kaudelle ja 
luomme näkymiä toimialan tulevaisuu-
desta. Perustehtävämme on edelleen 
tavoitella nopeaa kestävyysmuutosta. 
Uskomme yhä, että rakennetun ympäris-
tön toimijat lunastavat paikkansa ilmas-
tokriisin ratkaisijoina.

GREEN BUILDING COUNCIL FINLAND
TOIMINTASUUNNITELMA 2023
HYVÄKSYTTY 29.11.2022
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• kohtaamisia
• kohdennettuja, sitouttavia jäsenpalveluita
• tiedon ja osaamisen kasvattamista
• jo laadittujen termien, oppaiden ja ohjeiden 
käyttöön saattamista
• säädösvaikuttamisen ja tulevaisuuden
ennakoinnin haltuunottoa
• toiminnan kokonaisvaltaista uudelleenarviointia

TOIMINTASUUNNITELMAMME 
VUODELLE 2023 PAINOTTAA

Kiinteistöjen energiankäyttö on hiilineutraalia 

Tuotteiden ja rakentamisen päästöjä 
on vähennetty 40% vuoden 2020 tasosta

FIGBC:n strategia 2021-2023
STRATEGISET KEHITYSPROJEKTIT 2021-2023
Tulevien vuosien aikana:

TAVOITTEET 2030
Toiminnan tavoitteena on, että vuonna 2030:

Rakennettu ympäristö toimii kiertotalouden 
periaatteiden mukaisesti

Toiminnan laajuus + 30 %

Jäsenten vastuullisuustyötä aktiivisesti sparraava toimija

KASVUOHJELMA
Vuoteen 2023 mennessä FIGBC on

Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin kestävän rakennetun 
ympäristön yhteistyöverkosto

Vaikuttavuus Innostavuus Avoimuus

ARVOT
Nämä arvot ohjaavat toimintaa nyt ja jatkossa:

Tavoitteena konkreettisten 
tulosten saavuttaminen. 

Kannustamme alaa kohti 
yhteisiä tavoitteita hyvillä 
esimerkeillä ja aktiivisella 
johtajuudella.

Toimimme avoimesti ja tietoa 
aktiivisesti jakaen.

”Vuonna 2035 Suomen rakennettu ympäristö 
on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua 

ja toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti”

Kannustamme yli puolet Suomen ammattimaisista kiinteistönomistajista asettamaan 
tavoitteekseen hiilineutraalin energiankäytön

Teemme yhdessä KIRA- ja energia-alan toimijoiden kanssa yhteisen hiilineutraalin 
rakennetun ympäristön toimintaohjelman

Varmistamme, että kaikissa merkittävissä rakennetun ympäristön hankkeissa 
huomioidaan vähähiilisyys ja kiertotalous

Laajalla, rajat ylittävällä 
yhteistyöllä edistämme 
kiinteistö- ja rakennusalan 
kestävyysmuutosta.

Kestävyys kannattaa ja 
muutos on mahdollisuus! 

Tuemme puolueettomasti 
kaikkia kiinteistö- ja raken-
nusalan kestävää kehitystä 
edistäviä ratkaisuja.

Kestävyyden kärkeen 
yhdessä!

Ketterästi, hyvällä fiiliksellä ja 
innostavalla asenteella.

Monipuolinen ja osallistava 
yhteistyö on kaiken keskiössä.

Aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja

Halutuin kumppani kestävän kehityksen edistämisessä kiinteistö-
ja rakennusalalla

Jäsenmäärä +30 %

FIGBC:n strategia
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1.1. Kannustamme yli puolet 
Suomen ammattimaisista 
kiinteistönomistajista 
asettamaan tavoitteekseen 
hiilineutraalin energiankäytön
Hiilineutraali energiankäyttö yleistyy 
vahvasti ja merkittävä osa ammattimai-
sista kiinteistönomistajista on jo aset-
tanut sen tavoitteekseen vuoteen 2030 
mennessä. Myös kaupungeilla ja kunnilla 
on kunnianhimoisia tavoitteita, mutta 
niissä kiinteistöjen roolia ei ole vielä 
täysimääräisesti huomioitu.

Vuonna 2023 panostamme erityisesti 
julkisten toimijoiden kirittämiseen kohti 
hiilineutraalia energiankäyttöä. Lisäksi 
jalkautamme jo tuotettuja ohjeita ja jul-
kaisuja. Yksityisille kiinteistönomistajille 
viestitään ensisijaisesti päivitetystä Net 
Zero Carbon Buildings -sitoumuksesta, 
joka kattaa myös ennen käyttöä synty-
vät tuotesidonnaiset päästöt.

1. STRATEGISET KEHITYSPROJEKTIT 
2021–2023

1.1.1. Keskeiset toimenpiteet 
vuodelle 2023
• Kehitämme Net Zero Carbon
Buildings -sitoumusta yhdessä
WorldGBC:n kanssa.
• Markkinoimme sitoumusta ja tehtyjä 
ohjeita uusille toimijoille.
• Tuemme julkisten kiinteistöjen siirty-
mistä fossiilivapaaseen energiaan tapaa-
malla kaupunkien ja kuntien edustajia.
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1.2. Teemme yhdessä 
KIRA- ja energia-alan 
toimijoiden kanssa 
yhteisen hiilineutraalin 
rakennetun ympäristön 
toimintaohjelman
Hiilineutraalin rakennetun ympäristön 
toimintaohjelma julkaistiin syksyllä 
2021 ja se on saanut laajaa tukea alalla 
lähes 60 kannattajaorganisaation liityt-
tyä hankkeeseen.

Vuonna 2023 keskitymme toimintaoh-
jelman aseman vahvistamiseen alalla 
ja sen saattamiseen mahdollisimman 
monen organisaation tietoisuuteen. 
Tavoitteena on saada toimintaohjel-
malle laaja tuki alan yritysten ja järjes-
töjen keskuudessa. Erityisesti tuemme 
yrityksiä tavoitteiden muuttamisessa 
konkreettisiksi suunnitelmiksi.

Valmistelemme ja käynnistämme
#BuildingLife 2.0 -projektin yhdessä 
WorldGBC:n kanssa. Uuden projektin 
keskiöön pyrimme nostamaan vaikut-
tamistyön, alan päästöjen seurannan ja 
osaamisen lisäämisen.

1.2.1. Keskeiset toimenpiteet 
vuodelle 2023

• Valmistelemme ja aloitamme
#BuildingLife 2.0 -projektin.
• Kampanjoimme toimintaohjelmalle 
lisää kannattajia.
• Julkaisemme lisää organisaatioiden 
(kannattajien) tiekarttoja esimerkeiksi 
alan muille toimijoille.
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1.3. Varmistamme, että
kaikissa merkittävissä 
rakennetun ympäristön 
hankkeissa huomioidaan 
vähähiilisyys ja kiertotalous

Viime vuosina olemme nähneet paljon 
erinomaisia esimerkkejä vähähiilisyyden 
ja kiertotalouden huomioimisesta raken-
netun ympäristön hankkeissa. Näiden 
sisällyttämiseen jokaisessa hankkeessa 
on kuitenkin vielä pitkä matka.

1.3.1. Keskeiset toimenpiteet 
vuodelle 2023
• Tapaamme merkittävimpien
hankkeiden edustajia.
• Tuomme kestävyyskriteerejä
toimialan kilpailuihin.
• Panostamme hyvien ohjeiden ja
julkaisujen levittämiseen.

Hankkeisiin vaikuttamista ja toimen-
piteisiin kannustamista voidaan tehdä 
monessa eri vaiheessa. Vuonna 2023 
keskitymme hanketason vaikuttamiseen 
suorilla yhteydenotoilla, arvoihin vai-
kuttamiseen alan kilpailujen kautta, sekä 
tiedon lisäämiseen omien ja muiden
julkaisuja jakamalla.
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Valmistelemme uusia projekteja vuodelle 
2023. Tavoitteenamme on yksi merkittävä 
tai kaksi pienempää uutta kehityshanketta 
strategisten tavoitteiden mukaisesti vähä-
hiilisyyden tai kiertotalouden aihepiiristä.

2. GREEN BUILDING COUNCIL FINLANDIN 
KÄYNNISSÄ OLEVAT PROJEKTIT
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2.1. Käynnissä olevien 
projektien keskeiset 
toimenpiteet vuodelle 2023

2.1.1. Dramatically Reducing 
Embodied Carbon in Europe

Euroopan laajuinen projekti pyrkii vauh-
dittamaan vähähiilistä rakentamista ja 
erilaisten biopohjaisten materiaalien 
käyttöä sekä EU- että kansallisilla tasoilla.

• Luo keskeisten, suurimpien kaupunkien 
kesken vertaisryhmiä parhaiden käytän-
töjen jakamiseksi.
• Kokoaa kansallista verkostoa kannusta-
maan vähähiilistä rakentamista
• Rakentaa vahvaa yhteistyötä EU-tasolla 
vauhdittamaan vähähiilistä rakentamista 
ja erilaisten biopohjaisten materiaalien 
käyttöä.

2.1.2. KIRA-kioski 2.0

• Vahvistetaan alan kiertotalousosaamista.
• Fasilitoidaan keskustelua ja yhteistyötä 
kiertotalousverkostoissa.
• Viedään ja tuodaan kiertotalousosaamista 
sekä hyviä käytäntöjä Suomen rajojen yli.

Tavoitteena on luoda alalle uutta kierto-
talousosaamista ja aktivoida organisaatioi-
den välistä yhteistyötä.

2.1.3. Nordic Network for Circular 
Construction

Tavoitteena on saada aikaan laaja
pohjoismainen kiertotalousammattilais-
ten verkosto.

• Luodaan yhteinen, pohjoismainen 
määritelmä rakennetun ympäristön
kiertotaloudelle.
• Laaditaan mittaristo kiertotalousasteen 
mittaamiselle.
• Levitetään tietoa parhaista toiminta-
malleista ja edistetään niiden käyttöön-
ottoa yksityisellä sektorilla.



 

8

Odotukset FIGBC:n toiminnan vaikutta-
vuudelle lisääntyvät jäsenmäärän kas-
vaessa ja toimintaympäristön nopeassa 
muutoksessa. Haluamme vahvistaa roo-
liamme ja osaamistamme yhteiskunnalli-
sena vaikuttajana ja kykyämme vaikuttaa 
alan säädöskehitykseen.

3.1. Keskeiset toimenpiteet 
vuodelle 2023
• Laadimme vaikuttamissuunnitelman 
tulevalle strategiakaudelle.
• FIGBC ottaa vahvempaa asemaa
yhteiskunnallisena keskustelijana.

3. VAIKUTTAMINEN 
YHTEISKUNTAAN JA ALAN 

SÄÄDÖSKEHITYKSEEN
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Haluamme kasvattaa FIGBC:n brändiä 
luotettavana ja rehellisenä asiantuntijana. 
Haluamme varmistaa, että merkittäviä 
hankintapäätöksiä tekevät tahot ymmär-
tävät roolinsa, heillä on tietoa erilaisista 
vähähiilisistä ratkaisuista ja kiertotalous-
tuotteista ja että tuotevalmistajilla on 
laajasti tietoa parhaista käytänteistä ja 
insentiivi lisätä uusiomateriaalien käyttöä.

4.1. Keskeiset toimenpiteet 
vuodelle 2023

• Tiivistämme yhteistä viestintää
toisten samat tavoitteet jakavien organi-
saatioiden kanssa.
• Korostamme viestintää alan parhaista 
käytänteistä, ratkaisuista ja alan
innovatiivisista tuotteista.
• Uudistamme verkkosivumme käytettä-
vimmiksi ja ajantasaisiksi.
• Panostamme visuaalisuuteen ja
liikkuvaan kuvaan.

4. VIESTINTÄ
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5. JÄSENPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

Haluamme ymmärtää paremmin jäsen-
temme tarpeita, toiveita ja sen miten
he haluavat verkoston toimintaan osal-
listua. Tavoitteemme on, että toimin-
tamme tavoittaa laajemman määrän 
jäsenistön henkilöstöä.

Kehitämme jäsenpalveluistamme re-
surssitehokasta ja jäsenten tarpeisiin 
kohdennettua. Haluamme jäsenistön 
kokevan, että toimintaan osallistuminen 
on palkitsevaa ja inspiroivaa.

• Kehitämme jäsenpalveluitamme asia-
kasymmärrystutkimuksen perusteella.
• Tunnistamme ja aktivoimme
passiivisia jäseniä.
• Tuomme esille jäsenten osaamista, 
innovatiivisia palveluita ja tuotteita.

5.1. Keskeiset toimenpiteet 
vuodelle 2023
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Toimikuntatyön tavoitteena on mahdollistaa 
jäsenten välinen vuorovaikutus, toteuttaa 
FIGBC:n strategiaa ja edistää tehokkaasti toi-
mialan kestävyysmuutosta.

Vuoden 2023 toimikunnat ovat Rakenta-
minen-toimikunta, Kiinteistöt-toimikunta, 
Alueet-toimikunta, Infra-toimikunta ja
Viestintätoimikunta. Vuoden 2023
asiantuntijaryhmät ovat CEEQUAL-ryhmä,
EU Taksonomia -ryhmä sekä Kiinteistöjen
ympäristöluokitukset (LEED, BREEAM Asses-
sor ja WELL).

Toimikuntien ja asiantuntijaryhmien lisäksi 
FIGBC:llä on useita muita verkostoja, jot-
ka liittyvät projekteihin tai muihin yhteisiin 
hankkeisiin.

6.1. Keskeiset toimenpiteet 
vuodelle 2023
• Toimikunnat ja asiantuntijaryhmät
jatkavat toimintaansa toimintasuunnitelmien
mukaisesti.
• Toimikunnissa keskitytään konkreettisiin ja 
alaan aidosti vaikuttaviin toimiin.
• Aloitamme uuden toimikuntakauden 
2024–2025 valmistelun.

6. TOIMIKUNNAT JA
ASIANTUNTIJARYHMÄT



 

12

7.1. Koulutustoimintamme 
kehittämisen tavoitteet:
• Peruskoulutuksemme ovat paremmin 
saatavilla laajemmalle joukolle.
• Kestävän rakentamisen koulutusten 
tarjonta ja saatavuus paranee.
• Useammalla valmistuvalla on kestävän 
rakentamisen osaamista.

7.2. Keskeiset toimenpiteet 
vuodelle 2023
• Järjestämme vähähiilisyyden ja kierto-
talouden koulutuksia.
• Tunnistamme oman koulutustarjon-
tamme puutteet ja täydennämme niitä 
muiden järjestämillä koulutuksilla.
• Kehitämme vähähiilisyyden ja
kiertotalouden peruskoulutuksista
verkkototeutukset.
• Markkinoimme verkkokoulutuksia 
myös opiskelijoille, jotka ovat jo päättä-
mässä opintojaan tai valmistumassa.

7. KOULUTUSTOIMINTA
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Laadimme uuden strategian vuosille 
2024–2026. Strategiatyön tavoitteena on 
varmistaa FIGBC:n toiminnan painopistei-
den ja jäsenten kanssa tehtävän yhteis-
työn muodot tuleville vuosille.

Omien toimintaedellytysten kehittämi-
sessä keskitymme parantamaan erityises-
ti tiedonhallintaa ja tiedolla johtamisen 
kyvykkyyttä sekä henkilöstöjohtamisen 
käytäntöjä.

Haluamme myös parantaa kykyämme 
ennakoida tulevaa, sekä lyhyellä että 
pitkällä aikavälillä.

8.1. Keskeiset toimenpiteet 
vuodelle 2023
• Kehitämme työ- ja johtamiskäytäntöjä 
vastaamaan nykyhetken tarpeita.
• Juurrutamme käytäntöön vuonna 2022 
toteutetut sisäiset kehitystoimenpiteet.
• Otamme toimintaympäristön syste-
maattisen monitoroinnin osaksi järjestö-
toiminnan arkea.
• Luomme FIGBC:n oman toiminnan 
päästöjen seurannan ja raportoinnin 
käytännöt.
• Laadimme uuden strategian yhdessä 
jäsenistön kanssa.

8. GREEN BUILDING COUNCIL FINLANDIN 
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
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2022
Green Building Council Finland ry



GREEN BUILDING COUNCIL FINLAND
HYVÄKSYTTY TALOUSARVIO 2023

FIGBC 
2023 Talousarvio

BUD 2022 BUD m TOT.
VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT 2023 2023 2023
TUOTOT 440 733 259 517 0 0

3010 Projektituotot 380 333 194 017 0 0
3012 Saadut osallistumismaksut 30 400 26 000 0 0
3015 Vars. toiminnan muut tuotot 30 000 39 500 0 0

YHTEISKULUT
HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT -587 000 -679 180 0 0

HENKILÖSIVUKULUT -122 528 -144 258 0 0

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -709 528 -823 438 0 0
 
MUUT KULUT

TOIMITILAKULUT -43 000 -43 000 0 0

MATKAKULUT -38 250 -24 000 0 0
7810 Seminaari- ja osallistumismaksut (muiden järjestämä) -1 800 -7 700 0 0
7800 Matkakulut -36 450 -16 300 0 0

VIESTINTÄ -19 870 -26 600 0 0
8050 Markkinointikulut -5 500 0 0
8060 Esitteet ja mainokset -8 300 -11 000
8150 Muut viestintäkulut -11 570 -10 100 0 0

VAPAAEHTOISET HENKILÖSTÖKULUT -43 000 -35 750 0 0

OSTETUT PALVELUT -192 850 -50 000 0 0

MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT -158 928 -143 083 0 0
8710 Tapahtumakulut (FIGBC:n järjestämä) -32 500 -23 250 0 0
8715 Edustuskulut -3 000 0 0
8720 Kokous-ja neuvottelukulut -25 100 -22 800 0 0
8730 Puhelinkulut -4 500 -4 500 0 0
8740 Toimistokulut -1200 -600 0 0
8755 Pankkikulut -1000 -1 200 0 0
8760 IT laitehankinnat -9 550 -6 000 0 0
8761 IT lisenssit ja ylläpito -24878 -23 150 0 0
8770 Ammattijulkaisut -300 -300 0 0
8780 Vakuutukset -1 200 -1 883 0 0
8810 Taloushallinto -22 700 -29 000 0 0
8830 Sekalaiset kulut -13 000 -4 400 0 0
8840 FIGBC:n maksamat jäsenmaksut -20 000 -20 000 0 0
8850 Luottotappiot -3 000 -3 000 0 0

MUUT KULUT YHTEENSÄ -495 898 -322 433 0 0

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -764 693 -886 354 0 0

VARAINHANKINTA 715 000 845 000 0 0
9036 Jäsenmaksutuotot 715 000 845 000 0 0

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -49 693 -41 354 0 0

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -100 0 0 0

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -49 793 -41 354 0 0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -49 793 -41 354 0 0

01-12/2023
YHDISTYS YHTEENSÄ LISÄTIETOJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOSTA

Yleisiä huomioita
Talousarvio on 41 354 euroa alijäämäi-
nen. Alijäämän aiheuttavista kuluista 
n. 20 000 euroa liittyy kertaluonteisiin 
kuluihin, joten tulot ja menot ovat 
pitkän aikavälin näkökulmasta hyvin 
tasapainossa. Myöskään vuodelle
2022 budjetoitu alijäämä ei ole näillä 
näkymin toteutumassa, vaan tulos 
näyttää tällä hetkellä jäävän hieman 
plussan puolelle.

Edellisiin vuosiin verrattuna talousarvio 
on valmisteltu siten, että ylikorostu-
neen varovaisuusperiaatteen sijaan 
arviot on pyritty tekemään mah-
dollisimman realistisiksi. Rinnalle on 
laskettu vaihtoehtoisia skenaarioita, 
joiden avulla on mahdollista arvioida 
toteuman mahdollista heilahtelua.

Yhdistyksen tilikartta on päivitetty 
ja uusi tilikartta otetaan käyttöön 
vuoden 2023 alusta. Tilikartan päivi-
tyksellä pyritään yksinkertaistamaan 
ja selkeyttämään talouden seurantaa. 
Tässä vuoden 2023 talousarviossa on 
vertailun helpottamiseksi vuoden
2022 alkuperäisen talousarvion ver-
tailuluvut jaoteltu uudelleen uuden 
tilikartan mukaisesti.

Epävarmuustekijät
Vuoden 2023 talousarvion kannalta 
suurimmat epävarmuutta tuotta-
vat muuttujat ovat projektituotot 
ja jäsenmaksutuotot. Suunnittelun 
alla olevat uudet projektit ehtivät 
varmistaa rahoituksensa vasta budjetin 
hyväksymisen jälkeen, isolta osin vasta 
vuoden 2023 aikana, joten projektitu-
lojen näkymät tulevalle vuodelle ovat 
hyvin epävarmat.

Jäsenmaksutulojen arvioidaan edelleen 
kasvavan, mutta edellisvuosien korkean 
nousuvauhdin arvioidaan selvästi 
taittuvan. Talousarvio on laskettu 
siten, että keskimääräinen jäsenmaksun 
suuruus pysyisi samana ja jäsenmäärä 
kasvaisi n. 35 maksavalla jäsenellä (vrt. 
vuonna 2021 jäsenmäärä kasvoi 65 
jäsenellä ja vuoden 2022 arvio on 43 
uutta jäsentä).

Koska suurimmat epävarmuusteki-
jät liittyvät yhdistyksen suurimpiin 
tulonlähteisiin, on varauduttava siihen, 
että tulos voi myös nousta nollaan tai 
jopa ylijäämäiseksi tai vaihtoehtoisesti 
alijäämän suuruus voi olla budjetoitua 
merkittävästi suurempi ilman erillisiä 
sopeutustoimia. Yhdistykselle kerty-
neet puskurivarat riittävät kuitenkin 
helposti suuremmankin tappion 
kattamiseen ilman maksuvalmiuden tai 
vakauden vaarantumista, ja toimisto ja 
hallitus ovat varautuneet tarvittaviin 
sopeutuksiin tulevan vuoden aikana.

Keskeisimmät muutokset 
vuoteen 2022 verrattuna
Projektituottojen kannalta vuonna 
2023 tapahtuu selkeä suunnanmuutos. 
Vuosi 2022 oli erittäin projektivetoinen 
vuosi, ja suurin osa projekteista päättyy 
vuonna 2022 tai vuoden 2023 alkupuo-
lella. Korvaavia projekteja on sekä ta-
loudellisessa mielessä että työmäärän 
suhteen selvästi vähemmän tiedossa 
toistaiseksi. Jäsenmaksutulojen kasvu 
kuitenkin kompensoi projektituottojen 
pienentymistä, joten kokonaistuotoissa 
ei tapahdu suurta muutosta vuoteen 
2022 verrattuna.

Suurimmat muutokset kulupuolella 
liittyvät henkilöstökuluihin, jotka 
nousevat merkittävästi, mikä selittyy 
pääasiassa sillä, että henkilöstön mää-
rää on kasvatettu vuoden 2022 aikana. 
Vastaavasti ostopalveluissa tapahtuu 
merkittävä säästö, kun investointiluon-
teisia kuluja ja projektialihankintaa ei 
tulevana vuonna tarvitse vastaavalla 
volyymilla toteuttaa. Myös matkusta-
misen arvioidaan olevan vähäisempää 
kuin edellisvuoden arviossa. Muilta 
osin kulukehityksessä ei tapahdu 
merkittävää muutosta, mutta budjettia 
on jo hieman sopeutettu kautta linjan 
kiristyneen taloustilanteen vuoksi.
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