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Eleniakonsernin muodostavat energiaalan asiakaspalve

luun erikoistunut Elenia Oy ja sen sataprosenttisesti 

omistama tytäryhtiö, verkkopalveluyhtiö Elenia Verkko 

Oyj.Elenia-konserninpääkonttorisijaitseeTampereella.

Elenia Verkko Oyjhuolehtiisähkönsiirrosta435000
asiakkaalle noin sadan kunnan alueella Kanta ja  

PäijätHämeessä, Pirkanmaalla, KeskiSuomessa sekä 

Etelä-jaPohjois-Pohjanmaalla.SähköverkkoaElenialla

on76000kilometriä.Yhtiöninvestoinnitsähkönjakelun

varmuuteen viimeisen vuosikymmenen aikana ylittävät 

miljardi euroa, mikä on tuonut työtä Elenialle ja sen kump

paneilleyli10000henkilötyövuotta.

Elenia Oy tarjoaa energiayhtiöille kokonaisvaltaista 

asiakaspalvelua, joka sisältää perinteisen asiakaspalve

lun lisäksi myös asiakaspalvelutuotantoon liittyvät pal

veluprosessitjatietojärjestelmät.Yhtiönasiakkaitaovat

Alvayhtiöt, EteläSavon Energia, JärviSuomen Energia, 

Lahti Energia, Loimua, Suomen Kaasuenergia, SuurSavon 

SähköjaTampereenSähkölaitos.

Elenian omistavat Valtion Eläkerahasto, Allianz Groupin 

puolesta Allianz Capital Partners sekä Macquarie Super 

CoreInfrastructureFund.

Elenia tänään

LIIKEVAIHTO 

320,2 M€
LIIKEVAIHTO 

8,5 M€

ASIAKKAAT 

435 000
SÄHKÖVERKKOA 

76 000 km
MAAKAAPELOINTIASTE 

58,5 %
VASTUULLISUUDEN GLOBAALISSA 
GRESB-ARVIOINNISSA 

HENKILÖSTÖ 

83
HENKILÖSTÖ 

223
MARKKINAOSUUS

12 %

Elenia Verkko Oyj Elenia Oy 

 Elenian toimialue 

 Elenian päätoimipaikka 
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KOHOKOHDAT

●   Vastuullisuudelle visiotavoitteet

●   Tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet

●   Työturvallisuuden kumppanikoulutukset, Elenia Avain ratkaisu 

●   Lisää asiakkaita säävarman verkon piiriin, toimivampaa  
       asiakasviestintäärakentamisesta

●   Uuden sukupolven älykkäiden sähkömittareiden asennukset 

●   Skenaariotyösähkönkulutuksestajatuotannostavuoteen2035

TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISTARPEET

●   Asiakaskokemuksen ja toiminnan hyväksyttävyyden parantaminen 

●   Hiilitiekartan mukainen päästöjen vähentäminen

●   Biodiversiteetin ja ekosysteemin parempi huomioiminen

●   Henkilöstön yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistäminen

●   Regulaation ennustettavuus

●   Turvallisuuskulttuuri

Vastuullisuus 2021
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Arjen sähköistymisen 
kasvu korostaa Elenian 
vastuullisuutta 

•  TO I M I T U S J O H TA JA N K AT S AU S
Verkkopalveluiden tuottajana pidämme yhteiskunnan 

pyörätpyörimässä.Vastuullisuusonainaollutpalvelui

demmejatoimintammekehittämisenperusta.Vuosikym

menten ajan olemme rakentaneet sähkönjakelun var

muuttajauudistaneetpalveluitammeasiakkaillemme.

Vastuullisuustyömme näkyy muun muassa kansainväli

sessä infraalan GRESBvastuullisuusarvioinnin erinomai

sessatuloksessa.

Viime vuosien työmme vastuullisuusohjelman ja 

raportoinnin kehittämisessä on syventänyt osaamis

tamme ja näkemystämme vastuullisuuden merkityksestä 

osanatyötämme.Vastuullisuudenvisiotavoitteetjavas

tuullisuusohjelma antavat suunnan vastata yhteiskunnan 

odotuksiinsekäsidosryhmiemmetarpeisiin.

Vastuullisuusohjelmamme päämääränä on vaalia asiak

kaidemme luottamusta meihin ja varmistaa yhteiskunnan 

arjen sujuvuus huolehtimalla verkkopalveluiden toimivuu

destaosanahuoltovarmuutta.Sähkökatkojenvälttämi

seksiuudistammeikääntyvääsähköverkkoasäävarmaksi.

Asiakaslupauksillamme haluamme varmistaa tyytyväisyy

denpalveluumme.Huolehdimmehenkilöstömmeturval

lisuudesta ja hyvinvoinnista sekä siitä, että jokaisen Ele

nialle töitä tekevän tai työmaamme ohikulkevan turvalli

suusontaattu.

Edistämme ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä hiili

vapaastisähköistyvänyhteiskunnankehitystä.Vastuulli

suutemme tavoitteena on edistää myönteistä kehitystä 

omaatoimintaammelaajemmin.Onnistuminentavoit

teissamme vaatii laajaa yhteistyötä kumppaneidemme 

kanssa.

Helmikuussa2022alkanutVenäjänhyökkäyssota

Ukrainaan on muuttanut maailman, Euroopan ja Suomen 

turvallisuusympäristöäperusteellisesti.Seuraamme

sodan aiheuttaman kriisin vaikutuksia jatkuvasti varau

tuen oman toimintamme ja palveluittemme jatkuvuuden 

turvaamiseen tunnistamalla erilaiset uhkapotentiaalit, 

jotka liittyvät esimerkiksi kyberturvaan, materiaalihankin

taanjatalouteen.

Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet 

Sitouduimmevuonna2021tieteeseenperustuviin,

ScienceBasedTargets,ilmastotavoitteisiin.Merkittävim

pänä maalina on Net Zero, eli kasvi

huonekaasujen nettopäästöjen nol

laaminenvuoteen2050mennessä.

Tämä kova tavoite vaatii systemaat

tisia ilmastotekoja meiltä ja kump

paneiltamme.Ilmastotavoitteisiin

sitoutuminen vaikuttaa toimin

taammepitkälläaikavälillä.Tämän

suunnittelu on Eleniassa luontevaa, 

sillä teemme investointejamme vuosikymmeniksi eteen

päin.

Omassa toiminnassamme merkittävin päästölähde on 

häviösähkönhankinta.Tavoitteenammeonhankkiahäviö-

sähkö siten, että hankintamme lisää uusiutuvan sähkön 

tuotantoa.

Pitkäjänteistä sähköverkon uudistamista 

Visiotavoitteenamme on tukea hiilivapaasti sähköistyvän 

yhteiskunnankehitystä.Jottaaurinko-jatuulivoimankas

vusta saadaan täysi hyöty irti, tarvitaan sähköntuotannon 

ja kulutuksen tasapainottamiseen älykkään sähköverkon 

ratkaisuja.Edistämmemuutostauudistamallasähköverk

koajasenteknologiaa.Asiakkaillemmetämänäkyy

uusien sähkömittareiden asennuksina, lähivuosina 

nykyistä reaaliaikaisempana tietona omasta sähkönkulu

tuksesta sekä uusina mahdollisuuksina sähkömarkki

noilla.

Sähköverkon uudistaminen tulevaisuuden tarpeisiin on 

valtava, yli kahden vuosikymmenen urakka, johon olemme 

investoineetjoylimiljardieuroa.76000kilometrinver

kostammenoin60%onsäältäsuojassamaanalla.Työ

ikääntyvänsähköverkonuudistamiseksijatkuu.

Energiaviraston kesken valvonta

jaksonvuonna2021tekemätmuu

tokset valvontamenetelmiin vauri

oittavat pitkäjänteistä työtämme 

uudistaa tärkeintä vihreän siirtymän 

mahdollistavaa perusinfraa, säh

köverkkoa.Muutoksethidastavat

sähkön toimitusvarmuuden paranta

mista erityisesti kaupunkien ja taa

jamakeskustenulkopuolella.Muidenverkkopalveluyhtiöi

den tapaan haemme markkinaoikeudelta muutosta Ener

giavirastonpäätöksiin.

Avoimuudella myös tämän vastuullisuusraporttimme 

muodossavahvistammeluottamustaEleniaakohtaan.

Uskomme asiakkaittemme, sidosryhmiemme ja yhteis

kunnan päättäjien näkevän määrätietoisen vastuullisuu

temmemerkityksenarjensujuvuudenturvaajana.Sen

eteenteemmetyötäjokapäivä.

Tapani Liuhala 
toimitusjohtaja 

Visiotavoitteenamme on 
tukea hiilivapaasti 

sähköistyvan yhteiskunnan 
kehitystä.
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TALOUS YHTEISKUNTA TEKNOLOGIA YMPÄRISTÖ LAINSÄÄDÄNTÖ POLITIIKKA

Vaatimukset hinnoittelun 
kohtuullisuudesta ja  

kustannustehokkuudesta 
jatkuvat

 ● Vuosia jatkunut julkinen keskustelu 
sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelusta 
jatkuuedelleen.

 ● Vaatimukset hinnoittelun 
kohtuullisuudesta ja toiminnan 
kustannustehokkuudesta pysyvät 
esillä.

 ● Verkon kehittämisessä 
hyödynnetään vaihtoehtoisia 
ratkaisuja.

 ● Suomen sähköntuotannon 
omavaraisuuden, huolto varmuuden 
ja energia turvallisuuden merkitys 
kasvaa. 
 
 
 
 
 
 

Yhteiskunnan  
sähköistyminen lisää  

sähkön käyttöä 

 ● Kansainvälisen turvallisuuskriisin 
ennakoidaan kiihdyttävän vihreää 
siirtymääenergiantuotannossa.

 ● Väestönkasvun maantieteellisen 
suuntautumisen ennusteet voivat 
muuttuapandemianseurauksena.

 ● Verkkoinvestointien määrää leikkaa 
regulaation äkkimuutos vuosille 
2022ja2023.Valvontajaksojen 
6ja7määrittelymenossa.

 ● Hajaasutusalueille tarvitaan 
toimitusvarmuuteen lisää akusto 
sekä"lastmile"–ratkaisuja. 
 
 
 
 
 
 
 

 ●

Maailman turvallisuuskriisi 
muuttaa energia-alaa ja 

-murrosta perusteellisesti  

 ● Sähkön ja energian tuotanto ja hinta 
rajussamurroksessa.

 ● Ilmastonmuutoksen torjunta ja 
kestävä kehitys kärsivät 
turvallisuuskriisistä.

 ● Sähköistymisen merkitys ilmaston
muutoksentorjunnassaonselvää.

 ● Sähkön laatuun kohdistuu jatkuvasti 
odotuksia.

 ● Asiakasrajapintamoninaistuu.
Tuottaja-asiakkaidenmääräkasvaa.

 ● Pandemian etätyömuutos osittain 
pysyvää.Voivaikuttaa
kaupungistumiseen.

 ● Yhdenvertaisuus, moni muotoisuus, 
tasaarvo ja osallisuus tunnistetaan 
aiempaavahvemmin. 

 ●

Energiajärjestelmä tarvitsee 
älykkään sähköverkon  
uusia mahdollisuuksia 

 ● Kyberturvallisuus ja digitalisaatio 
korostuvat huoltovarmuudessa, 
verkonhallinnassa ja palvelu
kehityksessä.

 ● Aktiivinen verkonhallinta on jatkuva 
kehityskohde,esim.energian
varastointiratkaisut.

 ● Sähkön kysynnän ja tarjonnan yhteen 
sovittamisen ratkaisut kehittyvät, 
esim.virtuaalivoimalat.

 ● Älykkään mittausjärjestelmän 
seuraavan sukupolven käyttöönotto 
menossa.

 ● Kansallinen datahub yhtenäistää ja 
tehostaa myynti ja verkkoyhtiöiden 
käytäntöjäentisestään. 
 
 
 
 

Tietoisuutta ilmaston-
muutoksesta koettelee 

maailman turvallisuuskriisi  

 ● Kansainvälinen turvallisuuskriisi 
vaikeuttaa sitoutumista 
päästövähennystavoitteisiin.

 ● Sähkö on pääosassa ratkaisuissa 
päästöjenvähentämisessä.

 ● Aurinko ja tuulivoiman määrä 
kasvaa.

 ● Verkkopalvelut ovat mukana 
mahdollistamassa parempaa 
energiatehokkuutta ja päästöjen 
vähentämistä.

 ● Kiertotalous ja tehokkuus paranevat 
jatkuvasti.

 ● Vaatimukset kasvavat oman 
toiminnan ympäristövaikutuksen 
minimoimiseksi ja 
kompensoimiseksi. 
 
 
 

Painopiste muuttuu 
toimitus varmuuden  

edistämisestä kokonais-
taloudellisiin ratkaisuihin

 ● EU:n puhtaan energian paketti osaksi 
kotimaisiasäädöksiä.

 ● Regulaatiopäätöksiätulossa6.ja7.
valvontajaksoille uuden 
sähkömarkkinalainperustalta.

 ● Asiakaskeskeinen vähittäis
markkinamalli vahvistaa asiakkaan 
asemaa.

 ● Asiakasta kuullaan verkko yhtiöiden 
kehittämis suunnitelmista uuden lain 
mukaisesti.

 ● Tehokkuusvaatimukset korostuvat 
kehittämissuunnitelmien 
valvonnassa.

 ● Sähköistyvä yhteiskunta ja 
joustopalvelut vaikuttavat verkon 
kehittämiseen. 
 
 

Toimintaympäristömme analyysillä varmistamme näkemyksemme 

uudistaa toimintaamme yhteiskunnan ja asiakkaitten tarpeisiin 

sekä ylläpidämme huoltovarmuusvalmiutta

Elenian 
toimintaympäristö
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Strategiset tavoi�eet
Ansaitsemme asiakkaiden 

luo�amuksen ja hyväksynnän

Olemme alan tehokkain verkko- ja palveluyhtiö

Edistämme ilmastonmuutoksen torjumista

Uudistamme markkinoita ja 
luomme uu�a liiketoimintaa

Arvot
Vastuu tulevaisuudesta | Asiakasta lähellä

Avoin ja luote�ava yhteistyö | Rohkeus uudistua

Missio

Elämää sähköistämässä

Megatrendit
Osallistuva asiakas
Kaupungistuminen

Digitalisaatio
Ilmastonmuutos

Vastuullisuus

Kul�uuri
Osaaminen   |   Vastuullisuus 

Turvallisuus   |   Laatu

Visio

Vastuullisin 

energiapalveluiden 

ja markkinoiden

uudistaja

Elenian strategia 

Verkkoliiketoiminta 

• Hyödynnämme digitalisaatiota kaikessa toiminnassamme

• Parannamme toimitusvarmuuttamme asiakastarpeet 

huomioiden

• Vaikutamme asiakaslähtöisellä sidosryhmäyhteistyöllä

• Tarjoamme älykkään sähköverkon asiakkaillemme  

ja sähkömarkkinoille

• Uudistamme toimialan palveluita ja käytäntöjä  

yhdessä kumppaneidemme kanssa

Palveluliiketoiminta

• Tarjoamme parhaan palvelukokemuksen

• Olemme tehokkain ja laadukkain sähköverkkojen rakennuttaja

• Olemme aktiivinen toimija kuitumarkkinoilla

• Edistämme markkinoiden digitalisoitumista ja  

luomme uusia palveluita

MENESTYSTEKIJÄT
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Vastuullisuuden periaatteet 
ja visiotavoitteet 

TURVALLISUUS JA  
HYVINVOINTI TYÖSSÄ
Työmmeovatturvallisia.

Tuemme henkilöstömme hyvinvointia  

jaammattitaidonkehitystä.

Työyhteisömmeonyhdenvertainen.

VISIOTAVOITTEEMME 2035 

Työtapaturmataajuus LTIF < 1 

ASIAKASKOKEMUS JA 
VERKKOPALVELUIDEN LAATU
Välitämme asiakkaidemme arjen sujuvuudesta tarjoa

malla turvallista, laadukasta ja ystävällistä palvelua 

sekä huolehtimalla verkkopalveluiden luotettavuu

destakaikissaolosuhteissa.

VISIOTAVOITTEEMME 2035 

Maine ja luottamus tasolla 3,5 (1–5)

ILMASTOTYÖ JA  
EDELLÄKÄVIJYYS 
Edistämme kestävän yhteiskunnan  

jaelämäntavanrakentamista. 

VISIOTAVOITTEEMME 2035 

Net Zero Elenia

YHTEISKUNNALLINEN 
VAIKUTTAVUUS
Luommearvoayhteiskuntaan.

Edistämme hiilivapaasti sähköistyvän  

yhteiskunnankehitystä.

VISIOTAVOITTEEMME 2035 

Asiakkaille syötetyn sähköenergian määrä 7,3 TWh  
ja verkkoon syötetty uusiutuva energia 7,3 TWh  

(Energiankäyttö+14%&Uusiutuvaenergia+295%)
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Elenian 
vastuullisuusohjelma  
ja visiotavoitteet 

Vastuullinen tapa toimia on meille Eleniassa luonnollinen 

osatyötämmejapalveluamme.Tehtävämmesujuvan

arjenturvaajanayhteiskunnassaedellyttääsitämeiltä.

Olemme viime vuosina ottaneet merkittäviä askeleita 

vastuullisuutemmeeteenpäinviemisessä,vuonna2021

tärkeimpänä sitoutuminen tieteeseen perustuviin glo

baaleihinilmastotavoitteisiin.Strategiammetärkeimpiä

tavoitteita ovat asiakkaiden luottamuksen ansaitseminen, 

toiminnan tehokkuus, sähkömarkkinoiden uudistaminen 

sekäilmastonmuutoksentorjunnanedistäminen.Nämä

ovat perustana vastuullisuusohjelmallemme linkittäen 

sensuoraanstrategiaamme.

Liiketoimintastrategian rinnalla Elenian vastuullisuus

ohjelmaohjaavahvastipäivittäistätyötämme.Kirkas

timmejaterävöitimmevuonna2021vastuullisuusohjel

maamme ja sen tavoitteita siten, että erityisesti ilmasto

tavoitteetja-teotovataiempaavahvemminesillä.

Vastuullisuustyömme keskittyy neljään pääteemaan, 

joihinolemmeasettaneetvisiotavoitteetvuodelle2035.

• Turvallisuus ja hyvinvointi työssä

• Asiakaskokemus ja verkkopalveluiden laatu

• Ilmastotyö ja edelläkävijyys

• Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Elenian vastuullisuuden visiotavoitteilla  
on nyt mittarit 

Elenian vastuullisuuden suuntaa määrittää konsernin 

visio: Vastuullisin energiapalveluiden ja markkinoiden 

uudistaja.

Varmistaaksemme päämäärämme toteutumista aloi

timmevuonna2020visiotavoitteidenmäärittämisenvas

tuullisuutemmepääteemoille,javuonna2021asetimme

visiotavoitteillemmemittarit.Vastuullisuudenvisiotavoit

teet liittyvät oman toimintamme rinnalla myös kumppanei

himme ja asiakkaisiimme sekä laajemmin yhteiskuntaan, 

jonkaosanakannammevastuutaelämänsujuvuudesta.

Tapaturmataajuudelle tiukka tavoite 

Haluamme nostaa Elenian työturvallisuuden maailman 

kärkitasolle.YksivisiotavoitteistaonsaadaElenianja

kumppaneittemme yhteinen tapaturmataajuus* pitkällä 

aikavälilläalleyhden.Tavoiteonkovajakovantyön

takana.Tavoitteensaavuttaminenvaatiisekämeiltäettä

kumppaneiltamme toimintatapojen ja turvallisuuskulttuu

rintasonjatkuvaaparantamista.

Työturvallisuuteen liittyvän kulttuurin ja asenteiden 

muutos on pitkä prosessi, jossa tarvitsemme tinkimät

tömiä pelisääntöjä, tavoitteisiin sitoutumista ja tietoi

suudenkasvattamistapuolinjatoisin.Koulutammeja

perehdytämme urakoitsijoitamme, kartoitamme turvalli

suusjohtamisen parhaita käytäntöjä ja otamme jatkuvasti 

opiksi, jotta kaikki Elenialle töitä tekevät pääsevät töistä 

terveinäkotiin,jokapäivä.

*tapaturmien määrä miljoonaa tehtyä työtuntia kohden

HALUAMME 
NOSTAA ELENIAN 
TYÖTURVALLISUUDEN 
MAAILMAN 
KÄRKITASOLLE.
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Elenian vastuullisuusohjelma ja visiotavoitteet

Asiakkaiden luottamuksen vahvistaminen 

Meille on erittäin tärkeää vaalia ja kehittää asiakkai

demme ja sidosryhmiemme luottamusta ja hyväksyntää 

toiminnallemme.Uskommepitkäjänteisentyömmeraken

tavantätä.

Vaikka olemme hyviä mittaamaan operatiivisen toimin

tamme laatua ja suorituskykyä sekä asiakkaitten tyyty

väisyyttä päivittäiseen palveluun, tarvitsemme näiden rin

nalla tietoa asiakkaidemme näkemyksistä ja ajatuksista 

Eleniasta.

Vuonna2021mittasimmeElenianluottamuksenjamai

neen suuren yleisön keskuudessa kansallisella tutkimuk

sella.Tämänjatkoksialkuvuonna2022mittaammeasiak

kaittemmekeskuudessaluottamuksemmejamaineemme.

Tulos suuren yleisön keskuudessa oli kannustava, kansal

lisestiläheskeskitasoa.Tavoitteemmeolemmeasetta

neetrealistisestikeskitasonyläpuolelle.Meilläonvahva

tarve ymmärtää ja nähdä kirkkaammin, mitä mieltä asi

akkaamme meistä ovat, luottavatko he meihin ja hyväk

syvätkötoimintamme.Osaluottamuksenrakentamista

ovatvuonna2021antamammeasiakaslupaukset,joita

kehitämme ja uudistamme tarpeen mukaan vastaamaan 

asiakkaidenodotuksiin.

Kohti hiilivapaata sähköistä yhteiskuntaa

Ilmastonmuutoksen torjunta muuttaa kiihtyvällä tahdilla 

energia-alaaja-markkinoita.Hiileenperustuvaenergian

tuotanto väistyy uusiutuvan energian tieltä ja sähkön 

merkitys kasvaa kodeissa, liikenteessä, teollisuudessa ja 

yhteiskunnantoiminnoissa.Samallasähkömarkkinoiden

toimintamallituudistuvatvauhdilla.

Tehtävämme matkalla kohti hiilivapaata sähköistä 

yhteiskuntaaonedistäätätämuutosta.Tavoitteemmeon

edesauttaa yhteiskunnan sähköistymistä ja uusiutuvan 

energiantuotannonliittymistäverkkoomme.Tavoitteena

onasiakkaillemmesiirretynsähköenergianmäärä7,3

TWh sekä verkkoomme syötetyn uusiutuvan sähköener

gianmäärä7,3TWhvuonna2035.Tämäneteenteemme

töitä tarjoamalla toimivat liittymäpalvelut sekä älykkäät 

verkkopalvelut, jotka mahdollistavat perinteisen ener

giankäytön ja tuotannon rinnalla hajautetun sähköntuo

tannon,varastoinninsekäkysynnänjoustot.Asiakkaille

on tällä vuosikymmenellä tulossa lisää tapoja osallistua 

nykyistä aktiivisemmin sähkömarkkinoille, hyödyntää 

omaa sähköntuotantoa ja saada lähes reaaliaikaista tie

toaomastasähkönkulutuksestaan.

Uusien ratkaisujen tarjoaminen on samalla elintärkeän 

luottamuksenrakentamista.Ikääntyvänsähköverkonsää

varmaksi uudistamisen rinnalla tehtävämme on monipuo

lisenlisäarvontuottaminenpalveluillamme.

Eleniasta hiilineutraali

Ilmastonmuutos vaikuttaa toimintaamme sekä riskinä 

ettämahdollisuutena.Myrskytjasäänvoimakkaatvaihte

lut sekä roudan heikkeneminen aiheuttavat sähkönjake

lulleongelmia.Samallakunpienennämmeverkkouudis

tuksilla sähkönjakelun sääperäisiä riskejä, lisää uusiutu

van energian tuotannon kasvu energiahuollon 

sääriippuvuutta.Juurisiksitarvitaanhajautetunenergian

tuotannon kumppaniksi joustoratkaisuja ja kuormanoh

jausta,eliälykästäsähköverkkoa.

Haluamme hoitaa ilmastonmuutoksen torjunnassa 

myös kotipesämme kuntoon ja visiotavoitteenamme 

onsaavuttaahiilineutraaliElenia.Omanpäästölasken

tamme kehittäminen ja tarkentaminen on auttanut meitä 

ymmärtämään kokonaisuutta paremmin sekä sitä, millä 

toimenpiteillävaikutammeeniten.Merkittäväpäästöläh

teemme on verkon sähkönsiirtohäviöt, ja ensimmäiseksi 

pureudummenäidenpäästöjenvähentämiseen.Olemme

vuonna2021sitoutuneetkunnianhimoiseentieteeseen

perustuvaan ilmastotavoitteeseen eli Science Based  

Targets-aloitteeseen.TämäsitoumustukeeElenianvielä

kunnianhimoisempaa tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 

2035.

Energiaalaa uudistavat kokonaisvaltaiset asiakkaan 

arkea helpottavat ja energiatehokkuutta edistävät palve

lut.Olemmevahvastimukanatässämuutoksessa.

ELENIAN TAVOITE 
ON OLLA 
HIILINEUTRAALI 
VUONNA2035.
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Olennaisten vastuullisuusnäkökohtien tunnistamisessa olemme ottaneet huomioon merkittä

vimmät toimintamme aikaan saamat taloudelliset, ympäristö ja sosiaaliset vaikutukset sekä 

toimialaanvaikuttavatmuutmerkittävättrendit.Olennaistennäkökohtienvaikuttavuuttalii

ketoiminnoillesekämerkitystäsidosryhmillearvioimmetarpeenmukaan.

Olennaisuusvalinnat

M
ER

K
IT

Y
S

 S
ID

O
S

RY
H

M
IL

LE

Erittäin suuri

Er
it

tä
in

 s
uu

ri
S

uu
ri

Asiakaskokemus 
ja laatu

Turvallisuus

Vastuulliset 
investoinnit

TALOUDELLINEN, YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALINEN VAIKUTUSSuuri

Energiankäyttö  
ja ilmastonmuutos

Materiaalikäytön  
tehokkuus ja kiertotalous

Tietoturvan ja  
suojan varmuus

Paikallinen  
sidosryhmäyhteistyö

Vuorovaikutus 
sidosryhmien kanssa

Varautuminen ja  
toiminnan jatkuvuus

Innovaatiotoiminta  
energiamurroksen  

edistämiseksi

Vastuulliset hankinnat  
ja toimitusketjut

Työterveys  
ja työkyky Ilmastonmuutoksen  

riskit ja mahdollisuudet  
liiketoiminnalle

ElenianGRESB2021tulosolijälleenerinomainen.

Saimmearvioinnissatäydetviisitähteäjatuloksen95

maksimimäärästä100.GRESBInfrastructureAssess-

mentiinosallistuimaailmanlaajuisestikaikkiaan549

infrayhtiötä.Eleniaontässäjoukossasijalla34jajakelu

verkkoyhtiöidensarjassasijalla3.Eleniaosallistuiarvi

ointiinneljättäkertaa.

Arvioinnista on nähtävissä Elenian vastuullisuuden 

johtamisenkorkeataso.Vastuullisuustavoitteetonviety

yritystasolta henkilötasolle niin sisäisesti kuin kump

paniketjussa.Riskienhallinnassajasidosryhmäyhteis

työssä teemme vahvaa työtä mitaten vastuullisuutta 

mm.ympäristö-,energia-jaturvallisuustunnusluvuin.

Kehittämiskohteita ovat ilmastonmuutosriskien ja mah

dollisuuksien huomioiminen liiketoiminnassa, ja niiden 

taloudellistenvaikutustentunnistaminenjaseuranta.

GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark 

on kiinteistö ja infrastruktuurialalle räätälöity kansain

välinen vastuullisuuden vertailu, jonka avulla arvioidaan 

yrityksenvastuullistatoimintaajasuorituskykyä.

→  Tutustu GRESB-vastuullisuusarviointiin

ELENIAN 
VASTUULLISUUS SAI 
NELJÄNNEN KERRAN 
ERINOMAISEN 
GRESB-TULOKSEN
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Visiomme toimia vastuullisimpana energiapalveluiden ja 

markkinoiden uudistajana tukee YK:n kestävän kehityk

sentavoitteita(SustainableDevelopmentGoals,SDG)

matkalla kohti vähäpäästöistä, turvallista ja kestävää 

yhteiskuntaa.OlemmetunnistaneetkuusiSDG-tavoi

tetta,joitavoimmetoiminnallammeerityisestiedistää.

Olemme myös sitoutuneet kansallisessa energiatehok

kuussopimukset2017–2025-ohjelmassaedistämään

energiatehokkuutta liiketoiminnassamme ja palveluis

samme.

Elenia ja YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteet

Toimia kiireellisesti 
ilmastonmuutosta ja sen 
vaikutuksiavastaan.

Elenia mahdollistaa energiamurroksen  
ke hittämällä älykästä sähköverkkoa ja  
tarjoaa alustan energiamarkkinoille.  
Elenia parantaa energian ja materiaalien 
käytön tehokkuutta sekä sähköverkon  
kiertotaloutta.

Varmistaa edullinen, 
luotettava, kestävä ja 
uudenaikainen energia 
kaikille.

Elenia rakentaa kestävää, älykästä ja  
säävarmaa sähköverkkoa asiakkailleen 
sekä mahdollistaa uusiutuvan energian 
verkkoon liittämisen .

Rakentaa kestävää 
infrastruktuuria sekä 
edistää kestävää 
teollisuutta ja 
innovaatioita.

Elenia tekee vastuullisia materiaali-
hankintoja sekä innovatiivisia ratkaisuja 
energiamurroksen edistämiseksi.

Elenia varmistaa energian saannin  
ja toiminnan jatkuvuuden kaikissa 
tilanteissa.  

Taata turvalliset ja 
kestävät kaupungit sekä 
asuinyhdyskunnat.

Elenia vaikuttaa asiakaslähtöisellä ja  
paikallisella sidosryhmäyhteistyöllä  
sekä edellyttää kumppaneilta lakien, 
sopimusten ja työehtojen noudattamista 
sekä sitoutumista vastuullisuus periaat-
teisiin.

Tukea vahvemmin 
kestävän kehityksen 
toimeenpanoa ja globaalia 
kumppanuutta.

Elenia huolehtii omien työntekijöidensä ja 
kumppaneidensa työhyvinvoinnista ja  
-turvallisuudesta sekä edellyttää eettisten 
periaatteiden kunnioittamista kaikessa  
toiminnassa. Elenia työllistää paikallisesti.

Edistää kaikkia koskevaa 
kestävää talouskasvua, 
täyttä ja tuottavaa työlli
syyttä sekä säällisiä 
työpaikkoja.
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Elenian vastuullisuusohjelma

VASTUULLISUUSOHJELMA VASTUULLISUUDEN PERIAATTEET  2022 & 
VISIOTAVOITTEET 2035

STRATEGISET TAVOITTEET 

ANSAITSEMME  

ASIAKKAIDEMME  

LUOTTAMUKSEN JA  

HYVÄKSYNNÄN

OLEMME  

ALAN TEHOKKAIN  

JAKELUVERKKOYHTIÖ

EDISTÄMME  

ILMASTONMUUTOKSEN  

TORJUMISTA

TURVALLISUUS JA  
HYVINVOINTI TYÖSSÄ

LTIF < 1

Henkilöstötyytyväisyys

TEKO-ohjelman läpivienti

ASIAKASKOKEMUS JA 
VERKKOPALVELUIDEN LAATU

MAINE & LUOTTAMUS 3,5

Asiakastyytyväisyys

Päivät ilman yli 6 h sähkökatkoa

Asiakkaat säävarman piirissä 

Asiakaslupausten lunastaminen 

ILMASTOTYÖ JA  
EDELLÄKÄVIJYYS

NET ZERO ELENIA

Hiilitiekartta

Vastuulliset hankinnat 

Kumppaneiden vastuullisuuslupaukset 

Innovaatio- ja kehitysportfolio 

YHTEISKUNNALLINEN 
VAIKUTTAVUUS

ENERGIAN KÄYTTÖ JA  
UUSIUTUVA ENERGIA 7,3 TWh

Uusiutuva energia 

Uuden sukupolven älymittareiden asennus

Pk-yritysten työllistäminen 

Paikallinen sidosryhmäyhteistyö 

VASTUULLISIN  

ENERGIAPALVELUIDEN  

JA-MARKKINOIDEN  

UUDISTAJA 

VISIO
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Vastuullisuustavoitteet

Kirkastimmevuoden2021aikanavastuullisuusohjelmaammejasentavoitteita.

Samallatiivistimmevastuullisuusraportissaesitettävientavoitemittareidenmäärää.

Näistätavoitteistammekerrommekunkinteemankohdallaraportissa.Aiempiamitta

reita on ohjattu yksiköiden ja tiimien tulostavoitteisiin priorisoidaksemme raportoin

tiinmukaantärkeimmätmittarimme.

→  Edelliseen Elenia ja vastuullisuus 2020 -raporttiin pääset tästä. 

MITTARIN NIMI JA KUVAUS TCFD TAVOITE  
VUONNA2021

TOTEUMA  
VUONNA2021

TAVOITE  
VUONNA2022

TAVOITE2025 TAVOITE2030 TAVOITE2035

TURVALLISUUS JA  
HYVINVOINTI TYÖSSÄ

VISIOTAVOITE 
Tapaturmataajuus LTIF

3 9,5 3 <2,5 <2 <1

Henkilöstötyytyväisyys
Siqninliekki-indeksintaso,asteikko0–100

72 74,61 73

TEKO-ohjelman läpivienti  500hlöäkäynyt 

turvallisuus koulutuksen 

610hlöäkävikoulutuksen TEKO ohjelman läpivienti

ASIAKASKOKEMUS JA 
VERKKOPALVELUIDEN 
LAATU

VISIOTAVOITE 
Maine ja luottamus

Uusi 3,1 3,2 3,3 3,5

Asiakastyytyväisyys  
Verkkoliiketoiminnanasiakastyytyväisyys(CSAT)asteikko1–4

3,3 3,14 3,2

Päivät ilman yli 6 h sähkökatkoa 
Päivät, jolloin yksikään Elenian asiakas  

eikokenutyli6hsähkökatkoa.

Uusi mittari 263päivää Yli280päivää

Asiakkaat säävarman piirissä 
Asiakkaiden määrä sähkönjakelun laatuvaatimusten piirissä

TCFD 77% 78% 82%

Asiakaslupausten lunastaminen
Valittujen asiakaslupausten toteutuminen

Uusi mittari Uusi • Asiakaspalvelunratkaisuaste70%

• Pientuotannon palvelukonsepti valmis

• Onnistumis-%reklamaatioiden 

käsittelyajassa
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Vastuullisuustavoitteet

MITTARIN NIMI JA KUVAUS TCFD TAVOITE2021 TOTEUMA2021 TAVOITE2022 TAVOITE2025 TAVOITE2030 TAVOITE2035

ILMASTOTYÖ JA  
EDELLÄKÄVIJYYS

VISIOTAVOITE 
NET ZERO ELENIA (Scope 1 & 2)

TCFD <69000tCO2e 72942tCO2e <72942tCO2e <34500tCO2e <17250tCO2e <1000tCO2e

Hiilitiekartta TCFD Pienempi hiilijalanjälki 

kuinvuonna2020&

päästö tavoitteet asetettu

Hiilijalanjälki  

194292tCO2e(>2020) 

Päästötavoitteet asetettu

Hiilitiekartan mukaiset toimenpiteet tehty  

(8toimenpidettä)

Vastuulliset hankinnat  

Hankintojen vastuullisuus ja toimittajien vastuullisuusauditoinnit

2auditointia 2auditointia • Kaksi toteutettua vastuullisuusauditointia

• Kaikissa julkisissa hankinnoissa yhtenä 

laatumittarina toimittajan vastuullisuus

Kumppaneiden vastuullisuuslupaukset 

Kaikilta verkonrakennuskumppaneilta kolme vastuullisuuslupausta ja 

toteutumisen seuranta

40lupausta 54lupausta 57lupausta

Innovaatio- ja kehitysportfolio 

Tärkeimpien kehitysprojektien läpivienti hyötytavoitteen ja  

aika taulun mukaisesti 

19projektia 13projektia 11projektia

YHTEISKUNNALLINEN  
VAIKUTTAVUUS

VISIOTAVOITE 
ASIAKKAIDEN KÄYTTÄMÄ ENERGIA  
JA UUSIUTUVA ENERGIA 

TCFD uusi Uusiutuvan tuotanto  

1,9TWh 

Energian kulutus  

6,6TWh

Uusiutuvantuotanto>2,4TWh 

Energiankulutus>6,5TWh

Uusiutuvan  

tuotanto  

5TWh 

Energian kulutus  

6,7TWh

Uusiutuvan  

tuotanto  

6,1TWh 

Energian kulutus  

7TWh

Uusiutuvan  

tuotanto ja  

energian kulutus  

7,3TWh

Uusiutuva energia  

Elenian verkkoonsyötetynuusiutuvanenergiansuhdeasiakkaille

siirrettyyn energiaan

TCFD 35% 30,2% 44%

Uuden sukupolven älykkäiden mittareiden asennus TCFD 40000 24524 66640

PK-yritysten työllistäminen  

PKyritysten osuus urakointipalveluista

50% 57% 50%

Paikallinen sidosryhmäyhteistyö  

Paikallisia sidosryhmätapahtumia Elenian verkkoalueella

4 4 4
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Vastuullisuus on Elenian strategian ytimessä, ja arvomme 

– vastuu tulevaisuudesta, asiakasta lähellä, avoin ja luo

tettava yhteistyö ja rohkeus uudistua – muodostavat 

perustantoiminnallemmejavalinnoillemme.

Elenian vastuullisuusohjelma ja sen tavoitteet kos

kevatjokaistaelenialaista.Vastuullisuustyöstävastaa

yhtiön johtoryhmä yhteistyössä hallituksen kanssa joh

taen omalla esimerkillään ja luoden edellytykset, joissa 

jokainen elenialainen ja Elenian kumppani voi toteuttaa 

Eleniantavoitteitaomassatyössään.Vastuullisuuden

Johdamme 
vastuullisuutta osana 
päivittäistä työtä

HALLITUS JA 
VALIOKUNNAT

asettavat vaatimukset
Elenian ja kumppaneitten

vastuullisuuden
tuloksellisuudelle

ja kehitykselle

JOHTORYHMÄ 
vastaa elenialaisten

ja kumppaneitten
edellytyksistä hoitaa
työnsä vastuullisesti

VASTUULLISUUDEN 
OHJAUSRYHMÄ

rakentaa ja ylläpitää Elenian 
vastuullisuusohjelmaa  

ja raportointia 
tavoitteineen

 PALVELUPROSESSIEN 
OHJAUSRYHMÄT
ohjaavat ja uudistavat 

vastuullisuuden tavoitteiden 
mukaista työtä ja toimintaa

VA
ST

U
U

LL
IS

U
U

ST
EE

M
AT

ASIAKKAAT  
JA SIDOSRYHMÄT

TIIMIT  
JA KUMPPANIT

ovat arjen työllään vastuullisen 
palvelumme ja toimintamme 

tärkeimmät toteuttajat

ohjausryhmä sekä eri liiketoimintaprosessien ohjaus

ryhmät seuraavat vastuullisuusohjelman ja tavoitteiden 

toteutumistasäännöllisesti.Ohjelmantäytäntöönpa

nosta vastaa asiakkuuspäällikkö yhdessä vastuullisuuden 

ohjausryhmänkanssa.

Elenian johtoryhmä arvioi vastuullisuusohjelman ja 

johtamisjärjestelmien toimivuuden ja uudistamistarpeet 

kahdestivuodessajohdonkatselmuksissa.Vastuullisuu

desta raportoidaan johtoryhmälle ja hallitukselle kuukau

sittain.Hallitusseuraaetenkintyöturvallisuudensekä

päästöjenkehitystätarkasti.

Vuosittaisesta vastuullisuusraportoinnista, jonka tuo

tantoon osallistuu laajasti johtoa ja asiantuntijoita koko 

organisaatiosta,vastaaviestintäjohtaja.

→  Elenian johtoryhmä ja hallitus 

ASIAKASTA  
LÄHELLÄ

VASTUU  
TULEVAISUUDESTA

ROHKEUS  
UUDISTUA

AVOIN JA LUOTETTAVA 
YHTEISTYÖ

ELENIAN 
ARVOT
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Toimintaammeraamittavatsertifioidutjohtamisjärjestel

mät.Päivittäisessätyössätoteutammejatkuvanparanta

misenperiaatetta.Johtoryhmäkäsitteleejohtamisjärjes

telmien toimivuuden ja uudistamistarpeet kahdesti vuo

dessajohdonkatselmuksissa.

Johtamisjärjestelmien rinnalla toimintaamme ohjaavat 

eettiset periaatteet, eri toimintaalueiden politiikat sekä 

sisäiset ohjeet, jotka täsmentävät toimintatapaamme 

esimerkiksi syrjimättömyyden varmistamiseksi sekä lah

jonnanjaharmaantaloudentorjumiseksi.Eettisetperiaat

teemme luovat suuntaviivat ja ohjaavat päivittäistä pää

töksentekoa muodostaen linjat työelämän joskus haasta

viinkintilanteisiin.

Johtamisjärjestelmät ja 
eettiset periaatteet 

Kaikki työtehtävämme ovat sukupuolineutraaleja, 

emmekä hyväksy syrjintää, kiusaamista tai häirintää mis

säänmuodossa.Näemme,ettäparastyöyhteisömuodos

tuuerilaisistaihmisistäerilaisinenäkemyksineen.

Elenian toiminta ja palveluiden tuotanto perustuvat tii

viiseenyhteistyöhönkumppaneidenkanssa.Edellytämme

kumppaneidemme ja heidän alihankkijoidensa sitoutuvan 

toiminnassaan Elenian kumppaneiden eettisiin periaat

teisiin, jotka määrittelevät yhteiset vastuulliset liiketa

vat.Kilpailutammeläpinäkyvästikaikkirakennusprojektit.

Meille on ehdotonta, että rakennusurakoissa ei esiinny 

harmaatatalouttaeikälaittomiatoimintatapoja.

Perehdytämme henkilöstömme vastuullisuuden tee

moihinjaohjeisiinverkko-oppimisympäristönavulla.Ele

nialla on käytössä whistleblowingkanava, jonka kautta 

kaikki sidosryhmämme voivat ilmoittaa havaituista tai 

epäillyistäväärinkäytöksistä.

ELENIAN TOIMINTAA OHJAAVAT  
SERTIFIOIDUT JOHTAMISJÄRJESTELMÄT

• OmaisuudenhallintaPAS55–1:2008jaISO55001:2014

• Työterveys-jatyöturvallisuusISO45001:2018

• YmpäristöISO14001:2015

• TietoturvallisuusISO/IEC27001:2013

• Energiatehokkuussopimus

Sertifioidutjohtamisjärjestelmätjaenergiatehok

kuussopimus ovat keskeinen osa Elenian vastuulli

suudenjohtamista.Nekoskevatkaikkiaelenialaisia

jayhtiönkumppanuuksia.

TOIMINTAAMME OHJAAVAT EETTISET 
PERIAATTEET, POLITIIKAT JA OHJEET 

• Eettiset periaatteet henkilöstölle

• Eettiset periaatteet kumppaneille

• Henkilöstöpolitiikka

• Työterveys ja työturvallisuuspolitiikka

• Hankintapolitiikka

• Omaisuudenhallintapolitiikka

• Riskienhallintapolitiikka

• Tietoturvapolitiikka

• Ympäristöpolitiikka

• Syrjimättömyyden varmentamista  
koskeva toimenpideohjelma

→  Eettiset periaatteet ja toimintapolitiikat

• ILO:n työelämän perusperiaatteita ja oikeuksia koskevaan julistukseen

• YK:n Rion ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevaan julistukseen 

• YK:n korruption vastaiseen yleissopimukseen 

• YK:n Global Compact aloitteen periaatteisiin

• YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

OLEMME SITOUTUNEET MYÖS
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Hyvä hallintotapa ja läpinäkyvyys luovat pohjan vastuul

liselle toiminnallemme sekä palvelevat Elenian sidos

ryhmienintressejä.Elenianhallitusvastaayhtiönkirjan

pidon ja varainhoidon asianmukaisuudesta sekä sisäisen 

valvonnan,tarkastuksenjariskienhallinnanseurannasta.

Elenian hallituksen yhteydessä toimii kolme valiokuntaa, 

jotka käyvät läpi myös vastuullisuuteemme liittyviä 

Hyvä hallintotapa ja 
hallituksen valiokunnat

Nimitys ja 
palkitsemis

valiokunta

Tarkastus ja  
riski  valiokunta

Turvallisuus,  
terveys ja  

ympäristö valiokunta

YHTIÖKOKOUS

HALLITUS

TOIMITUSJOHTAJA

ELENIAN  
JOHTORYHMÄ

VASTUULLISUUDEN  
OHJAUSRYHMÄ

R
A

PO
RT

O
IN

TI
 

K
U

U
K

A
U

SI
TT

A
IN

SISÄINEN  
TARKASTUS

ULKOINEN TILIN TARKASTAJA

asioita: nimitys  ja palkitsemisvaliokunta, tarkastus

valiokunta sekä turvallisuus, terveys ja ympäristö

valiokunta.Hallitukselleraportoidaankuukausittain

mm.turvallisuustilastot,tapaturmatiedot,sairaus

poissaolot, ylitöiden määrä, kasvihuonekaasujen 

päästötsekämateriaalienkierrätystilastot.

Kokonaisvaltainen riskien ja mahdollisuuksien hallinta on 

osakaikkeaElenianjohtamistajapäivittäistätoimintaa.

Elenian johto vastaa riskienhallinnan sisällyttämisestä 

strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen sekä liike

toimintaprosesseihin.Lakiasiatjariskienhallinta-tiimi

vastaa konsernin riskienhallinnan kehittämisestä, rapor

toinnista sekä suunniteltuihin toimenpiteisiin liittyvästä 

seurannasta.Liiketoimintayksikötjaprosessitovatvas

tuussa riskien tunnistamisesta ja arvioinnista, riskienhal

lintatoimenpiteiden suunnittelusta, 

toimeenpanostajavalvonnasta.

Hallituksen tasolla erityisesti tar

kastusvaliokunta keskittyy Elenian 

riskeihinjaniidenhallintaan.

Perustan riskien ja mahdollisuuk

sien tunnistamiselle, niihin vaikutta

miselle ja hallinnalle muodostavat 

Elenian riskienhallintapolitiikka, ris

kienhallinnan menettelyohje, riski

rekisteri, riskienhallinnan vuosikellon mukaiset säännölli

settoimenpiteetsekäjohtamisjärjestelmät.

Merkittävimpiä vastuullisuuteen liittyviä riskejä Ele

nian toiminnassa ovat muun muassa ilmastonmuutoksen 

seurauksena voimistuvat sään ääri ilmiöt sekä niiden 

aiheuttamat häiriöt sähköverkossa ja asiakkaiden säh

könjakelussa, työturvallisuuteen ja yleiseen sähkötur

vallisuuteen liittyvät riskit, ympäristöriskit esimerkiksi 

Riskienhallinta jatkuvan 
kehityksen kohteena

pohja vesialueilla, harmaaseen talouteen liittyvät riskit 

sekätietoturvaanliittyvätriskit.

Sähköverkon maakaapelointi ja puuston raivaukset 

ilmajohtojen läheisyydestä ovat tehokkaita riskienhal

lintakeinoja,joitatoteutammemäärätietoisesti.Myös

sähköverkon automaation kehittäminen sekä jatkuvasti 

päivitettävät, huolelliset varautumissuunnitelmat ovat 

keinoja sääriskien hallintaan, jotka tuottavat merkittäviä 

hyötyjäsähkökatkojenlyhentämisessä.

Teemme yhdessä kumppaniverkostomme kanssa 

jatkuvasti töitä työturvallisuusriskien pienentämi

seksi esimerkiksi koulutusten sekä kaikkien läheltä piti 

 tilanteiden ja turvallisuusriskien havainnoinnin ja rapor

toinninavulla.Meilläonnollatoleranssipäihteilleja

päihteinäkäytettävillelääkkeille.Tiukkajakaikkiatasa

puolisesti kohteleva päihdepoli

tiikkamme pohjautuu sähkötur

vallisuudenvarmistamiseen.

Edellytämme kumppaneil

tamme työterveys  ja työturval

lisuusjärjestelmää, jonka tavoit

teena on huolehtia urakoitsijan 

omien työtapaturmien ja ammat

titautien ennaltaehkäisystä 

sekätyökyvynsäilyttämisestä.

Olemme asettaneet tavoitteen Elenian ja kumppanien 

yhteiselle tapaturmataajuudelle, sillä Elenian töissä kaik

kienturvallisuusonyhtätärkeää.

Valvomme järjestelmällisesti kumppaniverkostomme 

lakisääteisten velvoitteiden toteutumista ja ehkäisemme 

mahdollisia riskejä tai laiminlyöntejä sopimussuhteen 

aikana.Ohjaammekumppaniverkostonyritystenriski

enhallintaa ja vakuutuksien kattavuutta mahdollisten 

Ilmastonmuutoksen
seurauksena voimistuvat sään 
ääriilmiöt aiheuttavat Elenian 
toimintaanmerkittäviäriskejä.
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henkilö-jaomaisuusvahinkojenvaralle.Tavoitteenamme

on mahdollisissa vahinkotapauksissa varmistaa kump

paniyrityksen yrittäjien ja työntekijöiden vakuutusturva 

sekäyritystoiminnanjatkuvuus.

Edellytämme sopimuskumppaneidemme sitoutuvan 

ympäristötavoitteisiimmeriskienehkäisemiseksi.Sopi

muskumppaneillamme on oltava ympäristöasioiden hal

lintajärjestelmä,jokatukeeElenianympäristötyötä.Sopi

muskumppaneidemme on osoitettava ehkäisevät toimen

piteet ympäristöriskien poistamiseksi ja toimintatavat 

ympäristövahinkotilanteissa.Ympäristötyömmekattaa

kokohankintaketjumme.

Ehkäistäksemme mahdollisten öljyvuotojen ris

kiätarkastammevuosittainyli1000pohjavesialueella

sijaitsevaamuuntamoa.Lisäksiolemmevähentäneet

pylväsmuuntamoita korvaamalla niitä uusilla puisto

muuntamoilla, joiden öljynkeruualtaat estävät öljyvuodot 

ympäristöön.

Tietosuojatyömme perustana on varmistaa asiakastie

tojenturvallinenkäsittely.Uudenlaiset,älykkäätsähkö

järjestelmät ja niistä muodostuva data vaativat rinnalleen 

vahvantietoturvan.Eleniansertifioitutietoturvallisuuden

hallintajärjestelmä ohjaa tietoturvan toteuttamista ja tie

toturvariskienehkäisyä.Henkilöstömmejakumppaniver

kostomme suorittaa säännöllisesti uusittavan tietoturva

koulutuksen, ja tietoturvan toteutuminen varmistetaan 

kaikissasopimuksissajakehitysprojekteissa.

Vuoden2021aikanaEleniakehittiriskienhallintaansa.

Keväällä otettiin käyttöön uusi koko henkilöstölle pakol

linenriskienhallinnanverkkokoulutus.Kesälläriskirekis

teri siirrettiin uuteen järjestelmään, joka perehdytettiin ja 

otettiin käyttöön syksyn aikana järjestetyissä riskienhal

linnan työpajoissa, joissa vuosittain tunnistetaan ja arvioi

daankaikkikonserninriskitaihealueittain.

Riskirekisteristä löytyvät kaikkien riskien osalta riskin 

ja sen vaikutusten kuvaukset, riskin todennäköisyys ja ris

kin vaikutus toteutuessaan ja näiden kombinaationa muo

dostuva riskiluku, riskin omistaja ja vastuuhenkilöt sekä 

riskin hallitsemiseksi suunnitellut toimenpiteet aikatau

luineenjavastuuhenkilöineen.

Kaikki konsernin riskit käydään läpi kaksi kertaa vuo

dessa työpajoissa, joihin osallistuu liiketoimintaalueiden 

johtoa ja avainhenkilöitä, riskien vastuuhenkilöt ja johto

ryhmä.Näidenperusteellamuodostuvakonserninpääris

kejä kuvaava raportti käsitellään hallituksen tarkastusva

liokunnassa.

Älykkäät sähköjärjestelmät
ja niistä muodostuva data vaativat 
rinnalleenvahvantietoturvan.

SÄHKÖVERKON MAAKAAPELOINTI JA 
PUUSTON RAIVAUKSET ILMAJOHTOJEN 
LÄHEISYYDESTÄ OVAT TEHOKKAITA 
RISKIENHALLINTAKEINOJA.

Riskienhallinta jatkuvan kehityksen kohteena

19



ELENIA JA VASTUULLISUUS 2021 VASTUULLINEN  
ELENIA

Tässävuoden2021vastuullisuusraportissammeon

ensimmäistä kertaa mukana Elenia Task Force on Clima

te-relatedFinancialDisclosures(TCFD)-raportti.

TCFDraportointimalli auttaa yrityksiä tarkastelemaan 

ilmastoriskien ja mahdollisuuksien vaikutuksia liiketoi

mintaan,strategiaanjataloudelliseenpäätöksentekoon. 

TCFD-raportti kattaa seuraavat osa-alueet
• Hallinto kuvaa Elenian ylimpien päätöksenteki

jöiden, hallituksen ja johtoryhmän roolin ilmasto

asioissa.

• Strategiassa esitetään Elenian tunnistamat ilmas

toriskit ja mahdollisuudet sekä niiden taloudelli

setvaikutuksetElenianliiketoimintaan.

• Riskienhallinta kuvaa, kuinka ilmastoriskit on tun

nistettu, arvioitu ja hallittu osana Elenian riskien

hallintaprosessia.

• Mittaaminen ja tavoitteet kuvaa Elenian ilmasto

tavoitteita, kasvihuonekaasupäästölaskelmia, ja 

muita ilmastoriskien arvioinnissa käytettyjä mit

tareita.Mittaritjatavoitteetauttavatarvioimaan

yhtiön mahdollisia riskipainotettuja tuottoja, kykyä 

täyttää taloudelliset vaateet, yleistä ilmastoris

keillealtistumistasekäilmastoriskityönkehitystä.

Hallinto

Eleniassaylinpäätöksentekovaltaonhallituksella.Ilmas

toon liittyvistä asioista raportoidaan hallitukselle kuukau

sittain.HallitustarkasteleeElenianilmastotyönkokonai

suudenvähintäänkerranvuodessa.Turvallisuus-,terveys-

ja ympäristövaliokunta käsittelee kokouksissaan 

hiilijalanjäljen kehitystä ja kasvihuonekaasupäästöjen 

Elenian TCFD- 
ilmasto raportointi  
– riskit ja mahdollisuudet 

vähentämiseksi tehtäviä toimenpiteitä sekä arvioi ilmas

tomuutoksenriskejäjamahdollisuuksia.

Hallitus ottaa huomioon ilmastokysymykset ja ilmas

toonliittyvätriskitkaikessapäätöksenteossa.Lisäksi

hallitus käy seikkaperäisesti läpi ilmastomuutokseen liit

tyviä näkökohtia, riskejä, mahdollisuuksia ja tavoitteita 

vähintäänkerranvuodessastrategiapäivässä.

Hallitus on asettanut Elenialle hiilineutraalisuustavoit

teet, joiden toteutumista seurataan erityisesti turvalli

suus-,terveys-jaympäristövaliokunnassasäännöllisesti.

Laki ja riskienhallinta tiimi vastaa Elenialla riskienhallin

nasta ja raportoi konsernin merkittävimmät riskit halli

tuksen tarkastusvaliokunnalle säännöllisesti kaksi kertaa 

vuodessa.

Johtoryhmä käsittelee kas

vihuonekaasupäästöt osana 

yhtiön tavanomaista rapor

tointiakuukausittain.Joh

toryhmä käy vuosittain läpi 

ilmastonmuutokseen ja kas

vihuonekaasupäästöihin liit

tyvät tavoitteet, riskit ja mahdollisuudet osana vastuulli

suusohjelmaa.Ilmastotyönonnistumistajatoteutumista

arvioidaan lisäksi johdon katselmuksissa kaksi kertaa 

vuodessa.

Johtoryhmä ottaa huomioon ilmastokysymykset ja 

ilmastoonliittyvätriskitkaikessapäätöksenteossa.

Lisäksi johtoryhmä käsittelee ilmastonmuutokseen liitty

viä näkökohtia ja tavoitteita osana liiketoiminnan strate

giaajasuunnittelua.Johtoryhmäkäysäännöllisestikaksi

kertaavuodessaläpikonserninmerkittävimmätriskit.

Ilmastoriskit käsitellään osana Elenian tavanomaista ris

kienhallintaa.

Strategia

Yhtenä Elenian strategisena tavoitteena on edistää 

ilmastonmuutoksenhillintää.Tärkeänätehtävänämmeon

tunnistaa potentiaaliset ilmastoriskit ja mahdollisuudet, 

jotta voimme huomioida ne liiketoiminnassa, strategiassa 

ja taloudellisessa suunnittelussa lyhyellä, keskipitkällä ja 

pitkälläaikavälillä.Myössijoittajatjamuutsidosryhmät

ovattästäkiinnostuneita.

Esimerkkinä fyysisistä ilmastoriskeistä Elenian toi

minnalleovatsäänääri-ilmiöt.NämäEleniaonhuomioinut

sähköverkkoliiketoiminnan strategisessa suunnittelussa 

toimitusvarmuudentakaamiseksiasiakkaille.Strategi

sella suunnittelulla on vahva 

linkki myös Elenian riskienhal

lintaan.

Fyysisten riskien lisäksi 

olemme tunnistaneet ja huo

mioineet ilmastoriskejä, jotka 

eivät vielä ole realisoituneet 

samaan tapaan kuin fyysiset 

riskit.Näitäovattransitionaalisetriskit,jotkaonjaoteltu

politiikka ja regulaatio, teknologia, markkina sekä mai

neriskeihin.Fyysisetriskitonjaoteltuakuutteihinjakroo

nisiin.

Ilmastokysymykset voivat tuoda liiketoiminnalle myös 

mahdollisuuksia, joita olemme Elenian toiminnassakin 

tunnistaneet.Mahdollisuuksiksiolemmeluokitelleetseu

raavat alueet: resurssitehokkuus, energian lähteet, tuot

teetjapalvelut,markkinasekäresilienssi.

Riskien vähentämistoimia tulemme kuvaamaan tar

kemminseuraavassavastuullisuusraportissa.Strategiaan

liittyvä Elenian resilienssityö ilmastonmuutoksen vaiku

TCFDraportointimalli auttaa 
tarkastelemaan ilmastoriskien ja 
-mahdollisuuksienvaikutuksia.
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tuksiakohtaanonvieläkesken.LisäksiTCFD-raportoinnin

käyttöönotossa Elenia ei vielä hyödyntänyt strategiaa 

tukevaailmastoskenaariota.NämäovatElenianvastuulli

suus-sekäilmastotyönkehityskohteita.

→   Elenian ilmastoriskeihin ja mahdollisuuksiin  

voit tutustua sivujen 22–23 taulukosta

Riskienhallinta

Elenia tunnisti ja arvioi ilmastonmuutokseen liittyvät ris

kit ja mahdollisuudet ensimmäistä kertaa systemaatti

sestivuoden2021aikana.Ilmastonmuutokseenliittyvät

näkökulmat olivat toki olleet esillä riskienhallinnassa 

aiemminkin muun muassa arvioitaessa sään ääriilmiöi

denaiheuttamiariskejäsähköverkolle.

Ilmastoriskit ja mahdollisuudet tunnistettiin vastuul

lisuuden ohjausryhmän johtamana, ja johtoryhmä yhteis

työssä vastuullisuuden ja riskienhallinnan asiantuntijoi

denkanssaarvioine.Tämänjälkeenriskitonkäytyläpi

niistä vastaavien henkilöiden kanssa ja jokaiselle riskille 

onlaaditturäätälöidytriskienhallinnantoimenpiteet.

Ilmastoriskitonvuoden2021aikanaintegroituosaksi

Elenian konsernitasoista riskienhallintaa ja jatkossa niitä 

tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan ja seurataan samoin 

kuinkaikkiamuitakinriskejä.

Ilmastoriskien mittaaminen ja tavoitteet 

Mittarit ja tavoitteet auttavat Eleniaa arvioimaan mah

dollisia riskipainotettuja tuottoja, kykyä täyttää taloudel

liset vaateet, yleistä ilmastoriskeille altistumista sekä 

ilmastoriskityönkehitystä.

Elenian keskeisimmät mittarit ilmastoriskien arvioin

nissa ovat kasvihuonepäästöjen lisäksi säävarman sähkö

verkon osuus, kaapelointiaste, uusiutuvan energian osuus 

verkkoon syötetystä energiasta sekä hiilitiekartan toi

menpiteidenläpivienti.

Mittaamme myös hiilivapaasti sähköistyvän yhteis

kunnan kehitystä seuraamalla asiakkaidemme energian

kulutusta ja uusiutuvan energian tuotantomäärää sekä 

kuinka uuden sukupolven älykkäiden mittareiden asennus 

etenee.NämämittaritjatunnusluvutlöytyvätjokoElenian

vastuullisuusohjelmasta tai tunnusluvuista TCFDmerkin

nällävarustettuina.

→  Elenian hiilijalanjälki on nähtävissä sivulla 51.

→  Elenian ilmastotavoitteet ja niihin sitoutuminen on nähtävissä sivulla 52 (SBTi).

→  Elenian hiilititekartta on nähtävissä sivulla 53.

Vastuullisuusraporttiin 2021 valitut elenian ilmastoriskit ja mahdollisuudet
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RISKI KUVAUS VAIKUTUKSISTA  

ELENIAN TOIMINTOIHIN 

RISKIN TYYPPI VAIKUTUSTEN SUURUUS 

(Pieni,Keskisuuri,Suuri)

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TULOS-

LASKELMA

KASSAVIRTA TASE

Politiikka ja 
regulaatio

Teknologia Markkina Maine

Päästöoikeuden hinnan kohoaminen Siirtohäviöiden kustannukset nousevat 
x x Keskisuuri

Lyhyellävälilätaloudellinenvaikutusonkeskisuuri.Pitkälläaikavälillä
valvontamenetelmätkompensoivatkustannustennousun. x x

Verkkomateriaalien(erit.teräs,alumiini,
kupari)kustannuksetnousevat x x Keskisuuri

Lyhyellävälilätaloudellinenvaikutusonkeskisuuri.Pitkälläaikavälillä
valvontamenetelmätkompensoivatkustannustennousun. x x

Epäonnistuneet teknologiainvestoinnit  
 Älykäs sähköverkko

Sähkön luentajärjestelmä
x x Suuri

Lyhellä aikavälillä on nähtävissä merkittävät taloudelliset vaikutukset sekä 
vaikutuksetyrityksenmaineeseenjalaskutuksenluotettavuuteen. x x x

Asiakkaiden investoinnit 
pientuotantoon 

Asiakkaiden riippumattomuus verkosta 
lisääntyy x Pieni

Siirtovolyymi pienenee, mutta asiakkaat jäävät verkkopalveluiden piiriin, 
silläoff-gridratkaisutovatepätodennäköisiäSuomenolosuhteissa.Pitkällä
aikavälillävalvontamenetelmätkompensoivatmatalammatsiirtovolyymit.

x x

Sidosryhmien lisääntynyt huoli tai 
negatiivinen palaute

Elenian ilmastotyön riittävä 
tasokyseenalaistetaanesim.
julkisuuskeskustelussa ja mediassa 

x Pieni
Elenian maine luotettavana ilmastotyötekijänä heikkenee sekä asiakkaiden että 
suurenyleisönsilmissä. Mainehaitta

Ristiriidat liittyen uusiutuvan energian 
tuotantokapasiteetin maankäyttöön x Pieni

Tuulivoiman liittämiseksi maankäytön tarve kasvaa, joka saattaa aiheuttaa 
ristiriitaisiatilanteitapaikallistenmaanomistajienkanssa.Maanomistajien
arvostusEleniaakohtaanheikkenee.

x x

RISKI KUVAUS VAIKUTUKSISTA  

ELENIAN TOIMINTOIHIN 

RISKIN TYYPPI VAIKUTUSTEN SUURUUS 

(Pieni,Keskisuuri,Suuri)

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TULOS-

LASKELMA

KASSAVIRTA TASE

Lisääntyneet ja voimakkaat myrskyt Keskeytykset ja vauriot verkossa AKUUTIT
Suuri

Säänääri-ilmiötaiheuttavatsuurenmääränkeskeytyksiäjavaurioitaverkkoon. 
Näilläkustannuksillaonvaikutustulokseenjasitäkauttamyöskassavirtaan. x x

Jäätävät sateet Verkon komponenttien jäätyminen 
Pieni

Sääilmiöistä johtuneet keskeytykset ja vauriot verkossa aiheuttavat kustan
nuksia.Kustannuksillaonvaikutustulokseenjasitäkauttamyöskassavirtaan. x x

Tykkylumen kertyminen talvella, kun 
lämpötila on lähellä nollaa

Keskeytykset ja vauriot verkossa 
Suuri

Säänääri-ilmiötaiheuttavatsuurenmääränkeskeytyksiäjavaurioitaverkkoon. 
Näilläkustannuksillaonvaikutustulokseenjasitäkauttamyöskassavirtaan. x x

Pitkittyneistä kuivuusjaksoista johtuvat 
metsäpalot

Keskeytykset ja vauriot verkossa 
Pieni

Sääilmiöistä johtuneet keskeytykset ja vauriot verkossa aiheuttavat kustan
nuksia.Kustannuksillaonvaikutustulokseenjasitäkauttamyöskassavirtaan. x x

Lisääntyneet ja voimakkaat tulvat Keskeytykset ja vauriot verkossa  
(erit.sähköasematjamuuntajat)

Pieni
Sääilmiöistä johtuneet keskeytykset ja vauriot verkossa aiheuttavat kustan
nuksia.Kustannuksillaonvaikutustulokseenjasitäkauttamyöskassavirtaan. x x

Routakauden lyhentyminen Verkon ylläpito olemassaolevan 
laitteiston avulla hankaloituu

KROONISET
Pieni

Sääilmiöistä johtuneet keskeytykset ja vauriot verkossa aiheuttavat kustan
nuksia.Kustannuksillaonvaikutustulokseenjasitäkauttamyöskassavirtaan. x x

Lämpöaallot Laitetilojen ylikuumeneminen 
puutteellisen jäähdytyksen takia

Pieni
Sääilmiöistä johtuneet keskeytykset ja vauriot verkossa aiheuttavat kustan
nuksia.Kustannuksillaonvaikutustulokseenjasitäkauttamyöskassavirtaan. x x

ELENIAN ILMASTORISKIT JA MAHDOLLISUUDET

TR
A
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K
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Lyhyenaikavälinriski 0 – 5v

Keskipitkänaikavälinriski 6 – 15v

Pitkänaikavälinriski 16 – 30v
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MAHDOLLISUUS KUVAUS VAIKUTUKSISTA  
ELENIAN TOIMINTOIHIN 

MAHDOLLISUUDEN TYYPPI VAIKUTUSTEN SUURUUS 
(Pieni,Keskisuuri,Suuri)

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TULOS
LASKELMA

KASSA
VIRTA

TASE

Resurssi-
tehokkuus

Energian 
lähteet

Tuotteet ja 
palvelut 

Markkina Resilienssi

Vähähiiliseen energia
järjestelmään siirtyminen 

Uusiutuvan energian integrointi verkkoon edellyttää 
siirto ja jakelukapasiteetin kasvattamista x x x Suuri

Kasvattaa investointeja lyhyellä aikavälillä, mutta nostaa liikevaih
toajakannattavuuttakeski-pitkälläaikavälillä. x x x

Kestävä rahoitus Sähkönsiirto ja jakeluinfrastruktuuri nähdään  
kiinnostavana rahoituskohteena x Keskisuuri

Pienentää rahoituskustannuksia, millä on positiivinen vaikutus kan
nattavuuteenjakassavirtaan. x x

Energiatehokkaammat kompo
nentit ja verkkomateriaalit 

Siirtohäviöiden väheneminen  
pienentää kustannuksia x Pieni

Lyhyelläaikavälilläpienentääkulujajaparantaakannattavuutta.
Keskipitkälläaikavälillävalvontamenetelmätpoistavatvaikutuksen. x x

Sähköistetyn liikenteen  
infrastruktuurin lisääntyminen 

Latauspisteet ja muu infrastruktuuri edellyttää  
Elenian palveluita x x Suuri

Kasvattaa investointeja lyhyellä aikavälillä, mutta nostaa liikevaih
toajakannattavuuttakeski-pitkälläaikavälillä. x x x

Teollisuuden sähköistyminen Tarve Elenian palveluille kasvaa x x Suuri
Kasvattaa investointeja lyhyellä aikavälillä, mutta nostaa liikevaih
toajakannattavuuttakeski-pitkälläaikavälillä. x x x

Ilmastonmuutoksen  
vaikutusten torjunta

Sähkönjakeluverkonmuutosvalmius(resilienssi) on
tärkeässä roolissa valtakunnallisesti x x Suuri

Lyhyellä aikavälillä kasvattaa investointeja ja/tai mahdollisesti 
kuluja, mutta pitkällä aikavälillä parantaa tuottopotentiaalia sekä 
mahdollistaamainehyödyn.

x x x

MAHDOLLISUUDET

Elenian ilmastoriskit ja mahdollisuudet

Lyhyenaikavälinriski 0 – 5v

Keskipitkänaikavälinriski 6 – 15v

Pitkänaikavälinriski 16 – 30v
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EUtaksonomian luokitusjärjestelmä mittaa, kuinka yri

tykset edistävät EU:n yhteisiä ympäristötavoitteita 

tukeakseen EU:n kestävän rahoituksen strategiaa ja pää

omamarkkinoita.

Yritysten EUtaksonomiakelpoisuutta tarkastellaan 

katsoen, kuuluuko yrityksen liiketoiminta taksonomiassa 

kuvatun94taloudellisenaktiviteetinjoukkoon.Tämän

raportin kirjoittamishetkellä EU on julkaissut kriteerit 

ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista edis

tävälleliiketoiminnalle.Mukaanvalitutaktiviteetitovat

keskeisiä kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavutta

misenkannalta.EU-taksonomianmukaisuuttaarvioimme

peilaten Elenian taksonomiakelpoista liiketoimintaa tak

sonomianjulkaistuihinteknisiinarviointikriteereihin.Ele

nia toteutti ensimmäistä kertaa EUtaksonomian mukai

senarvioinninvuoden2021tietojenperusteella.

Elenian liiketoiminnan taksonomiakelpoisuutta on 

tarkasteltuilmastotavoitteidenosalta.Varsinaistentak

sonomiakriteerien mukaisuutta on puolestaan arvioitu 

ilmastonmuutoksen hillinnän osalta laajemmin, ja myös 

sopeutumistavoitteelle relevantteja toimintoja, kuten 

maakaapelointia,onalustavastikartoitettu.Ohessaesi

tetyt taksonomian mukaisuutta esittävät laskennalliset 

Elenia mukana 
toteuttamassa EU:n 
kestävän kehityksen 
strategiaa

luvutkuvaavatilmastonmuutoksenhillinnänedistämistä.ArvioimmeEleniantaksonomi

akelpoisuuttaja-mukaisuuttataloudentunnusluvuilla:liikevaihto,CapExjaOpEx.Lisäksi

otamme huomioon veden vastuullisen käytön, kiertotalouden, ympäristön pilaantumisen 

estämisensekäbiodiversiteetinjaekosysteeminsuojelun.Edistettäessäilmastotavoit

teitanäilleneljällemuulleympäristötavoitteelleeisaaaiheuttaavahinkoa.

EU-taksonomiaedellyttääyrityksiltämyössosiaalisiavähimmäissuojatoimia.Elenia

kunnioittaa ihmisoikeuksia ja käytössä ovat eettiset periaatteet sekä omalle henkilös

tölleettäkumppaneille.Eettisetperiaatteemmeperustuvatlainsäädäntöönjakansain

välisiinvaatimuksiin.

EUtaksonomiakelpoisuutta tarkasteltaessa Elenian sähköverkkoliiketoiminta voi

daankatsoakuuluvaksitaksonomiakelpoiseenaktiviteettiin4.9.Sähkönsiirtojajakelu.

Elenianliikevaihdosta97,4%,CapExista96,0%jaOpExista76,1%on

EU-taksonomiakelpoista.Liikevaihdosta2,6%,CapExista4,0%jaOpExista23,9%ei

oleEU-taksonomiakelpoista.SyynäovatEleniankuituverkkoliiketoiminta,asiakaspalve

luliiketoiminta,sisäisetpalveluveloituksetsekäpieniosuusvaravoimaa.Minkäännäistä

eioletulkittuolevanmukanaEU-taksonomiantaloudellistenaktiviteettienluokittelussa.

Kun tarkastellaan, kuinka suuri osuus Elenian EUtaksonomiakelpoisesta toiminnasta 

on taksonomian mukaista, voidaan todeta, että taksonomiakelpoinen Elenian liikevaihto, 

CapExjaOpExovatlinjassailmastomuutoksenhillinnälleasetettujenkriteerienkanssa.

1.
ILMASTON

MUUTOKSEN  
HILLINTÄ

2.
ILMASTON

MUUTOKSEEN  
SOPEUTUMINEN

3.
VEDEN KESTÄVÄ 

KÄYTTÖ JA  
SUOJELU

5.
SAASTUMISEN  

ESTÄMINEN  
JA HALLINTA

6.
BIODIVERSITEETIN  
JA EKOSYSTEEMIN  

SUOJELU JA  
PALAUTTAMINEN

4.
 

KIERTOTALOUS

EU-TAKSONOMIANYMPÄRISTÖTAVOITTEET

ELENIAN LIIKEVAIHDON, CAPEXIN JA OPEXIN  
TAKSONOMIAKELPOISUUS JA TAKSONOMIAN MUKAISUUS 

OPEX CAPEX

 Taksonomiakelpoinen ja taksonomian mukainen........... 97,4%
 Eitaksonomiakelpoinen........................................2,6%
 Taksonomiakelpoinen, mutta eitaksonomian mukainen ....0,1%

  Taksonomiakelpoinen ja 
taksonomian mukainen.76,1%
  Eitaksonomia 

kelpoinen................23,9%

  Taksonomiakelpoinen ja 
taksonomian mukainen 96,0%
  Eitaksonomia  

kelpoinen..................4,0%

Pyöristyksienvuoksiprosenttiosuuksiensummaeivälttämättäole100.

Taksonomianmukaisuuttaontarkasteltuilmastomuutoksenhillinnännäkökulmasta.
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TURVALLISUUS JA 
HYVINVOINTI TYÖSSÄ
Työmmeovat turvallisia.

Tuemme henkilöstömme hyvinvointia ja 
ammattitaidonkehitystä.

Työyhteisömmeonyhdenvertainen.

Visiotavoite 2035
Työtapaturmataajuus 

LTIF< 1

2021 2022

TAVOITE TOTEUMA TAVOITE

3 9,5 3



ELENIA JA VASTUULLISUUS 2021 TURVALLISUUS JA  
HY VINVOINTI T YÖSSÄ

Elenia – minun valintani 
joka päivä

Elenian arvot kannustavat meitä avoimeen, luotta

musta vahvistavaan yhteistyöhön, rohkeaan uudistu

miseen ja kantamaan vastuumme tulevaisuudesta 

asiakastalähellä.Elenialaisetovatrautaisiaammatti-

laisiajapidämmetyöyhteisöstämmehyväähuolta.

Annamme mahdollisuuksia kehittymiseen ja luomme 

tilaa ammatilliselle kasvulle sekä työn ja arjen 

yhteensovittamiselle.Teemmetinkimätöntätyötä

oman ja kumppaneittemme turvallisuuden varmista

miseksi.

Keskeisiävuoden2021tavoitteitammepandemian

jatkuessa oli keskittyä henkilöstön hyvinvointiin sekä 

kartoittaa kyvykkyyttämme tarjota asiakkaillemme 

parastaosaamista.Tarkastelimmepoikkeusajanmuok

kaamia työnteon malleja ja päädyimme joustavaan etä 

jalähityönyhdistämiseen.Työmmeturvallisuuskulttuu

rinvahvistamiseksikumppaneittemmekanssajatkui.

Tavoitteenamme on, että jokainen pääsee terveenä ja 

hyvinvoivanakotiin,jokapäivä.

VASTUULLISUUSOHJELMAN 

MITTARIT

2021 2022

TAVOITE TOTEUMA TAVOITE

Henkilöstötyytyväisyys 72 74,61 73

TEKO-ohjelman  
läpivienti

500  
henkilöä*

610  
henkilöä*

TEKOohjelman 
läpivienti

*)turvallisuuskolutuksenläpikäyneidenmäärä

TURVALLISUUS JA  
HYVINVOINTI TYÖSSÄ
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ELENIA JA VASTUULLISUUS 2021 TURVALLISUUS JA  
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Elenialaisiaon306,joistasuurinosatyöskenteleeTampe

reella.Yhteenkuuluvuusjaosallisuussynnyttävättyöyh

teisössäkeskinäistäymmärrystäjaluottamusta.Työyh

teisössämme arvostamme toinen toistemme osaamista, 

taitojajayhdenvertaisuutta.Yrityskulttuurimmetukee

tavoitteitamme ja strategiaamme ja kehitämme sitä 

yhdessämuuttuvanmaailmanmukana.Henkilöstönhyvin

vointi vaikuttaa suoraan asiakkaan kokemukseen palve

lustamme.

Elenian henkilöstöstrategialla ja  politiikalla varmis

tamme henkilöstön osallistumisen ja vaikutusmahdolli

suudetEleniankehitykseensekäyhteistyönsujuvuuteen.

Yksi yhteinen Elenia Henkilöstöstrategiamme keskeiset menestystekijät ovat 

• Osaava henkilöstö

• Vetovoimainen työnantaja

• Monimuotoisuus, tasaarvo, osallisuus

• Yhteisöllisyyttä arvostava hyvinvoiva työyhteisö

• Edelläkävijyyttä vahvistava yrityskulttuuri

Yhdenvertaisuuden kehittämisessä nostamme esiin 

monimuotoisuuden, tasaarvon ja osallisuuden teemat 

aiempaavahvemmin.Otimmenämäteemathuomioon

henkilöstöstrategian kehitystyössä, ja julkaisemme 

vuonna2022tavoitteemmeyhdenvertaisuudenedistämi

seksi.Uudistimmetehtävänimikkeetsukupuolineutraa

leiksi, emmekä rekrytoinneissamme kysy hakijan suku

puolta.

HENKILÖSTÖN 
HYVINVOINTI 
VAIKUTTAA 
SUORAAN 
ASIAKKAAN 
KOKEMUKSEEN 
PALVELUSTAMME.

 Miehiä  Naisia

ELENIAN IKÄJAKAUMA 2021ELENIANHENKILÖSTÖMÄÄRÄ2018–2021

*Elenianlämpöliiketoimintamyytiinvuonna2019  Miehiä  Naisia

 
SUKUPUOLIJAKAUMAELENIASSA2021(%)

Elenian hallitus

Johtoryhmä

Elenia Oy

Elenia Verkko Oyj

 Miehiä  Naisia

 
SUKUPUOLIJAKAUMA TOIMIHENKILÖIDEN 
ERI VAATIVUUS LUOKISSA SEKÄ YLEMMISSÄ 
TOIMIHENKILÖISSÄ 2021

ToimihenkilöidenTES:nmukaisetvaativuusluokat(3–10)sekäylemmättoimihenkilöt(Y)
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palkkakeskiarvot±5prosentissaelleihenkilöntyöhisto

riastajohtuenolemuutaperustetta.Ylemmättoimihenki

löt käsitellään yhtenä vertailuryhmänä, koska heillä ei ole 

vastaavaapisteytysjärjestelmää.

Verkkopalveluyhtiönä Elenian yhdenvertaisuuden 

yhtenä haasteena on naisten pieni osuus alan koulutuk

sessa kaikilla oppilaitostasoilla, mikä perustuu mate

maattisluonnontieteellisten aineiden matalaan suosioon 

tyttöjenkeskuudessa.TähänhaasteeseenEleniaontart

tunut oppilaitosyhteistyön ja päättötyömahdollisuuksien 

sekärunsaanjahyvinohjatunkesäharjoittelunkeinoin.

Myönteistä oli naisten määrän suhteellinen kasvu 

ylempien toimihenkilöiden ryhmässä, joka on ollut mies

voittoista.Nyteroaonkurottu.PeruspalkanohellaEle

niassa on käytössä erinomaiseen suoritukseen perustuva 

erillispalkitseminen.Eleniantyösuhde-eduillatuemme

yhteiskunnanvihreääsiirtymää.Käytössäonsekäsähkö

auto että polkupyöräetu samoin kuin latausetu sähköau

toille.

YHDENVERTAINEN ELENIA 

• Huolehdimmepalkkatasa-arvosta.Teemmejajulkaisemmevuosittainpalkkatasa-arvotarkastelun

samoinkuinerillispalkitsemisentarkastelun.

• Vuonna2022toteutammeavainroolientunnistamisenprojektin.

• Jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet työsuhde ja henkilöstöetuuksiin sekä rahallisessa  

ettäaineettomassapalkitsemisessa.

• Työyhteisömmeyhteinentahtotilaonollapäihteetönjasavuton.

• Emmehyväksyhäirintäätaiepäasiallistakohtelua.Tämävarmistetaanperehdytyksinjaseurannalla.

Vuonna2021eiraportoituyhtäänsyrjintätapausta.

• Rekrytoinneissatehtäväänvalitaanvaatimustenmukaisestisoveltuvinhenkilö. 

Esimerkiksiikä,sukupuolitaimuuvastaavaeivätvaikutaratkaisuun.

Yksi yhteinen Elenia

Tarkastelemme vuosittain työyhteisön kehittämis

suunnitelman, aiemmalta nimeltään tasaarvosuunni

telma, etenemistä ja varmistamme sen olevan linjassa 

henkilöstöstrategiammekanssa.

Tulokset ovat henkilöstön saatavilla läpinäkyvästi ja 

kertovat miten tasaarvoa tukevat asiat, kuten perheva

paat,koulutuksettaipalkkatasa-arvo,toteutuvat.Työsuh

teen elinkaaren eri vaiheet ja henkilöstön elämäntilantei

denvaihteluovatluontevaosaElenianarkea.Työnanta

jana tuemme henkilöstöä joustavin ratkaisuin, esimerkiksi 

mahdollistamalla ylimääräisen palkallisen isyysvapaavii

kon.

Energiaalan ammatit ja työyhteisöt ovat perinteisesti 

miesvoittoisia.SukupuolijakaumallamitattunaEleniaon

konsernina tasaarvoinen työyhteisö, naisia on hieman 

enemmänkuinmiehiä.Kuitenkinalalletyypilliseentapaan

verkkoliiketoiminnassa on enemmän miehiä ja palvelulii

ketoiminnassanaisia.Elenianjohtoryhmänkahdeksasta

jäsenestänaisiaolivuonna2021kolmejahelmikuusta

2022alkaenhenkilövaihdoksenjälkeenkaksi.Yhtiönhal

lituksessaonseitsemänmiestäjayksinainen.

Yhdenvertainen palkitseminen

Eleniassa toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukainen 

työtehtävien pisteytys mahdollistaa palkkatasaarvon 

tarkastelunperuspalkanosalta.Palkkatasa-arvototeutuu

toimihenkilöryhmissähyvin.Yhdenvertaisuusstrate

giamme mukaisesti pidämme naisten ja miesten väliset 

 
NAISTENEUROTSUHTEESSAMIESTENEUROIHIN(%)

ToimihenkilöidenTES:nmukaisetvaativuusluokat(3 – 9) 

sekäylemmättoimihenkilöt(Y)
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Jotta ymmärtäisimme paremmin henkilöstömme toiveita, 

tarpeita sekä hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen vaikuttavia 

tekijöitä, mittaamme vuosittain työtyytyväisyyttä eri tut

kimuksin.Lisäksiseuraammekokonaistyökykyä.Vuonna

2021kysyimmetyöyhteisönvuorovaikutuskyselyssä

yhdenvertaisuudentoteutumisesta.Asteikolla1–5elenia

laiset arvioivat toimivansa yhdenvertaisesti kollegoitaan 

kohtaantasolla4,5jakollegoidenheitäkohtaantasolla

4,3.Vuonna2022viemmetee

maa eteenpäin ottamalla hen

kilöstöstrategiaan mukaan 

henkilöstön kanssa laaditun 

yhdenvertaisuuden määritte

lyn.Kaikkivoivatosallistua

yhdenvertaisuutta avaavaan 

koulutukseen.Lisäksijulkai

semme yhdenvertaisuutta 

arjenteoissaedistävänerillispalkitsemisenmallin.

Henkilöstölle merkityksellisintä Eleniassa on 

• Mielekkäät työtehtävät

• Työn ja vapaaajan tasapaino

• Oikeudenmukainen palkka ja luontaisedut

Tyytyväisyys  
työssä 

Toteutamme henkilöstökyselyitä ja tutkimuksia vuosit

tainulkoisenkumppanintuella.Haluammetietää,miten

Eleniassa voidaan, mitä kehitystarpeita on ja mitkä asiat 

ovathenkilöstöllemmetärkeitä.Tuloksetkäsitelläänesi

henkilöiden kanssa, minkä jälkeen he määrittävät tiimi 

tai yksikkökohtaisesti kehitystoimenpiteitä edelleen 

käsiteltäväksihenkilöstönkanssa.

Henkilöstökyselyt ovat tärkeitä osallisuuden kana

via,jotakauttayksilötvoivatvaikuttaatoimenpiteisiin.

Vuosittaisen työkykyohjelman toimenpiteet pohjautuvat 

henkilöstönvastauksiin.

Tutkimusten lisäksi elenialaiset käyvät vuosittain 

tavoite ja kehityskeskustelut sekä muut muuttuvien 

tilanteiden mukaan tarvittavat keskustelut esihenkilönsä 

kanssa.Erityisestityöhyvin

vointikeskustelujen merkitys 

johtamisen ja henkilöstön 

tukemisen apuna on kasvanut, 

kun koronan vuoksi työtä on 

pääosintehtyetänä.

Tiimien ja yksiköiden 

etätapaamisten rinnalla 

kokoonnuimme yhteiseen 

virtuaalitapahtumaanylläpitääksemmeyhteisöllisyyttä.

Pitkittyneen poikkeustilanteen aikana on selvästi ollut 

nähtävissä, miten työtyytyväisyyteen vaikuttavat jokai

sen omien vastuiden selkeys sekä resurssien oikea mitoi

tusjaohjaus.Poikkeuksellinentoimintaympäristöonvai

kuttanut myös rekrytointiin siten, että Eleniassakin on 

jonkin verran näkynyt osaajapulan haasteet pitkittyneinä 

rekrytointiprosesseina.

Osaajat tuottavat  
hyvän palvelun

Osaavahenkilöstöonvoimavaramme.Henkilöstömme

osaamisen kehittämisellä ja koulutukseen käytetyllä 

ajalla varmistamme asiakkaittemme hyvän palvelun nyt 

jatulevaisuudessa.Koulutustarpeetjaniihinvastaami

nensuunnitellaanvuosittaintiimikohtaisesti.

Vuonna2021henkilöstömmekouluttautuiyli4500

tuntia, keskiarvona noin kaksi työpäivää henkilöä koh

den.Seuraammekoulutustateemoittain,jotkaovat

ammatillinen osaaminen, turvallisuus, johtaminen, pro

jektinhallinta,vastuullisuusjaympäristö.

Henkilöstömme osaaminen on perusta toimin

tamme, palvelumme ja uudistumisemme kehittymi

selle.Tähänliittyentiimittekiväthenkilöstöstrate

giassa määrittelemiimme strategisiin osaamisiin 

peilaavatkyvykkyysarvioinnit.Jatkammekyvykkyysar

viointejakolmenvuodenvälein.

Aloitammevuonna2022asiantuntijoillesuunna

tun oman koulutusohjelman edistämään asiantunti

juudessa kasvamista sekä luomaan urapolkumahdol

lisuuksia.Koulutuksellasyvennämmeosaamistaeri

asiantuntijatehtävissä.Aiemmintoteutimmeesihenki

löilleräätälöidynkoulutuksen.

HENKILÖSTÖMME 
OSAAMINEN ON 
KEHITTYMISEMME 
PERUSTA.

Vuosittaisen  
työkykyohjelman toimenpiteet 

pohjautuvat henkilöstön  
vastauksiin.
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Tuemme elenialaisten työkykyä ja ehkäisemme työstä tai 

työpaikan olosuhteista johtuvia haittoja moniammatilli

sessa yhteistyössä terveydenhuollon ja työeläkevakuut

tajankanssa.

Työkyvystä huolehtiminen korostui koronan jatkuessa 

toista vuotta ja sen muutettua työnteon käytäntöjä 

nopeamminjaperusteellisemminkuinmikäänaiemmin.

Digitaalinen etätyö on muuttunut tavanomaiseksi tavaksi 

tehdä töitä, mikä korostaa esihenkilöiden roolia työ

hyvinvoinninylläpidossa.Pandemianvaikutuksetsekä

työnteon iso muutos ovat aiheuttaneet ongelmia arjen 

sujuvuuteenihmistenelämäntilanteestariippuen.Näiden

vaikutusten ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi 

olemme koronaaikana antaneet kaikille mahdollisuuden 

työterveyspsykologintapaamisiinilmanlähetettä.Lop

puvuoden ajan toteutettiin yhdessä työterveyshuollon 

kanssa keskustelukanava, jossa työterveyspsykologi piti 

säännöllistä etävastaanottoa ja oli näin helposti saata

villa.

Vuoden aikana työkyvyn tukemisen tavat tulivat hen

kilöstölle tutuksi ja teimme toimenpiteitä myös fyysisen 

terveydenvahvistamiseksi.YhteistyöhömmeSuomen

Olympiakomitean kanssa kuului tietoiskuja, etäluentoja 

sekä koko henkilöstön terveysliikunnan haaste, joka jat

kuumyösvuonna2022.

Aktiivinen 
työkykyjohtaminen uran 
eri vaiheissa

Käytössämme on lakisääteistä laajempi työterveys

huollon sopimus, jonka avulla pääsee nopeasti hoitoon 

mukaan lukien etävastaanotto ja työfysioterapeutin 

vastaanottoilmanlähetettä.Laajensimmehenkilöstö

etujamme siten, että hyvinvointipalvelua voi käyttää 

hammashoitoonjahierontaan.Vuonna2021Eleniassaei

todettutyöperäisiäsairauksiataikuolemantapauksia.

Vuoden2021aikanaEleniaOy:nsairauspoissaolot

kasvoivattasolta*3,11tasolle3,66.Kasvu,johonvaikutti

yhteiskunnan poikkeusolot, on kuitenkin linjassa yksityi

sensektorinpalvelualojennorminkanssa.EleniaVerkko

Oyj:nsairauspoissaolotlaskivattasolta2,05tasolle1,62

jaalittavattoimihenkilönormin.

*sairauspoissalo%=sairauspoissaoloaika 
suhteessa teoreettiseen työaikaan

Toimintamallimme turvasivat työmme ja toimintamme koronapan

demianpoikkeustilanteessa.Varmistammetyöntekijöidemmetur

vallisuuden, kiinnitämme erityistä huomiota esihenkilötyöhön sekä 

työhyvinvointiinetätyössä.Sähköverkonkäyttökeskuksentoimin

nanturvallisuusonvarmistettutoimintaahajauttamalla.

Vuoden2021aikanajatkoimmetoimintammeohjaamistaja

mukauttamistapandemiatilanteenmukaan.Otimmekäyttöönuusia

menetelmiä koronan vaikutuksen hillitsemiseen, esimerkiksi tarjo

simmehenkilöstönkäyttöönpikatestit.Koronaeiolevaikuttanut

Elenianasiakkailletuottamiinpalveluihintaisähköverkonylläpitoon.

YHTEISKUNNAN 
KRIITTISEN 
INFRASTRUKTUURIN 
VARMISTAMINEN 
PANDEMIAN 
JATKUESSA 

 
SAIRAUSPOISSAOLOT2017–2021(%)

 Elenia Verkko Oyj
 Elenia Oy ja Elenia Group Oy

Tavoite2025

Elenianyhtiötmuuttuivat2020.Vuosien2017–2019lukujaeiole
korjattuvastaamaannykyorganisaatiota.
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Turvallisesti töissä  
– joka päivä

Turvallisuusontavoitteenakaikessatoiminnassamme.

Otamme turvallisuusnäkökulmat huomioon toimintamme 

ja verkkopalveluiden kehityksessä, seuraamme toiminnan 

turvallisuutta sekä johdamme turvallisuuskulttuurin kehi

tystä.Turvallisuuskulttuuriaohjaayhdessäkumppanei

demme kanssa laadittu Turvallisuusmanifesti ja siihen liit

tyväturvallisuusohjelmaTEKO–Terveenäkotiin.Suunta

namme on kulkea päättäväisesti kohti nolla tapaturmaa 

-tavoitetta.

Turvallisuusjohtamisemme kattaa työturvallisuuden, 

asiakasturvallisuuden, toimitilojemme ja toimintamme 

fyysisen turvallisuuden sekä valmiudet eri poikkeustilan

teisiin.Olemmeselvittäneetsähköverkkotöidenturvalli

suuskulttuuria kumppaneillemme sekä kumppaneittemme 

kanssa työskenteleville elenialaisille kohdennetulla tur

vallisuusilmapiirinkyselytutkimuksella.

TEKO – Terveenä kotiin ohjelman avulla johdamme 

työturvallisuudenkehitystä.Siihenosallistuvatkaikki

Elenian sähköverkon rakentamisen ja kunnossapidon pää

urakoitsijat.Yhtiötkantavatverkostonamyösvastuuta

siitä, että tietoisuus ja turvalliset työtavat toteutuvat 

käytännössäyhtiöidenalihankkijoilla.Näinhankkeenvai

kutusulottuujopatuhanteentyöntekijääntyömaillamme.

Teknologiaa ja toimintamalleja kehittämällä tuomme tur

vallisuusnäkökulmat entistä paremmin osaksi käytännön 

sähköverkkotöitä muun muassa Elenia Avain HSEQ eli 

Health&safety,environment,quality-palvelukehityksen

avulla.Tulevaisuudessalaajennammeedelleensähköverk

kotöiden turvallisuuden sekä laadun kehittämistoimia ja 

valvontaayhdessäkumppaneidemmekanssa.

TEKO-koulutukset kumppaneille 

Elenian järjestämät turvallisuuskoulutuksen webinaarit 

sähköverkkoammattilaisillekeräsivätvuoden2021aikana

660osallistujaa,joistavaltaosaoliEleniankumppaneita.

Koulutus perehdyttää Elenian ja sähköverkkorakentami

sen turvallisuusperiaatteisiin ja vaatimuksiin erityisesti 

maarakentajiennäkökulmasta.Palautteenperusteella

koulutusten keskustelut on koettu hyödyllisiksi parhaiden 

turvallisten toimintatapojen edistämisessä ja jakami

sessa.Useatkoulutukseenosallistuneetsähköasentajat

ovat hyötyneet yhteisymmärryksen parantumisesta 

maanrakennuksenammattilaistenkanssa.

Turvallisuuden johtaminen

Turvallisuus on osa Elenian johtamista hallituksen kokouk

sista lähtien, joissa turvallisuusasiat käsitellään ensim

mäisenä.Elenianhallituksenjäsenistäkoostuvatyöturval

lisuuden ja työterveyden, ympäristön sekä yritysturvalli

suuden valiokunta kokoontuu useita kertoja vuodessa 

seuratenturvallisuudensuorituskykyäjakehitystä.Tapa

turmataajuus on Eleniassa mittarina jokaisen elenialaisen 

vuositavoitteissa, ja turvallisuustavoitteet ovat myös osa 

kumppanikohtaisiatuloskortteja.Turvallisuusasioitakäsi

tellään johtoryhmän, yksiköiden ja tiimien kokouksissa 

säännöllisesti.

Elenian työsuojelutoimikunta kokoontuu neljästi vuo

dessa.Turvallisuusonsäännöllisestimukanatiimienja

kumppaneidenkeskusteluissasekätapaamisissa.Elenian

sekä urakoitsijakumppaneiden johto ja päälliköt tekevät 

Safety Walk tapaamisia työmaille ja henkilöstöämme 

Osana TEKO Terveenä kotiin ohjelmaa, Elenia Avain projektissa kehitämme yhdessä urakointikumppaneidemme ja 

HSEQ-järjestelmänpalveluntarjoajankanssauusiamobiilejaominaisuuksiaturvallisuudenparantamiseksi.Otimme

vuonna2021käyttöönHSEQ-palvelussaturvallisuusviestinnällisiäominaisuuksiajavuoden2022alussahelppokäyttöi

sentyökaluntyömaidenpäivittäiseenriskientunnistamiseenjaarviointiin.

OlemmejakaneetHSEQ-palvelunkauttaelenialaistenjakumppaneidentietoonyli80turvallisuuteenliittyvääajan

kohtaistatapausta.Tapauksetovatolleetesimerkiksiläheltäpiti-tilanteita,positiivisiahavaintojaturvallisestatyöme

netelmästätaiturvallisuustiedotteita.Näistäjaetuistatapauksistavoitykätä,elimerkitähyödylliseksi,jalisätietoja

tapauksestavoikysyäkommentoimalla.

RiskinarviointityökaluotettiinensinkäyttöönElenianSäävarma-projekteihinjavuoden2022aikanamyösElenian

muihintöihin.Riskinarvioinnissaonolennaista,ettäriskinarviointikysymyksetvaihtelevatpäivittäinjamukautuvataina

valittuuntyövaiheeseen.Työkalunkäytöllävarmistetaan,ettätyökohteessamietitäänmahdollisiavaaranpaikkojaennen

kuintyötaloitetaanjaettätyöalueonturvallisessakunnossamyösulkopuolisille.

KasvatimmeHSEQ-palvelunaktiivistenkäyttäjienmääräävuonna2021noin350henkilöstäyli500henkilöön.Aktiivi

sistakäyttäjistäyli300onkumppaneitamme.Vuonna2022jatkammekehitystyötäjatavoitteemmeonlisätäaktiivisten

käyttäjienmäärääentisestään.

ELENIAAVAIN–PAREMPAA
TURVALLISUUTTA 
RISKINARVIOINNILLA  
JA TIETOA JAKAMALLA 

osallistuu myös kumppaneita koskeviin turvallisuuskoulu

tuksiin.Sähkönjakelunsuurhäiriöissäjärjestämmeasen

tajille turvavartteja ennen työn aloittamista ja suurhäiriön 

aikana.
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Työterveys- ja 
työturvallisuus-
järjestelmä 

Työterveys ja työturvallisuustoimintamme, TTT, perustuu 

ISO45001-standardinmukaiseensertifioituunjohtamis

järjestelmäämme.Vuonna2021järjestelmämmeauditoi

tiinilmanpoikkeamiataikehittämiskohteita.Pohditta

vaksi jäi, kuinka varmistamme kehityshankkeidemme vai

kuttavuudenjaturvallisuushavaintojenkirjaamisen.

Positiivista palautetta saimme auditoinnissa työmaa

pöytäkirjoistajaurakoitsijanturvallisuustietoisuudesta.

Elenian työkykyhanke, Safety Walk toiminta sekä muut 

kehityshankkeet ja niiden vastuuttaminen todettiin myös 

positiivisinahavaintoina.TTT-järjestelmänsisäisissä

auditoinneissa kehityskohteeksi nousi tiedonkulun var

mistaminen ja perehdytys jokaiselle Elenian töissä työs

kentelevälle.

Koulutamme henkilöstöämme muun muassa työtur

vallisuuteen, sähkötyöturvallisuuteen, ensiaputoimintaan 

sekäturvalliseentoimintaantiealueilla.Osanaturvalli

suustyötä kehitämme toimitilojemme turvallisuusratkai

suja palvelemaan kriittisen infrastruktuurin hallinnan vaa

timuksia.

Tärkeä osa työturvallisuuden kehitystä on jatkuva 

ympäristön sekä työmenetelmien aiheuttamien riskien 

havainnointi, niistä ilmoittaminen ja ennen kaikkea havain

noistaoppiminen.Vuonna2021elenialaisetjakumppanit

tekivätyhteensäyli2900turvallisuushavaintoatavoit

teenoltuavähintään2000.Tulevinavuosinamäärällisten

tavoitteiden lisäksi keskitytään erityisesti omaan työ

hön liittyvän havainnoinnin kehittämiseen ja havainnoista 

oppimiseen.Tätätukeeturvallisuushavaintojenkäsitte

lyn kehitystyö, jonka avulla havainnot voidaan kohdistaa 

entistä tarkemmin eri työvaiheisiin, riskeihin ja vaarateki

jöihin.

Kaikki tapaturmat tutkitaan

Vuonna2021Eleniantöissätapahtui19vähintäänyhden

päivän poissaoloon johtanutta tapaturmaa, jotka kaikki 

sattuivatEleniantöitätehneillekumppaneille.Yhteinen

tapaturmataajuutemme,LTIF,oli9,5jajäimmeasetta

mastammetavoitteesta,jokaolialle3.Tutkimmekaikki

töissämmesattuneettapaturmatkumppaneidenkanssa.

Yhdessä teemme työtä kohti tärkeintä tavoitettamme, 

nollatapaturmaaEleniantöissä.

Elenian johto ja esihenkilöt tekevät Elenian työmaille 

turvallisuustapaamisiaeliSafetyWalk-tapaamisia.Tar

koituksena on havainnoida ja parantaa työmaan turval

lisuuskulttuuriaja-asenteitasekäkuullatyöntekijöitä.

Vuonna2021elenialaisettekivät217jakumppanit212

Safety Walk käyntiä, joissa kiinnitettiin erityisesti huo

miota työntekijöiden suojavarusteiden käyttöön sekä lii

kenteenohjaukseenjakaivantojenaitaamiseen.Samalla

Elenian johto ja esihenkilöt tulivat tutuiksi työmailla työs

kenteleville.

Vuonna2021aloitimmeSanoistaTEKOihinkeskustelu

tilaisuudet, joilla pyrimme vastaamaan TTTjärjestelmän 

sisäisissä auditoinneissa esiin nousseeseen haasteeseen 

siitä, kuinka kiinnitämme huomiota ja reagoimme työ

maillaeriasioihin.Tavoitteenaonyhtenäistäätoimintata

poja ja antaa lisäkeinoja ottaa haastavia aiheita puheeksi 

sekälevittäähyväksihavaittujatoimintatapojaeteenpäin.

Käynnistämmevuonna2022työterveydenja-turval

lisuuden sekä ympäristö ja laatutoiminnan tason nos

tamiseentähtäävänkehittämisprojektin.Tavoitteena

on parantaa Elenian töiden turvallisuutta ja laatua sekä 

panostaatyömaakäynteihin.Tarkastelemmemuun

muassa ohjeistuksen soveltuvuutta käytännön töihin ja 

perehdytystenonnistumistaalihankintaketjuissa.

 
ERI OSAPUOLIIN KOHDISTUNEIDEN 
TURVALLISUUSHAVAINTOJEN MÄÄRÄ

 
TAPATURMATAAJUUS 
(LTIF)*

 Elenian henkilöstö
 Elenian kumppanit
 Yhteinen LTIF

*LTIF=tapaturmienmäärä/milj.työtuntia

Tavoite2025Tavoite  
2025

 Elenia
 Elenian kumppanit

 Elenian asiakkaat
 Elenian sidosryhmät

4000
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0

 
 
TURVALLISUUSKOULUTUKSIIN OSALLISTUNEET

2019 2020 2021

Ensiapukurssit 67 76 105

Työturvallisuuskorttikoulutus 60 26 75

Sähkötyöturvallisuuskoulutus* 35 54 84

Tieturvakoulutus 18 14 33

Ratatyöturvallisuuspätevyys 8 10 18

Muut koulutukset 1  2

Osallistujat yhteensä 189 180 317

*Sis.Sähköturvallisuustutkinto1jaSähkötyöturvallisuuskorttiSÄTKY
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Turvallisesti  
sähköverkon lähellä

Turvallinen toiminta sähköverkon läheisyydessä on vas

tuullisuudessammeratkaisevantärkeää.Rakennamme

sähköverkkoamme ja pidämme sen kunnossa niin, ettei 

siitä aiheudu vaaraa asiakkaillemme, sidosryhmillemme 

taiyhteiskunnalle.

Sähkökatkotilanteissa huomioimme turvallisuuteen 

ja yhteiskuntaan liittyvät vaikutukset sähköjen palautus

järjestyksessä.Turvallisuudenkannaltakriittisetviathoi

dammeensimmäisinä.

Elenia viestii työmailla vaadittavista turvavarusteista 

työmaillanäkyvieninfokylttienavulla.Näintuommetyö

maiden turvallisuusvaatimuksia myös alueen asiakkaiden 

jasidosryhmientietoon.Työmaittemmeohikulkeejat

kuvasti esimerkiksi koulu  ja työmatkalaisia, ja vastuul

lamme on huolehtia turvallinen liikkuminen työmaiden 

lähellä.

Tieto tuo turvaa ja vähentää kustannuksia

Tiedottamisella ehkäisemme ja vähennämme sähköver

kon vaurioittamista erilaisen rakentamisen ja verkon 

läheisyydessätyöskentelynyhteydessä.Opastammeasi

akkaitamme ja muita osapuolia turvallisesta työstä ja toi

minnasta sekä ilma  että maakaapeliverkon läheisyy

dessä muun muassa sähköisen oppimateriaalin ja sosiaa

lisenmedianavulla.Kehitämmepalveluitammeparemmin

tukemaan turvallista toimintaa sähköverkon läheisyy

dessä.

Sähköverkon vauriot aiheuttavat turvallisuusriskejä, 

esimerkiksi sähkötapaturman riskin työntekijöille ja ulko

puolisille.Verkonvaurioittaminentaajama-alueellavoi

merkitä sähkökatkoa sadoille tai jopa tuhansille asiak

kaille.Säiltäänrauhallisenvuodensähkökatkoistamerkit

täväosaonvaurioittamistenaiheuttamia.Näistäsyntyy

tarpeettomia kustannuksia ja haittoja vaurioiden aiheut

tajillejaasiakkaille.

• Sähköverkon maarakennus ja 

turvallisuus

• Sähköverkon purkutyö ja turvallisuus

• Turvallinen materiaalien toimitus ja 

kierrätys

• Turvallinen kytkentöjen johtaminen

• Turvallinen käyttöönotto

• Turvallisesti töissä tiealueella

• Vauriopuun poisto ja turvallisuus

• Viankorjaus ja turvallisuus 

ELENIAN SÄHKÖVERKKOTÖISSÄ 
SUORITETTAVAT PEREHDYTYKSET

Elenia, Gradia Jämsä oppilaitos ja verkko

urakoitsijaOmexomtoteuttivatvuonna2021

yhteistyössä metsäalan opiskelijoille uuden 

tavan harjoitella turvallista metsätyökonei

denkäyttöäsähköverkonläheisyydessä.

Metsäoppilaitoksen alueelle rakennettiin 

pääosin kierrätetystä materiaalista ilma

johtoverkkoa, jonka avulla metsäkonetyötä 

sähkölinjan läheisyydessä voi harjoitella tur

vallisesti.

”Tiedustelimme keväällä Omexomin ja 

Elenian kiinnostusta rakentaa sähkölinjaa 

oppilaitoksen harjoituskäyttöön. Nyt opiske-

lijat voivat harjoitella metsäkoneen käyttöä 

sähköverkon ilmalinjan läheisyydessä saa-

dakseen valmiudet turvalliseen työskente-

lyyn”, iloitsi Gradia Jämsän koulutuspäällikkö 

Jarmo Nikkanen.

HARJOITTELUALUE 
METSÄALAN 
OPISKELIJOILLE
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SÄHKÖVERKOLLE AIHEUTETTUJEN VAURIOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2021

VAURIOIDEN AIHEUTTAJAT MAAKAAPELIVERKOSSA
• Maarakennus ja rakennustyöt eri muodoissaan,  

esim.väylä-,tele,vesi-,viemäri-taikiinteistöhankkeet

VAURIOIDEN AIHEUTTAJAT ILMAVERKOSSA
• Puunkaadot linjaan

• Työkoneiden ja ajoneuvojen aiheuttamat vauriot

MAAKAAPELI

615
ILMAJOHTO

580
MUUT VAURIOT*

206
*esim.jakokaapit, 
muuntamot,yms.

TURVAETÄISYYS SÄÄVARMAAN MAAKAAPELIIN 

Syksyllä2021julkaisimmeverkkosivuillammeKuinkavältätsähköverkonvaurioittamisen?

-verkkokurssin.Sähköverkonvahinkojaaiheuttavatkaivutöissäpoikkikaivetutmaakaapelit,

ilmajohtoverkon rakenteisiin osuvat korkeat kuljetukset tai työkoneet sekä linjoille vahingossa 

kaadetutpuut.Nämävahingotvoivataiheuttaapitkänkinsähkökatkonjopasadoilleihmisille.

Tavoitteemme on, että kenellekään ei satu tapaturmaa tai muuta vahinkoa sähköverkon 

lähellätoimittaessa,jaettäsähköverkkoonkohdistuvatvahingotvältetään.Verkkokurssi

antaatiiviintietopaketinturvallisestatoiminnastajavinkit,kuinkavälttäävahingot.Maksuton,

vapaasti suoritettava kurssi on suunnattu maankaivuuta ja muita sähköverkon läheisyydessä 

tehtäviätöitätekeville,asiakkaille,alanoppilaitoksillejamuillesidosryhmille.

VERKKOKURSSI 
SÄHKÖVERKON 
VAURIOITTAMISEN 
EHKÄISYSTÄ 
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Välitämme asiakkaidemme arjen sujuvuudesta 
tarjoamalla turvallista, laadukasta ja ystävällistä 
palvelua sekä huolehtimalla verkkopalveluiden 
luotettavuudestakaikissaolosuhteissa.

ASIAKASKOKEMUS JA 
VERKKOPALVELUIDEN 
LAATU

Visiotavoitteemme 2035
Maine ja luottamus  
tasolla3,5(1–5)

2021 2022

TAVOITE TOTEUMA TAVOITE

Uusi Uusi 3,1



ELENIA JA VASTUULLISUUS 2021 ASIAK ASKOKEMUS  
JA VERKKOPALVELUIDEN L A ATU

ASIAKASKOKEMUS JA 
VERKKOPALVELUIDEN LAATU

Me välitämme  
arkesi sujuvuudesta

Välitämme asiakkaidemme arjen sujuvuudesta tarjo

amalla turvallista, laadukasta ja ystävällistä palvelua 

sekä huolehtimalla verkkopalveluiden luotettavuudesta 

kaikissaolosuhteissa.Vastuullisuusohjelmammekulma

kiviä ovat asiakkaidemme tyytyväisyys ja heidän koke

muksensaElenianpalveluista.Nekertovat,kuinkahyvin

me ja kumppaniverkostomme onnistumme tehtäväs

sämme.

Myrskyihin emme voi vaikuttaa, mutta ympärivuoro

kautisen valvonnan ja älykkään teknologian avulla säh

könjakelunhäiriötovatvaltaosintiedossammenopeasti.

Ikääntyvän verkon uudistaminen sää varmaksi näkyy sel

västi myrskyjen ja lumikuormien aiempaa vähäisempinä 

häiriöinäsähkönjakelussajaasiakkaidemmearjessa.

Luotettavuuden rinnalla palveluidemme ja toimintamme 

tietoturvallisuus on äärimmäisen tärkeää ja huoleh

dimmesiitäosanaEleniankokonaisturvallisuutta.

VASTUULLISUUSOHJELMAN  

MITTARIT

2021 2022

TAVOITE TOTEUMA TAVOITE

Asiakas - 
tyytyväisyys 

3,3 3,14 3,2

Päivät ilman yli 6 h 
sähkökatkoa 

Uusi 
mittari

263  
päivää

Yli  
280päivää

Asiakkaat säävarman 
piirissä

77% 78 % 82%

Asiakaslupausten 
lunastaminen 

Uusi 
mittari

Uusi

• Asiakaspalvelun 
ratkaisuaste70 %

• Pientuotannon 
palvelukonsepti valmis

• Onnistumis-%
reklamaatioiden 
käsittelyajassa
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Energiapalvelua  
koteihin, yrityksille ja 
yhteiskunnalle

Perustehtävämme on pitää huolta kotien, yritysten ja 

yhteiskunnan arjen sujumisesta toimittamalla sähkö käyt

täjilleen.Valvommesähköverkkoaympärivuorokauden,

pidämme sitä jatkuvasti kunnossa ja kehitämme verkko

palveluitapitkäjänteisesti.Rakennammesähköliittymiä,

korjaamme verkon viat sähkökatkoissa ja huolehdimme 

jokapäiväisestäasiakaspalvelusta.Täyttääksemmeasiak

kaiden ja yhteiskunnan odotukset uudistamme sähkö

verkkoa säävarmaksi ja älykkääksi osana energiamur

rosta,jossauusiutuvanenergianmerkityskasvaa.

VerkkopalveluyhtiönäEleniapalveleeyli435000asi

akasta Kanta ja PäijätHämeessä, Pirkanmaalla, Kes

ki-SuomessasekäEtelä-jaPohjois-Pohjanmaalla.Vuoden

2021sähkönsiirtomääräoliyhteensä6643GWh,jokaon

Elenianhistoriansuurinsiirtomäärä.Vuosiolitalvikuukau

sien osalta kylmä, mikä kasvatti kuluttajien sähkönkäyt

töä, myös teollisuuden sähkönkäyttö teki selvän nousun 

edellisestävuodesta.

Palveluliiketoimintamme tarjoaa asiakaspalvelua ja 

sähkömarkkinoihin liittyviä monipuolisia palveluita ener

giayhtiöille.Tuotammepalveluitanoin1,2miljoonallelop

puasiakkaalle.Seuraammeaktiivisestipalveluidemme

laatua ja valmennamme asiakasneuvojia taataksemme 

asiakkailleparhaanpalvelukokemuksen.Toimintamme

perustuu vahvaan energiaalan osaamisen sekä modernei

hintietojärjestelmiin.

Vastuullisuuden visiotavoitteenamme on asiakkaiden 

hyväksyntäjaluottamusEleniaakohtaan.Asiakaskoke

muksesta huolehdimme muun muassa asiakaslupauksil

lamme, mittaamalla asiakkaidemme tyytyväisyyttä ja jat

kuvallavuoropuhelullaheidänkanssaan.

 Asuminen ..................................44%
 Maatalous, palvelut ja rakentaminen ....28%
 Teollisuus ..................................23%
 Muut..........................................5%

 Asuminen ..................................85%
 Maatalous, palvelut ja rakentaminen ..... 14%
 Teollisuus .................................... 1%
 Muut..........................................0%

ASIAKASMÄÄRÄT JA SIIRTOVOLYYMIT

ASIAKASMÄÄRÄT SÄHKÖNSIIRTO

Asiakasmäärä
435 000
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Asiakaslupauksilla hyviä 
palvelukokemuksia 
arkeen

HELPOTAMME  
ASIOINTIASI

• Elenia Aina helpottaa arkeasi

• Meillä et jonota turhaan 
puhelimessa

• Voit varata soittoajan  
sähköliittymäasioissa

• Pidämme sinut ajan  
tasalla sähköliittymäsi 
rakentamisesta

SÄÄSTÄMME YHDESSÄ 
ENERGIAA JA YMPÄRISTÖÄ

• Kulutusvahti säästää  
sinut yllätyksiltä

• Puita istuttamalla torjumme 
ilmastonmuutosta

• Neuvomme ja palvelemme  
energian pientuotannossa

• Suojelemme kansallis lintuamme 
laulujoutsenta

TARJOAMME ALAN  
PARASTA PALVELUA

• Elenia Säävarman rakentamisen  
tyytyväisyystakuu

• Hyvitämme automaattisesti 
pitkät sähkökatkot

• Haemme ratkaisut lyhyisiin 
sähkökatkoihin

• Huolenpitoa erityisasiakkaille

ASIAKASLUPAUKSEMME

Asiakkaittemme hyvä palvelu on meille vastuullisuutta 

arjen sujuvuudesta, sillä toimintamme vaikuttaa asiak

kaittemme elämänpiiriin ja luottamukseen Eleniaa koh

taan.Luottamuksenvahvistamiseksijulkaisimme

vuonna2021uudetasiakaslupauksemme,joidentavoit

teena on varmistaa asiakkaille hyvä palvelukokemus 

arjen eri tilanteissa ja nostaa esiin työmme vastuulli

suutta.Kaksitoistaasiakaslupaustammeonkoottukol

meenteemaan.

Helpotammeasiointiamonipuolisillapalvelukanavilla.

Asiakkaamme voivat käyttää digitaalista Elenia Aina 

palveluamme sähkönkulutuksen seurantaan ja help

poonasiointiin.Digitaalistenpalveluidenrinnallavarmis

tamme, että puhelinpalvelussamme vastausajat pysyvät 

lyhyinäjapalveluonsujuvaa.Nettisivuiltammevoitar

kistaa vastausajat, ja jos asiakaspalvelussamme on pal

jonpuheluita,voiasiakasjättäätakaisinsoittopyynnön.

Myös sähköliittymän hankintaan voi varata soittoajan 

asiantuntijallemme.Sähköliittymänrakentamisenetene

mistävoiseuratakätevästiEleniaAina-palvelussa.

Säästämme yhdessä asiakkaidemme kanssa ener

giaajaympäristöä.EleniaAina-palvelussaasiakasvoi

ottaa käyttöön Kulutusvahdin, jonka avulla sähkön kulu

tussyöppöjen huomaaminen ja energiansäästö helpot

tuu.Kulutusvahtiakäyttäviäasiakkaitaonlähes3000.

Kehitämme palvelua asiakkaiden palautteiden perus

teella.Ilmastonmuutoksenhillitsemiseksiistutamme

puuntaimia entisille johtokaduille yhteistyössä 

4H-toiminnanTaimiteko-kumppaninkanssavasti

neeksi asiakkaidemme sähköisistä allekirjoituksista 

jae-laskusopimuksista.Palvelemmeasiakkaitamme

uusiutuvan energian pientuotannon sähköverkkoon 

liittämiseen kysymyksissä, ja varmistamme aurinko

energianturvallisenkytkennänsähköverkkoon.Suo

men kansallislintua laulujoutsenta suojelemme asen

tamallalintuvaroittimiailmajohtoverkkoon.Vuonna

2021niitäasennettiinlähes300.Vinkkejäkohteista

saammeasiakkailtamme.

Tarjoammealanparastapalvelua.Uudistamme

vuosittain ikääntyvää sähköverkkoa säävarmaksi 

ja annamme tyytyväisyystakuun Elenia Säävarma 

-rakentamiselle.Tavoitteenammeonasiakaspalaut

teiden nopea hoito, ja siksi mittaamme niiden käsitte

lynopeuttaosanalaadunvarmistusta.Asiakkaamme

saavat lain vaatimuksia paremman hyvityksen pit

kistä sähkökatkoista sekä ratkaisuja lyhyiden sähkö

katkojenvähentämiseen.Paransimmevuonna2021

lyhyiden sähkökatkojen seurantaa ja varmistimme 

toimitusvarmuuden toimenpiteiden toteutumista jäl

kiseurannalla.TarjoammeainoanayhtiönäSuomessa

huolenpitopalvelua erityisryhmille pitkissä sähkökat

koissa.Liityttyäänmukaanhuolenpitoonasiakassaa

meiltähänellekohdennettuapalvelua.Lähetämme

viestejä sähkökatkoon varautumisesta esimerkiksi 

ennen myrskyä, ohjeistamme toimintaan sähkökat

kon aikana sekä tiedotamme korjaustöiden etene

misestä.
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Syksyllä2021asiakkaammesaivatäänestääomaasuosikkiaan

asiakaslupauksistamme.Lähes20000asiakastammekertoimieli-

piteensä.Suosituinasiakaslupauksistammelähes25prosentin

ääniosuudellaon”Hyvitämmeautomaattisestipitkätsähkökatkot”.

Myös lupauksemme ”Puita istuttamalla torjumme ilmastonmuu

tosta”ja”Meilläetjonotaturhaanpuhelimessa”olivatsuosittuja.

Kaikkilupauksemmesaivatasiakkailtakannatusta.Lämminkiitos

kaikille äänestäneille! 

ASIAKKAAT 
VALITSIVAT 
SUOSIKKI-
LUPAUKSENSA 

Asiakastyytyväisyys vaikuttaa kumppani-
valintoihin ja henkilöstön tavoitesopimuksiin

Tärkeimpiä onnistumisen mittareitamme on asiakastyyty

väisyys.Seuraammeasiakkaidemmetyytyväisyyttävian

hoitoon, sähköliittymien ja säävarmahankkeiden rakenta

miseensekäasiakaspalveluummeerikanavissa.Henkilös

tömme ja kumppanit saavat tietoa tuloksista lähes 

reaaliaikaisesti.Tuloksetraportoidaanjohtoryhmälleja

hallituksellekuukausittain.Asiakastyytyväisyysonmyös

osa henkilöstön tavoitesopimuksia, ja se vaikuttaa suo

raan Elenian kumppaneiden laatupisteisiin ja bonuksiin 

sekäkumppanivalintoihimme.

Uusilla CSATasiakastyytyväisyyskyselyillä (Customer 

SatisfactionScore)voimmevertaillapalveluidemmeja

toimintojemmeonnistumista.Olemmeasettaneetyhte

näisettavoitteetasiakastyytyväisyydellemme.Asteikolla

1–4tavoitteemmeasiakkaittemmekokonaistyytyväi

syydessäoli3,jonkaylitimmetuloksella3,14.Muutamat

toiminnot alittivat selvästi tavoitteen, ja ne ovat kehitys

kohtiamme.NPS-mittauksella(NetPromoterScore)seu

raamme tyytyväisyyttä asiakaspalvelumme eri palvelu

kanaviin.

Asiakaskokemuksen onnistumiset ja 
kehittämistarpeet 

Asiakaskohtaamisten laatu puhelinpalvelussa pysyi kor

keallaläpivuoden.Olemmetästäerityisenylpeitä,sillä

asiakaspalvelumme on joutunut toimimaan pitkään koro

napandemian ehdoilla emmekä ole voineet toimia yhtei

 
SUOSITTELUASTEMITTAUSTENTULOKSET2016–2021

 Asiakaspalvelu, puhelut
 Asiakaspalvelu, sähköpostit
 Suositteluaste, NPS

2022
Tavoite
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sissätyötiloissammenormaalisti.Nämähaasteet

eivät kuitenkaan ole näkyneet asiakaskokemuksen 

mittaustuloksissa, vaan tulokset jatkuivat hyvällä 

tasollavuoden2022puolelle.Olemmeonnistuneet

kaventamaan eri palvelukanavien välisiä laatueroja 

hyödyntämällä tekoälyä sekä asiakaspalvelukohtaa

mistenyksityiskohtiinliittyviävalmennuksia.

Asiakkaamme ovat olleet 

edellisten vuosien tapaan 

erityisen tyytyväisiä vikapal

veluumme ja siihen, kuinka 

sähköliittymien toimitus on 

sujunut.Varmistaaksemme

tyytyväisyyden tason seu

raamme tuloksia kattavasti ja 

hyödynnämme niitä henkilös

tön ja kumppaneidenkin val

mennuksessa.

Suurimmat parannustarpeet kohdistuivat aiem

paan tapaan digitaaliseen Elenia Aina palveluun, 

sähkökatkokarttaan sekä Elenia Säävarman verkon 

rakentamiseen,tiedottamiseenjajälkitöidenlaatuun.

EleniaAina-palvelussateimmevuoden2021

aikana useita uudistuksia asiakkaiden käyttökoke

muksenparantamiseksi.Vahvistimmemyöspalve

luntietosuojaa.Ulkoasu-uudistuksellavastasimme

saavutettavuusvaatimuksiin sekä käyttökokemuk

senselkeyttämiseen.LisäksiEleniaAinakäyttäänyt

kulutustiedon lähteenä uutta mittaustietojärjestel

mää, jonka ansiosta asiakkaan sähkönkulutustiedot 

näkyvät palvelussa aiempaa nopeammin ja luotet

tavammin.Kulutustietojenhidaspäivittyminenon

ollutyksisuurimpiasyitäpalautteeseen.TyöElenia

Aina-palvelunkehittämiseksijatkuuvuonna2022.

Säävarman verkon rakentamisessa emme 

saavuttaneet tavoitettamme asiakastyytyväi

syydessä.Saimmeasiakkailtapalautettapuut

teellisesta tiedottamisesta Elenia Säävarma 

-projektienetenemisestä.Tämänkorjaamiseksi

kehitimme Elenia Säävarman 

asiakasviestinnän pelikirjan, 

jonka avulla tavoitteemme on 

urakoitsijoittemme kanssa 

yhdenmukaistaa viestinnälli

siätoimintatapoja.Järjestel

mäkehitys mahdollisti pelikir

jan mukaisen projektikohtai

sen tekstiviestitiedottamisen 

toukokuusta2021alkaen.

Seuraamme tiiviisti kuinka 

urakoitsijamme ottavat käyttöön yhtenäisiä asia

kasviestinnänkäytäntöjävuonna2022.

Vuonna2020teimmeasiakastutkimuksensäh

kökatkokartastajavuonna2021laadimmetut

kimuksessa tunnistettujen kehittämistarpeiden 

pohjaltasähkökartankehittämissuunnitelman.

Uudistettu sähkökatkokartta on tavoitteena ottaa 

käyttööntoukokuussa2022,jolloinsähkökatko

kartasta tulee aiempaa selkeämpi muun muassa 

suurhäiriöviestintää tukevien ominaisuuksien sekä 

paremmannavigointitoiminnonansiosta.

Olemme onnistuneet 
kaventamaan  

eri palvelukanavien  
välisiä laatueroja 

hyödyntämällätekoälyä.

Asiakastyytyväisyys vaikuttaa kumppani-
valintoihin ja henkilöstön tavoitesopimuksiin

Vuoden2021elokuussavoimaantulleenpäivitetynsähkö

markkinalain mukaan verkkopalveluyhtiöiden on kuultava 

asiakkaitaan ja sidosryhmiään sähköverkon kehittämissuun

nitelmastaankahdenvuodenvälein.Ensimmäisenkerrannäin

tehdäänkeväällä2022.Näemmetämäntärkeänämahdollisuu

tenavahvistaaasiakas-jasidosryhmäluottamusta.

Jotta asiakas aidosti hahmottaa ja pystyy arvioimaan häntä 

itseään koskevia sähköverkkoon liittyviä asioita, on hänelle 

näkemyksemme mukaan tarjottava yksilöllisesti visualisoitua, 

paikallistatietoasähköverkosta.

Elenian verkkoalue on maantieteellisesti laaja ja sähkö

verkkoaonkaikkiaan76000kilometriä,minkävuoksiyksilöi

dynjapaikallisestiräätälöidyntiedonjakaminenonhaastavaa.

Haimme täysin uudenlaista ratkaisua sidosryhmiemme 

kuulemiseen innovaatiohaastekilpailu Let’s Talk! hackathonin 

avullalokakuussa2021.Hackathoniinosallistuiseitsemänesi

karsinnassavalittuajoukkuetta.Hackathoninintensiivisellä

parin päivän työskentelyllä ratkoimme parhaan mahdollisen 

ratkaisun kehittämistä asiakkaan kuulemisen vaatimusten 

täyttämiseen.

 Kerromme asiakkaalle kehittämissuunnitelman kuulemi

sen yhteydessä sähköverkon toiminnasta, sen yhteiskunnalli

sesta merkityksestä sekä investointi ja kunnossapitopäätök

siinvaikuttavistatekijöistä.Asiakasvoikartaltatarkastella

valitsemiensa kohteiden sähköverkon toimitusvarmuutta ja 

tulevaisuudensuunnitelmia.Huomioimmesaamammepalaut

teet verkkoratkaisujemme suunnittelussa ja toimitamme ne 

myösEnergiavirastollekehittämissuunnitelmanyhteydessä.

ASIAKKAAT JA 
SIDOSRYHMÄT MUKAAN 
SÄHKÖVERKON 
KEHITTÄMISSUUNNI TELMAN 
VALMISTELUUN 
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Verkkoinvestoinneilla 
elinvoimaa

Jatkoimmevuonna2021strategiammemukaisestiinves

tointejamme sähkönjakelun toimitusvarmuuden paranta

miseksi.Investointiemmepainopisteonsiirtynyttaaja

mistahaja-asutusalueille.

Vuonna2021Eleniainvestoisähköverkonrakentami

seenjakehittämiseen172miljoonaaeuroa.Uudistimme

ikääntynyttä sähköverkkoa rakentamalla uutta maakaa

peliverkkoanoin3700kilometriä,josta1800kilometriä

olikeskijännitteistäja1900kilometriäpienjännitteistä

verkkoa.Uusiapuistomuuntamoitarakensimmeyli1500

korvaamaanvanhojapylväsmuuntamoita.Jatkoimme

valokuituverkkojen rakentamista hyödyntämällä sähkö

verkkojen toimitusvarmuuden parantamiseksi tehtäviä 

investointeja.

Otimmevuonna2021käyttöönohjelmistorobotiikkaatukemaan

päätöksentekoaverkostoinvestointiensuunnittelussa.Robo

tiikka poistaa suunnittelijalta aikaa vieviä rutiineja ja vapauttaa 

aikaaolennaistenasioidenanalysointiin.Työkalunpäätehtävänä

on suunniteltavan verkon teknistaloudellinen optimointi tarkkaan 

määritettyjenparametrienpohjalta.Robotiikkatehostaasuun

nitteluprosessiajaparantaatasalaatuisuutta.Näinvahvistamme

Elenianverkko-omaisuudenhallintaa.

SUUNNITTELU-
ROBOTIIKKA 
VERKON-
SUUNNITTELUSSA 

VERKKOINVESTOINNIT  
2021 

172 M€

20 KV  
KESKIJÄNNITEVERKKOA

1 834 km

UUSIA  
PUISTOMUUNTAMOITA

1 509 kpl

UUTTA  
MAAKAAPELIVERKKOA

3 739 km

0,4 KV  
PIENJÄNNITEVERKKOA

1 905 km

KOKO VERKON  
MAAKAAPELOINTIASTE

58,5 % 

KESKIJÄNNITEVERKON  
MAAKAAPELOINTIASTE

55,7 %

PIENJÄNNITEVERKON  
MAAKAAPELOINTIASTE

62,0 %

Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamisella sekä 

moderneja tiedonsiirtoyhteyksiä tarjoamalla mahdollis

tamme osaltamme hajaasutusalueiden säilymistä elin

voimaisinajaesimerkiksisujuvanetätyön.Yhteisrakenta

minen mahdollistaa molempien verkkojen toteuttamisen 

kustannustehokkaasti.Sähköverkkoinvestoinnitedis

tävät myös uusiutuvan energian liittämistä ja sähköisen 

liikenteenlatausmahdollisuuksia.Näinolemmemukana

energiamurroksentoteuttamisessa.

Investointiemme  
painopiste on siirtynyt 

taajamista  
haja-asutusalueille.
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Sähkönjakelun varmuus 
paranee koko ajan

Investointimme säävarmaan verkkoon näkyvät asiakkail

lemmemerkittävästivarmempanasähkönsaantina.Ele

nian sähköverkon toimitusvarmuus sähkökatkojen vuotui

senkeskeytysajansuhteenolivuonna2021kaikkienaiko

jenparasmyrskytpoislukien.

Määrätietoinen työ ja investoinnit maakaapeloin

tiin, verkostoautomaatioon, kehittyneisiin järjestelmiin 

javianhoidonvarautumiseenovatkantaneethedelmää.

Asiakkaan keskimääräinen sähkön keskeytysaika ilman 

satunnaistekijöitä sekä lyhyiden katkojen määrä on puo

littunutkymmenessävuodessa.

Keskimääräinen asiakkaan kokema keskeytysaika, 

SAIDI,ilmanmyrskyjäoli67minuuttia,jokaon16vuo

dentarkasteluhistorianparas.Myrskytmukaanluettuna

SAIDIoliyhteensä111minuuttia.Keskimääräinenkeskey

tysmääräperasiakas,SAIFI,ilmanmyrskyjäoli2,5kappa

lettayli3minuutinsähkökatkoissaja3kappalettamyrs

kytmukaanlukien.Lyhyiden,allekolmenminuutinkes

keytysten keskimääräinen määrä per asiakas, MAIFI, oli 

ilmanmyrskyjä4,8kappalettajamyrskytmukaanlukien

5,4kappaletta.

Vuonna2021sähkökatkonasemakaava-alueillakoke

neistaasiakkaista98prosenttiakokimaksimissaankol

mentunninsähkökatkon.Kokoverkkoaluettatarkastelta

essayli98prosenttiakokimaksimissaankuudentunnin

sähkökatkon.

Asiakkaat tavoittivat meidät hyvin sähkökatkoihin liit

tyen.Vastausprosenttivikapuhelinpalvelussaoliyli89

prosenttiapuhelumääränollessayli36000vuonna2021.

Tiedotimmeasiakkaillemmelähettämällä1,35miljoonaa

sähkökatkoihinliittyväätekstiviestiä.Selvityksemme

mukaan valtaosa asiakkaista pitää tekstiviestiä parhaana 

tapanatiedottaasähkökatkoista.

 Keskeytystenkeskim. keskeytysaika, SAIDI (System Average Interruption Duration Index)  
 Keskeytystenkeskim. lukumäärä, SAIFI (System Average Interruption Frequency Index)  

 Keskeytyksenkokeneidenasiakkaidenkeskim.keskeytyksenkestoCAIDI(ConsumerAverageInterruptionDurationIndex)
 Lyhyidenkeskeytystenkeskim.lukumääräMAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index)

 
KAIKKI KESKEYTYKSET 

 
KAIKKI KESKEYTYKSET 

 
ILMAN SUURHÄIRIÖITÄ

 
ILMAN SUURHÄIRIÖITÄ

KESKEYTYSTUNNUSLUKUJEN KEHITYS 2014–2021

min minmin minkpl kplkpl kpl
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Kunnossapito varmistaa sähköverkon  
turvallisuutta ja luotettavuutta

Varma sähkönjakelu vaatii sähköverkon jatkuvaa huoltoa ja 

uudistamista.Huolehdimmeennakoivastiverkonturvalli

suudesta, toimivuudesta ja kunnosta yhteistyössä kump

paniverkostommekanssa.Kunnossapito-ohjelmamme

määrittelee ympäri vuoden tehtäviä tarkastuksia, raivauk

siajahuoltoa.Tarkastustenperusteellakohdennamme

kunnossapidonoikea-aikaisestisähköverkoneriosiin.

Vuoden2021aikanatarkastettiinpienjänniteverkkoa

noin800kilometriäsekänoin9000maakaapeliverkon

kohdetta.Keski-jasuurjänniteverkontarkastuksetteh

däänhelikopteritarkastuksinakesäisin.Suurjännitteinen

jakeluverkko kuvataan ja laserkeilataan kokonaan nel

jän vuoden välein ja keskijänniteverkosta neljäsosa joka 

vuosi.Sähköasemattarkastammeneljäkertaavuodessa

jahuollammeniidenlaitteitasäännöllisesti.Pidämmeeri

tyistä huolta tarkempaa huomiota vaativien kohteiden 

turvallisuudesta.Vuosittaintarkastammeesimerkiksiyli

1000pohjavesialueellasijaitsevaamuuntamoa.

Metsänhoidolla vähennämme puiden aiheuttamia säh

kökatkoja ja parannamme ilmajohtoverkon toimitusvar

muutta.Käsittelemmepuustoasähköverkkommelähei

syydessävuosittainnoin3000–7000kilometrinmat

kalta ylläpitääksemme ilmajohtoverkon sähkönjakelun 

varmuutta.Suurjännitteisenjakeluverkonraivaammejär

jestelmällisesti noin kuuden vuoden välein reunapuuhak

kuillasekälatvasahauksella.Keskijänniteverkonraivauk

siatehdäännoin4–5vuodenväleinjapienjänniteverkossa

8vuodenvälein.

Vuoden2021aikanasaimmepäätökseensähköverkonvierimetsienhoi

to-ohjelman.Ohjelmassahoidettiinilmajohtoverkonvierimetsiäsellai

siltaosuuksilta,jotkaovatkäytössävieläyli10vuodenajan.Vierimetsä

tarkoittaapuustoa,jokasijaitseenoin10metrinlevyisenjohtoalueen

reunallasähköverkonläheisyydessä.Myrskyttaipuustoapainavatlumi

kuormatvoivatkaataajataivuttaapuitavierimetsästäsähköjohdoille.

Ohjelmanaikanahoidetunvierimetsänmääränousiyli3200kilometriin

sähköverkkoa.

SÄHKÖVERKON 
VIERIMETSIEN 
HOITO-OHJELMA
PÄÄTÖKSEEN 

 
PUUSTONKÄSITTELYMÄÄRÄT(KM)2017–2021
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0

 Pienjänniteverkon(0,4kV)raivaus
 Keskijänniteverkon(20kV)raivaus
 Helikopterioksinta(20kV)
 Vierimetsänhoito(20kV)
 Suurjänniteverkon(110kV)raivaus
 Suurjänniteverkon(110kV)reunapuuhakkuu
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Toimitusvarmuus  
ja varautuminen  
näkyvät asiakkaille

Henkilöstöresurssiemme turvaaminen korostui pandemian 

jatkuessatoistavuotta.Hajautimmeverkonvalvontaajavian

hoidonjohtamistatoimintakykymmeturvaamiseksi.Tässä

olemme onnistuneet hyvin eikä korona ole vaikuttanut asiak

kaidemmesähkönjakeluun.

Säiden takia varauduimme sähkökatkoihin vuoden aikana 

seitsemänkertaa.Näistäkahdessatilannepahenisään

vuoksisuurhäiriöksi.KesäkuunpuolivälissäVieno-myrsky

aiheuttiyhtäaikaisensähkökatkonenimmillään27000asi

akkaallemme.Hetiseuraavallaviikollauseinapäivinäsähkö

verkon vikoja aiheuttaneet ukkosmyrskyt katkaisivat säh

kötyhtäaikaaenimmillään16000asiakkaalta.Vikatehtäviä

näissä kahdessa suurhäiriöissä hoidimme kumppaneittemme 

kanssayhteensäyli1000.Valtaosalleasiakkaistamme

saimmesähköttakaisinmuutamassatunnissa.Pieniosa

sähkökatkoistakestimaksimissaankaksivuorokautta.

Verkkoinvestointien ja varautumisen jatkuvan kehittä

misen ansiosta suurhäiriöissä sähköttömien asiakkaiden 

määrä on jatkuvasti pienentynyt ja katkot ovat lyhenty

neet.Kaikkeinpisimpiäsähkökatkojaolemmeonnistuneet

lyhentämäänvähintäänvuorokaudella.

Vastuullisuusohjelmamme tavoitteen mukaisesti päi

vitimmeEleniansuurhäiriöorganisaationvuoden2021

aikana.Suurhäiriöorganisaationrakennettaonmuokattu

varautumistoiminnan kehityksen mukaan ja uskomme sen 

palvelevanasiakkaitammeentistäparemmin.Eleniassa

kaikillaonjokinsuurhäiriönhoitoonliittyvätehtävä.Näin

voimme valjastaa henkilöstöämme tarpeen mukaan poik

keustilanteenhoitoon.

Käynnistimme vuoden aikana myös suurhäiriöpelikir

jammepäivityksen.Uusipelikirjakorostaakeskeisiätur

vallisuuteen liittyviä periaatteitamme ja toimintatapo

jamme.Julkaisemmeuudistetunsuurhäiriöpelikirjanvuo

den2022alkupuoliskolla.

TIEDONVAIHDON 
YHTEISTYÖTÄ 
HUOLTOVARMUUDEN 
HÄIRIÖTILANTEISSA 

Osallistumme aktiivisesti energiaalan huoltovarmuuden yhteistyöhön, jonka 

avulla koordinoidaan varautumista poikkeuksellisimpiin sähkökatko sekä 

esimerkiksipandemiatilanteisiin.Huoltovarmuusorganisaationtoteutta

massa kehityshankkeessa Tiedonvaihdon pelikirja tavoitteena oli kehittää 

parempia sidosryhmien tiedonvaihdon menettelyjä laajoissa sähkökatkoti

lanteissa.Pelikirjaatestataanjajatkokehitetäänhäiriötilanteidenharjoitte

lunavulla.Näinhankkeeseenosallistuneidenosaaminenjanäkemysonlaa

jemminenergia-alanjayhteiskunnanhyödynnettävissä.
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Tietoturvallisuus on  
jokapäiväistä työtä 

Vuoden2021aikanakeskityimmeEleniankyberturvallisuus

työssäerityisestiluotujentoimintatapojenharjoitteluun.Har

joittelimme sisäisesti jatkuvuudenhallintaa koko yhtiön poikke

ustilanneharjoituksessasyyskuussa2021.Havainnollisenja

hyödyllisen harjoituksen kokemuksiin perustuen yksiköt tarken

sivatpoikkeustilanteidentoimintatapoja.KaikkiaEleniantyön

tekijöitä koskee myös roolikohtaisesti suunniteltu tietoturva ja 

tietosuojakoulutus,jonkasuoritti100prosenttiahenkilöstös

tämme.

Kumppanit mukana tietoturvassa 

Kumppanuudet ovat merkittävässä roolissa Elenian toimin

nassa, ja siksi on tärkeää varmistaa tietoturvallisuuden toteutu

minenkokopalveluketjussa.Konkreettisinosavaatimustenmu

kaisuuden varmistamista ovat kumppaneittemme toiminnan 

auditoinnit.Auditoimmevuoden2021aikananeljänstrategisen

kumppanimme tietoturva ja tietosuojaasioiden tason ja käyn

nistimmeniidenmukaisestitarvittavattoimenpiteet.Harjoitte

limme myös poikkeustilannejohtamista yhdessä aluekumppa

neidenkanssatoukokuussa2021.

Asiakkaiden tietosuoja ensiarvoisen tärkeää

Elenialle asiakkaiden henkilötietojen suojasta huolehtiminen on 

ensiarvoisentärkeää.Olemmemäärittäneettietosuojapoikkea

mien ilmoittamista koskevan toimintamallin, jonka tarkoitus on 

tunnistaapoikkeamatjareagoidaniihinnopeasti.Vuonna2021

teimme kolme henkilötietoihin kohdistunutta poikkeamaa kos

kevaailmoitustatietosuojavaltuutetuntoimistolle.Toteutimme

havaittujen poikkeamien johdosta korjaavat toimenpiteet sisäi

sen prosessimme ja tietosuojavaltuutetun toimistolta saadun 

ohjeistuksenmukaisesti.

Toukokuussa2021järjestimmeulkoisenkumppaninkanssapoik

keustilanteen johtamisen harjoituksen, joka kohdistui erityisesti 

yhteistyöhönaluekumppaneidenkanssa.Teemoinaharjoituksessa

olivat erilaiset kyberturvallisuuden poikkeamat, kuten tietokalaste

lut, varastetut materiaalit sekä epämääräiset laitteet työympäris

tössä.TavoitteenaoliharjoittaaElenianjaaluekumppaneidenkykyä

hallita kyberturvallisuuden poikkeustilanteita sekä testata ja kehit

tää poikkeustilanteiden varalle laadittujen ohjeistuksien ja toiminta

mallientoimivuutta.

Etäyhteyksin toteutettu harjoitus sisälsi simuloituja poikkeus

tilanteita.Harjoituksessalöysimmekunkinaluekumppaninkanssa

kehittämistarpeita niin vastuisiin, ohjeistuksiin kuin toimintatapoi

hinkin.Lisäämmeesimerkiksikoulutustajaohjeistustakyberhäiriö

tilanteissa toimimiseen, sillä kyberturvallisuus koetaan vielä melko 

vieraaksi.Poikkeustilannejohtamisenharjoittelujatkuuosanasään

nöllistätoimintaavaihtelevinteemoin.

POIKKEUSTILANTEEN 
HARJOITTELU 
ALUEKUMPPANEIDEN KANSSA
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Maltillista hinnoittelua  
ja pitkäjänteistä kehitystyötä

Ikääntyvän sähköverkon uudistaminen säävarmaksi ja 

älykkään sähköverkon ratkaisujen rakentaminen kestävät 

vuosikymmeniä.Sähköverkkoratkaisujenonpalveltava

asiakkaita muuttuvassa ja hiilivapaaksi sähköistyvässä 

yhteiskunnassaylipuolivuosisataa,pidempäänkin.Verk

kopalvelun hintatasoa on arvioitava tulevaisuuden yhteis

kunnantarpeidenjasujuvanarjenvaatimustenperustalta.

Elenian kymmenvuotisen toiminnan aikana vuodesta 

2012lähtienverkkopalvelumaksuaonkorotettuviisiker

taa.Viimeisimmästähinnanmuutoksestaonaikaalähes

kolmevuotta.Vuonna2012korotuksenvaikutusasiak

kaanverkkopalvelumaksuunolialle2%janeljänäperäk

käisenävuotena2016–2019noin6%.Hinnoittelunperi

aatteenaonvakaajamaltillinenkehitys.

Olemme uudistaneet ikääntyvää ilmajohtoverkkoa jär

jestelmällisesti säävarmaksi suojaan myrskyiltä, ukko

siltajalumikuormilta.Olemmekehittäneetälykkään

sähköverkon ratkaisuja aina kulutuksen mittauksesta 

akustojen hyödyntämiseen edistääksemme hiilivapaan 

 Asiakkaatlaatuvaatimustenpiirissä  

 Säävarman verkon osuus

 Verkkopalvelun hinnankorotus

 
TOIMITUSVARMUUDEN KASVU JA VERKKOPALVELUN HINNANKOROTUKSET

%

6,0%

26,0%

78,0%

24,8% 58,5%

6,0% 6,0% 6,5%
0% 0%2,0%

sähköistyvänyhteiskunnankehitystä.Investointimme

sähköverkon uudistamiseen ylittävät miljardi euroa vii

meisenvuosikymmenenaikana.

Verkkoinvestointien vaikutuksia

• Yli250000asiakastammesäävarman 

sähköverkonpiirissä.

• Sähköverkon kaapelointiaste noussut alle  

20prosentistanoin60prosenttiin.

• Olemme liittäneet yli viidesosan Suomen koko 

tuulivoimastajanoin7000aurinkopaneelilaitteistoa

turvallisestiverkkoomme.

• Olemme uudistaneet sähkönkulutuksen mittaus

järjestelmän ja asennamme uuden sukupolven 

älykkäät sähkömittarit kaikille asiakkaillemme  

vuosina2021–2025.
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SÄHKÖLASKUN MUODOSTUMINEN

Pientalo 

• huonekohtainen sähkölämmitys

• pääsulake3x25A

• sähkönkäyttö18000kWh/vuosi

Pientalo 
• sähkökiuas, ei sähkölämmitystä 

• pääsulake3x25A

• sähkönkäyttö5000kWh/vuosi

 Energia...... 40%
 Siirto ........ 32%
 Verot ........ 28%

Kerrostalohuoneisto 
• ei sähkökiuasta

• pääsulake1x25A

• sähkönkäyttö2000kWh/vuosi

Maatilatalous, karjatalous 
• huonekohtainen sähkölämmitys 

• pääsulake3x35A

• sähkönkäyttö35000kWh/vuosi

 Energia...... 50%
 Siirto ........ 20%
 Verot ........ 30%

 Energia...... 39%
 Siirto ........ 34%
 Verot ........ 27%

 Energia...... 49%
 Siirto .........21%
 Verot ........ 30%

Verkkopalvelunosuusonkokosähkönhinnastanoinkolmannes.Sähkön

kokonaishinta muodostuu verkkopalvelusta, sähkönmyynnistä ja 

veroistavaltiolle.Kaikkienverkkopalveluyhtiöidentehtäväonhuolehtia

verkkopalvelulaskun yhteydessä sähkö ja arvonlisäverot ja tilittää ne 

valtiolle.

ASIAKKAAT MAKSAVAT JATKUVASTI KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVASTA PALVELUSTA 

 

Verkkopalvelumaksulla asiakas maksaa siitä, että sähkö on 

käytettävissäkokoajan.Siirretylläenergiamäärälläeiole 

juurikaan vaikutusta syntyviin kustannuksiin, sillä suurin osa, 

noin80prosenttia,Eleniankustannuksistaonkiinteitä. 

Asiakkaat maksavat siirtomaksun lisäksi perusmaksua,  

jolla katetaan seuraavaa palvelukokonaisuutta

• sähkönjakelu asiakkaitten tarpeen mukaan kellon ympäri 

• sähköverkon ylläpito ja uudistaminen 

• sähkönkulutuksen tuntitehotiedon mittaus ja välitys markkinoille 

• verkon jatkuva käytönvalvonta ja vikojen korjaus 

• verkkopalveluiden kehittäminen ja uudistaminen

• monikanavainen asiakaspalvelu 

VERKKOPALVELUMAKSU

 Kiinteätkustannukset75–80 %
 Muuttuvatkustannukset20–25 %

Maltillista hinnoittelua ja pitkäjänteistä kehitystyötä
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Elenian tarina – jatkuvaa vastuullista uudistumista 

2001–2010

• 2001 Janikamyrskyn jälkeen viranomaisehdotus  
6hsähkökatkorajoituksesta.

• 2002–2008 Älykkäätsähkömittaritasiakkaille.

• 2005–2010 Automaatiolla varmuutta ilmajohtoverkkoon,  
kevytsähköasemat.

• 2007SähkökatkokarttapalveluensimmäisenäSuomessa.

• 2008SähkökatkoviestipalveluensimmäisenäSuomessa.

• 2009 Päätös rakentaa säävarmaa verkkoa maaseudulle  
ensimmäisenäverkkopalveluyhtiönä.Korvausyli6hsähkö-
katkoistaainoanayhtiönäSuomessa.

• 2010 Sähkönkulutuksen tuntiseuranta ensimmäisenä  
Euroopassa.Älykkäidensähkömittareidenintegrointi
pienjänniteverkonvalvontaan.

2011–2020

• 2012 Automaattinen vianpaikannus ja erotus sekä sähköjen palautus 
keskeytysaikojenlyhentämiseksi.

• 2013Karttapalvelusäävarmanverkonrakennushankkeista. 
Asiakkailledigitaalinensähkönkulutuksenseurantapalvelu.

• 2017 Energiayhtiöille asiakaspalvelutuotanto, palvelu kokonaisuus  
ylimiljoonalleloppuasiakkaalle.

• 2017–2020Markkinaehtoisenkulutusjoustontestaus.

• 2018Akkukonseptisäätövoimanajasähkökatkojenvaravoimana.

• 2018–2021GlobaalissavastuullisuudenGRESB-arvioinnissaviisitähteä.

• 2019Valokuituverkonrakentaminensäävarmanverkonyhteydessä. 
Vastuullisuusohjelmaja-raportointi.

2021–2035

• 2012–2021 Elenia Säävarma investoinnit miljardi euroa,  
kumppaneille10000henkilötyövuotta,2/3pk-sektorilta.

• 2018–2024 Uuden sukupolven älykäs sähkönmittaus mahdollistaen 
virtuaalivoimalatjakulutusjouston.

• 2021–2025Asiakkailleuudensukupolvensähkömittarit.

• 2021Karttapalveluverkkoommeliitetyistätuulipuistoista.
EleniaGO-mobiilipeli.TieteeseenperustuvaSBTi-ilmastositoumus.

• 2022Datahubsähkönkulutuksentiedonvaihtoon. 
Asiakkaidenkuuleminenverkonkehittämisestä.

• 2035EleniahiilineutraaliScope1ja2päästöjenosalta.
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Edistämme kestävän yhteiskunnan  
jaelämäntavanrakentamista.

ILMASTOTYÖ 
JA EDELLÄKÄVIJYYS

Visiotavoite 2035
Net Zero Elenia

2021 2022

TAVOITE TOTEUMA TAVOITE

<69000  
tCO2e

72942  
tCO2e

<72942  
tCO2e
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ILMASTOTYÖ 
JA EDELLÄKÄVIJYYS

Ilmastoteot tarvitsevat 
älykkään sähköverkon

Teemme työtä puhtaamman huomisen puolesta käyttä

mällä energiaa ja materiaaleja mahdollisimman tehok

kaasti sekä vähentämällä ilmaston ja ympäristön kuor

mitustayhdessäkumppaneidemmekanssa.Olemme

asettaneetkunnianhimoisenpäästövähennystavoitteen.

Aiommevähentääomiapäästöjämme75prosenttia

vuoteen2030mennessäjatavoittelemmekokoarvo

ketjummenettopäästöiksinollaavuoteen2050men

nessä.

Ilmastotavoitteet ja uusi hiilitiekartta ohjaavat työ

tämme vähentää päästöjä omassa toiminnassamme, 

rakennuttamisessa ja hankinnassa sekä palveluratkai

suissaasiakkaille.Olemmemyöstunnistaneetilmaston

muutokseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia, ja otta

neet ne mukaan strategiatyöhömme sekä osaksi riskien

hallintaa.

Edistämme kestävän yhteiskunnan ja elämäntavan 

rakentamista, ja näytämme suuntaa käynnissä olevassa 

energiamurroksessa.Jottaaurinko-jatuulivoimankas

vusta saadaan yhteiskunnassa ja ihmisten arjessa täysi 

hyöty irti, tarvitsee energiajärjestelmä älykkään sähkö

verkon ratkaisuja, joiden käyttöönotossa Elenia on kan

sainvälisestikinedelläkävijä.

VASTUULLISUUSOHJELMAN  

MITTARIT

2021 2022

TAVOITE TOTEUMA TAVOITE

Hiilitiekartta

Pienempi hiili
jalan jälki kuin 
vuonna2020&

päästö tavoiteet 
asetettu

Hiilijalanjälki 
194 292 tCO2e  

(> 2020)
Päästö tavoitteet 

asetettu

Hiilitiekartan mukaiset 
toimenpiteet tehty 
(8toimenpidettä)

Vastuulliset  
hankinnat

2
auditointia

2
auditointia

• Kaksi toteutettua 
vastuullisuus auditointia 
vuoden2022aikana

• Kaikissa julkisissa 
hankinnoissa yhtenä 
laatumittarina toimittajan 
vastuullisuus

Kumppaneiden 
vastuullisuuslupaukset

40
lupausta

54
lupausta

57 
lupausta

Innovaatio- ja  
kehitysportfolio

19 
projektia

13 
projektia

11 
 projektia
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Scope1

Scope2

Scope3
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Elenian omat ja  
välilliset kasvihuone-
kaasupäästöt

 

Vuonna2021Elenianhiilijalanjälkioli194292tCO2e.

Elenian omassa toiminnassa merkittävin päästölähde 

onhäviösähkönhankinta.

ElenianScope1-päästötovatpienet,noin0,2prosent

tiakokonaispäästöistämme.Eleniansuoratkasvihuo

nekaasupäästöt koostuvat yhtiön ajoneuvoissa ja vara

voimakoneissa käytetyistä polttoaineista sekä sähkö

verkossakäytetyistäkylmäaineSF6-kaasuasisältävien

laitteidenvuodoista.

OmatepäsuoratScope2-päästötmuodostavatnoin

37,3prosenttiahiilijalanjäljestämme.Näistävaltaosa

syntyysähkönsiirtohäviöistäEleniansähköverkossa.

Vuonna2021häviösähköstämmeaiheutuneetpäästöt

olivatnoin71503tCO2e.Elenianomastasähkönjaläm

mön käytöstä aiheutui päästöjä, jotka olivat pieni osa 

kokonaispäästöistä.Tavoitteenammeonjatkossahank

kiahäviösähköuusiutuvillalähteillätuotettuna.Haemme

sopimuksia, joilla ostamamme sähkö myös lisää uusiutu

vientuotantoa.

Valtaosahiilijalanjäljestämme,62,5%,muodostuu

hankinta-jatoimitusketjuistamme(Scope3).Suurimmat

päästöt aiheutuvat rakennetun sähköverkon materiaa

leista,etenkinalumiininjamuovinkäytöstä.Muitamer

kittäviä hankintaketjun päästöjä syntyy Elenian verkkoon 

siirretyn sähkön siirtohäviöistä kanta ja alueverkoissa 

sekäsähköverkonrakentamistöistä.

Eleniankasvihuonekaasupäästötkasvoivat2,6%

vuonna2021,johtuensuurestasiirtovolyymistä.Kylmä

talvilisäsilämmitykseentarvittavansähkönmäärää.

Lisäksi polttoaineiden tuotantoketjun upstreampäästöt 

kasvoivat.

 

Kehitimmevuonna2021yhteistyössäkonsulttiyritys

Gaiankanssamaanrakennuksenpäästölaskentamallin.

Päästölaskurilla Elenian urakointikumppani voi laskea 

tarkemmin rakentamisen aiheuttamat kasvihuone

kaasupäästöt.LaskuritarkentaaElenianomaahiilija

lanjälkilaskentaa ja on ensimmäinen askel päästövä

hennystavoitteiden huomioimisessa rakentamisessa 

jahankinnoissa.

PÄÄSTÖLASKURI 
URAKOINTIKUMPPANEILLE

ELENIAN CO2-PÄÄSTÖJAKAUMA

Scope1 tCO2e %

 SF6-vuodot,polttoaineet 
(ajoneuvot,varavoimakoneet) 464 0,2%

Scope2

 Häviösähkö 71503 36,8%
 Muu sähkö ja lämpö  
(omakäyttö,Valmisvalo) 975 0,5%

Scope3 tCO2e %

 Verkonmateriaalit 65286 33,6%
 Kantaverkkomaksut 9422 4,9%
 Maanrakennus 10170 5,2%
 Kuituverkkoinvestoinnit 10410 5,4%
 Käytetyn energian  
toimitusketjunpäästöt 11610 6,0%

 Alueverkkomaksut 4822 2,5%
 Muuthankinnat 2653 1,4%
 Muut ostetut tuotteet  
japalvelut 2628 1,4%

 Muutinvestoinnit 2760 1,4%
 Materiaalikuljetukset 892 0,5%

 Jätteet 415 0,2%
 Itsellevuokrattuomaisuus 132 0,1%
 Liikematkustus 79 0,0%
 Töihinmatkustaminen 72 0,0%

Elenianpäästötvuonna2021

•Scope1-päästöt464tCO2 e 

•Scope2-päästöt72478tCO2 e 

•Scope3-päästöt121350tCO2 e 

Hiilijalanjäljen selvittäminen on auttanut meitä tunnista

maan tärkeimmät päästölähteet sekä tekemään ilmaston 

kannaltakestäviäpäätöksiäjahankintoja.Vastuullisuus

ohjelman tavoitteen mukaisesti asetimme Elenian pääs

tötavoitteetvuodelle2030.
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Kunnianhimoiset  
päästövähennys tavoitteet

Otimmevuoden2021aikanaisonharppauksenomassailmastotyössämme.Sitou

duimme tieteeseen pohjautuvaan Science Based Targets initiative, SBTiilmastotavoit

teeseenjaolemmemukanakunnianhimoisessaNetZero-tavoitteessa.

Elenia on asettanut oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 

tavoitteet Pariisin ilmastosopimuksen mukaan, ja Science Based Targets aloite on 

hyväksynytEleniansitoumuksen.HyväksyntäedellyttääElenianvähentävänkasvihuo

nepäästöjään42prosenttiavuoteen2030mennessäpitäensisälläänomatjahankitun

energianpäästöt.TätäkinkunnianhimoisempanatavoitteenaEleniallaonvähentääoman

toimintansapäästöjä75prosenttia(Scope1ja2)vuoden2020tasostavuoteen2030

mennessä.

Elenia on myös sitoutunut asettamaan Net Zero tavoitteet, jotka kattavat Elenian 

omantoiminnanpäästöjenlisäksikokoarvoketjunpäästöt(Scope1,2ja3).NetZero

-tavoitteetonsaavutettavavuoteen2050mennessä,jayleisestisetarkoittaanoin90

prosentinpäästöjenvähentämistäkokoyrityksenarvoketjunosalta.Elenialletämätar

koittaaomantoiminnanlisäksi,ettäilmastotavoitteettulevatosaksihankintapäätöksiä.

Näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin pääseminen vaatii vahvaa sitoutumista ja toi

menpiteitäniinElenialtakuinsenkumppaneilta.Haluammesitouttaamyöskumppa

nimme ilmasto ja vastuullisuustyöhön, sillä Elenia asettaa päästövähennystavoitteet 

kokotoimitusketjulleen.Yhteistyökumppaniverkostonkanssaontärkeässäroolissa

tavoitteidensaavuttamisessa.

Laadimmeloppuvuonna2021Elenianhiilitiekartan,johononkuvattupäästövähennys

tavoitteetjaniidenvaatimattoimenpiteet.Vuoden2022aikanateemmeNetZero-suun

nitelmansekäseuraammejaedistämmeaktiivisestipäästövähennystentoteutumista.

SCIENCE BASED TARGETS,  
TIETEESEEN POHJAUTUVAA ILMASTOTYÖTÄ 

• ScienceBasedTargetsinitiative(SBTi)on

maailmanlaajuinen tieteeseen pohjautuva 

ilmastoaloite, joka yhdistää yritysten hiili

dioksidipäästöjen vähentämisen tavoitteet Pariisin 

sopimuksen tavoitteeseen maapallon lämpötilan 

nousunpitämiseksialle1,5celsiusasteessa.

• Aloite auttaa yrityksiä asettamaan kasvi

huonekaasujen vähennystavoitteita uusimman 

ilmastotieteen ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden 

pohjalta.

• SBTi on yhteishanke CDP:n (Carbon 

DisclosureProject),YK:nGlobalCompact

yritysvastuualoitteen, maailman luonnon

varainstituutin(WorldResourcesInstitute)ja

WWF:n(WorldWideFundforNature)välillä.

• SBTi antaa sijoittajille ja muille sidosryhmille 

työkalunseuratayritystenpäästötavoitteita.
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2021 2025 2030

Päästövähennysten tiekartta

HÄVIÖSÄHKÖN HANKINTA Markkinakartoitus  
CO2 -vapaan 
sähkön hankinnasta

Elenian ilmastotavoitteista  
viestiminen materiaalitoimittajille

Päästölaskentakoulutus ja työkalut kumppaneille
Kumppaneiden perehdyttäminen ja  
sitouttaminen ilmastotyöhön 

Yhteisrakentaminen Elenia Kuidun  
sekä muiden infratoimijoiden kanssa

Yhteistyö kehitys ja innovaatiotyössä vähäpäästöisyyteen liittyen 

Kannustimet sitoutumisesta päästövähennyksiin 
mukana kilpailutuksissa

Ympäristöasiat ja vähäpäästöisyys  
vahvasti keskusteluun

Ympäristöasioiden ja vähäpäästöisyyden 
tuominen mukaan regulaatiokehitykseen

TutkitaanvaihtoehtojaSF6-kaasunkorvaajaksi 
jajatketaanSF6-kaasunkäytöntilastointia

Vaihtoehtoisen eristeen testaus ja  
soveltuvuudenarviointiSF6-kaasunkorvaajaksi

Nykyisten hankintakriteereiden selvittäminen Tavoitteiden ja kriteereiden määrittely Ilmastonäkökulma mukana kaikissa hankintakriteereissä

Kulkureittien optimointi kunnossapito , vianhoito ja palvelutöissä

Sähköverkon kehittäminen toimitusvarmaksi hiiliintensiivisen varavoiman korvaamiseksi 

Tavoitteena että vähäpäästöisyys  
huomioidaan valvontamallissa 

Kanta  ja suurjännitteisten jakeluverkkoyhtiöiden  
haastaminen mukaan päästövähennyksiin 

Strategisten kumppanien tunnistaminen

Päästövähennykset osana tulospalkkioita

Päästölaskenta kriteerinä kilpailutuksissa

Vähäpäästöisyys kriteerinä kilpailutuksissa

Toinen kilpailutus CO2 -vapaatasähköä
20–30%:llekokonaistarpeesta 
yht.n.50%

Kolmas kilpailutus CO2 -vapaatasähköä
20–30%:llekokonaistarpeestayht.n.75%

Neljäs kilpailutus CO2 -vapaatasähköä
tarvittavinosinyht.100%

MATERIAALIHANKINNAT 
JA-KUMPPANUUDET

URAKOINTIHANKINNAT 
JA-KUMPPANUUDET

KANTAVERKKO JA  
SUURJÄNNITTEINEN 
JAKELUVERKKO

MUUT

Kumppaneiden ilmastotyön vastuullisuuslupaukset

Ensimmäinen kilpailutus CO2 -vapaata 
sähköä20–30%:llekokonaistarpeesta

Kaapeleiden alumiinin  
päästökertoimien selvitys

Uusien kaapeli raakaaineiden kustannus vaikutusten laskenta Kehitys ja innovaatiotyötä yhteistyössä vähäpäästöisyyteen liittyen 

Opastus ja kouluttaminen

Kierrätysmateriaalien hyväksyttävyyden selvitys kaapeleissa
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Tieto päästöistä  
Elenian hankinnoissa  
vielä puutteellista 

Merkittävä osa Elenian kasvihuonekaasupäästöistä tulee toimi

tusketjusta, erityisesti verkon rakentamisessa käytettävistä 

materiaaleista.Vuonna2021päästölaskennantarkentuessa

kävimme laskentaa läpi merkittävimpien materiaalitoimittaji

emmekanssa.

Tietoa materiaalien kokonaispäästöistä oli olemassa hyvin 

rajallisesti.Vuoden2022tavoitteetliittyvätpäästöjenjaniiden

laskemiseen käytettyjen laskentaparametrien tarkentamiseen 

yhdessätoimittajienjakokotoimitusketjunkanssa.Tavoitteena

on myös tehdä pilottiluontoisesti kokeiluja tuotteilla, joiden pääs

töt ovat nykytuotteita pienemmät ja näin edistää pienemmillä 

päästöillävalmistettujentuotteidenmarkkinoilletuloa.

Suurin yksittäinen tuoteryhmä päästöjen aiheuttajana on säh

köverkon rakentamisessa käytettävät kaapelit ja niiden johtimien 

alumiini.Pyrimmeedistämäänvähäisemmilläpäästöillävalmis

tetun alumiinin osuutta, mutta tällä hetkellä päästölaskennassa 

ollaanvieläalkutekijöissä.Haasteenaonmuunmuassapuuttuva

tai yhdenmukainen standardointi päästöjen laskemiseksi sekä 

päästöjenvähennyskeinojenyhdenmukaisuudenvarmentaminen.

Vähäpäästöisen tai päästöttömän häviösähkön hankinnan 

ensimmäinenosatoteutetaanvuoden2022aikana.

F-kaasujenosaltahankimmeSF6-eristeisiäkojeistojajohta

vilta valmistajilta, joiden laitteiden vuodot on minimoitu niiden 

käytönaikana.Vuonna2022otammekoekäyttöönpohjoismai

sissa olosuhteissa yhtenä ensimmäisistä verkkooperaattoreista 

20kilovoltinkojeistot,jotkaeivätsisälläSF6-kaasua.

Energiatehokkuutta  
etuajassa  

Elenia on mukana kansallisessa energiatehokkuussopimuk

sessavuosina2017–2025edistääkseenasiakkaidensaja

sähkönjakelunenergiatehokkuutta.Sopimuksellasitou

duimme pienentämään vuotuisia sähkönjakelun häviöi

tämme6prosentilla(yhteensä13,2GWh)vuoteen2025

mennessä.Saavutimmetavoitteemmekokonaisuudessaan

jovuoden2020toimenpiteillämme.Jatkammesähköverkon

energiatehokkuustoimiamme ja pyrimme edistämään asiak

kaidemme energiatehokkuutta muun muassa Elenia Aina 

-palvelulla.Jokainenenergiankäyttöätehostavatekoontär

keä.

Vuoden2021laskennallisetsäästöthäviösähkössä

• Jakelumuuntajat1607MWh

• Keskijännitejohdot806MWh

• Pienjännitejohdot3524MWh

SaimmeelokuussaWWF:nGreenOffice-sertifikaatintunnustuksenalaadukkaastatyöyh

teisön ja toimitilojen ympäristöjärjestelmästä sekä sitoutumisesta jatkuvaan ekotehokkuu

denparantamiseen.OsaElenia-konsernistaonollutmukanaGreenOfficessajovuodesta

2018astijavuonna2021sertifikaattilaajenikoskemaankokoEleniaa.

Tavoitteenamme on työyhteisön ja toimitilojen ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja 

kestävientoimintatapojenedistäminen.Tampereentoimistollammekäytämmetuulivoi

malla tuotettua sähköä, lajittelemme jätteet, panostamme ekologisuuteen tarjoiluissa ja 

tuemmehenkilöstöntyömatkapyöräilyä.Kannustammehenkilöstöätekemäänympäristö-

ystävällisiävalintoja.GreenOfficenäkyyympärivuodenvaihtuvinteemoinjakampanjoin.

Teemojammeovatmm.paperitulostuksenvähentäminen,kertakäyttöastioidenvälttäminen

jakasvisruokapäivät. 

→  WWF Green Office on osa WWF Suomea. 

WWF:N 
GREEN OFFICE 
SERTIFIOIDUT 
TOIMITILAT
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Ympäristövahinkojen hoitoprosessi  
minimoi luontovaikutukset 

Elenialle tyypillisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia 

poikkeamia ovat jakelumuuntajien vikaantumisesta aiheu

tuvatöljyvuodotsekäkylmäaineSF6-vuodotsähkölait

teista.Vikaantumisiaaiheuttavatmuunmuassaukkonen,

teknisetviatsekäilkivalta.Vuonna2021Eleniansähkö

verkossatapahtui33öljyvahinkoaja5SF6-vuotoa.Öljyä

valuimaahan1104kiloa,mikäolisamaatasoakuinedelli

sinävuosina.Kaikkikohteetonkunnostettuasianmukai

sesti, eikä kohteissa ole tarvetta lisätoimenpiteille tai 

tarkkailulle.SF6-kaasuapääsiilmakehään19kg.

Olemme kehittäneet ympäristövahinkojen hoitopro

sessiajavuonna2021teimmesiitäverkkokoulutuksen

henkilöstönsekäkumppaneittemmeperehdyttämiseen.

Hoitoprosessin tavoitteena on yhtenäinen tapa rapor

toida ja toimia tilanteissa, joissa öljyä valuu maahan tai 

SF6-kaasuapääseeilmakehään.Ympäristövahinkojen

hoito perustuu eri osapuolten tiiviiseen yhteistyöhön, 

jossa öljyvahingossa likaantunut maaperä tutkitaan, puh

distetaan ja pilaantunut maa toimitetaan jätteenkäsitte

lykeskukseen.Öljyvahinkojentutkinnastavastaaulkoinen

ympäristökonsultti.

Pohjavedet huolellisessa suojelussa 

Ehkäistäksemme mahdollisia öljyvahinkoja tarkastimme 

ykkösluokanpohjavesialueillavuoden2021aikana1671

pylväs-japuistomuuntamoa.Vähennämmepylväsmuunta

moita korvaamalla niitä uusilla puistomuuntamoilla, joi

denöljynkeruualtaatestävätöljyvuodotympäristöön.

Vuonna2021poistimmepohjavesialueilta165pylväs

muuntamoa.

Maanalaisten polttoainesäiliöiden poisto pienentää 

ympäristöriskejä.Aloitimmevuonna2020varavoimako

neidemme polttoainesäiliöiden korjausprojektin ja vuonna 

2021korvasimmeHailuodossajaSiikalatvanRantsilassa

sijaitsevatpolttoainesäiliötuusilla.Varavoimakoneilleja

polttoainesäiliöille on myös toteutettu kemikaaliturval

lisuusarviointi ja suojausvaatimusten tarkastus yhteis

työssäpaloviranomaistenkanssa.

PYLVÄSMUUNTAMOIDEN MÄÄRÄ 
POHJAVESIALUEILLA 2015–2021(KPL)
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0
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Käytöstä poistetut materiaalit  
raaka-aineeksi 

Yksi merkittävimmistä ympäristönäkökohdistamme on 

materiaalikäytöntehokkuus.Materiaalitehokkuustar

koittaa luonnonvarojen säästeliästä käyttöä, tuotannon 

sivuvirtojen tehokasta käyttöä, jätteiden määrän vähen

tämistäsekämateriaalienuusiokäyttöäjakierrätystä.

Materiaalitehokkuuden parantaminen vähentää myös 

ilmastovaikutuksia.

Kiertotalous ei tarkoita ainoastaan jätteen kierrättä

mistä, vaan materiaalien ja raakaaineiden kiertoa yhteis

kunnassaniinkauankuinniilläonarvoa.Tämänonnistu

miseksi materiaalit lajitellaan joko uudelleen käytettäviin 

taikierrätettäviinmateriaaleihin.Vuonna2021otimme

käyttöön tietoturvallisen sähkö ja elektroniikkaromun 

kierrätyksenverkonautomaatiolaitteille.Materiaalikier

rätysprosessi perustuu materiaalin murskaamiseen ja 

jatkoerotteluunsekämateriaalintermiseenkäsittelyyn.

Uudelleen käytettävät jakeet ohjataan takaisin teollisuu

denraaka-aineeksi.Laajensimmetoimintammekoske

maan myös suurjännitteisen sähköverkon materiaaleja 

siten, että kierrätyskumppanimme kierrättää myös säh

köasema-javoimajohtoprojektienpurettavatmateriaalit.

Seuraamme purkumateriaalien määriä ja raportoimme 

niistäkuukausittainhallitukselle.Vuonna2021kierrä

timmemateriaaleja7212tonnia,jostaylikolmannes

olipylväitä.Vuonna2021materiaalienhyötykäyttöas

teemmeoli69%kuntavoiteoli75%.Hyötykäyttöpro

senttialaskihävitettävienpylväidensuurimäärä.Hävitet

tävätpylvääthyödynnetäänenergiana.

Seuraamme myös materiaalikäytön tehokkuutta jär

jestelmällisesti.Vuonna2021kaapelinkäytöntehokkuus

oli97%.

PURKUMATERIAALIT 
LAJITELLAAN 
UUDELLEEN 
KÄYTETTÄVIIN JA 
KIERRÄTETTÄVIIN.

 
KIERRÄTYKSEEN TOIMITETUT MATERIAALIT(tn)

 Alumiini
 Rauta
 Muuntajat
 Muu materiaali
 Pylväät
 Ominaisjäte(tn/km)

9000 3,0

6000 2,0

3000 1,0

0 0
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Aloitimmevuonna2021vanhojentietokonei

denkierrätyksenuusiokäyttöön.Hyväkuntoi

sia koneita ei romuteta kierrätysmateriaaliksi, 

vaan käyttökuntoiset myydään esimerkiksi 

koti-taiopiskelukäyttöön.Käytettyjenkan

nettavien tietokoneiden uusiokäyttö on viime 

aikoina kasvanut, sillä rungoltaan kestävillä 

ammattikoneilla on yrityskäytön jälkeen vuo

siakäyttöikääjäljellä.Käytetyntietokoneen

hankintauudensijaansäästääarviolta260

kiloaluonnonvarojajasamallavältetään123

kiloa CO2-päästöjä.Eleniankiertoonlaitta

mientietokoneidenosaltasäästöoli14820

kiloaluonnonvarojaja7011kiloaCO2päästöjä 

vuonna2021.

TIETOKONEITA 
UUSIOKÄYTTÖÖN

SÄHKÖPYLVÄÄT

Sähköpylväät on valmistettu kylläste

tystäpuusta.Hyväkuntoisetpylväätkäy

tetään uudelleen sähköverkon korjausra

kentamisessa, ja huonokuntoiset polte

taanlämpövoimalaitoksessa.

SÄHKÖJOHDOT

Sähköjohtojen sisältämät muovi ja metal

lit erotellaan toisistaan käsittelylaitok

sissa.Metalleistatehdäänraaka-ainetta

metalliteollisuudelle.Muovipoltetaan

lämpövoimalaitoksessa.

NÄIN KIERRÄTYS SUJUU 

KAAPELIKELAT

Tyhjät, hyväkuntoiset kaapelikelat palau

tetaan kaapelivalmistajille käytettäväksi 

uudelleen.Kelatovatpuisia,jarikkoutu

neet kelat korjataan mahdollisuuksien 

mukaan.

SÄHKÖMITTARIT

Sähkömittarit murskataan ja materiaalit 

erotellaantoisistaan.Mittariensisältä

mistä metalleista saadaan teollisuudelle 

raaka-ainetta.Muovitpoltetaanlämpö-

voimalaitoksessa, sillä ne sisältävät 

palonestoaineita, eikä niitä ainakaan 

vielätoistaiseksivoikierrättää.

MUUNTAJAT

Hyväkuntoiset muuntajat varastoidaan 

ja käytetään uudelleen, huonokuntoiset 

puretaan osiin ja materiaalit kierräte

tään.Muuntajienrautakuoretpilkotaan

ja alumiini ja kuparisydämet sulatetaan 

metalliteollisuudenraaka-aineeksi. 

Posliinieristimet murskataan, ja murskaa 

käytetäänkivimurskeentapaan.Muun

tajaöljyistä jalostetaan öljynkierrätys

laitoksella uusia tuotteita, kuten moot

torisahojenteräketjuöljyä.Mahdolliset

myrkylliset öljyt poltetaan lämpövoima

laitoksessa.

KUVA OK
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Kumppaneitten vastuullisuus -
auditoinnit alkoivat

Toteutimme kahden strategisen toimittajamme vastuullisuusaudi

toinnitsyksyllä2021.Näidenpilotointientarkoituksenaolisaada

kokemusta, edistää vastuullisuuden seurantaa sekä keskittyä erityi

sestiihmisoikeuksientoteutumiseen.Vastuullisuusauditointimme

kattoi ihmis ja työoikeudet, terveys ja turvallisuus sekä ympäristö

näkökohdatjahyvänhallintotavan.Auditoinneissahavaitutpuutteet

on käsitelty ja korjaavat toimenpiteet toteutamme yhdessä toimitta

jienkanssa.

Päivitimme osana vastuullisuusauditointeihin valmistautumista 

sekä henkilöstön että kumppaneitten eettiset periaatteemme 

keväällä2021.Nyteettisetperiaatteemmesisältävätmyöskumppa

neittemme vastuullisuusauditoinnin sekä tarvittaessa väärinkäytös

tilanteissasopimuksenpurun.Eettisetperiaatteetovatmukanakai

kissamerkittävissäsopimuksissa.Jatkammevastuullisuusauditoin

teja1–2toimittajammeauditoinneillavuosittain.

Vastuullisuuden merkitys hankinnoissa kasvaa 

Vastuullisuusohjelmanmukaisestikäytimmevuonna2021jokaisessa

julkisessa hankinnassa vastuullisuutta mittarina laatuvertailussa 

sekäedellytimmetilanteenmukaanISO14001-mukaistaympäristö

järjestelmää.Vastuullisuusmittarimmeliittyivättarjoajantyöturvalli

suuteen sekä vastuullisuusraportointiin hankinnan kohteesta riip

puen.Ensimmäisetpäästöjenalentamiseentähtäävätlaatumittarit

otammekäyttöönvuonna2022.Näinedistämmepäästöjenotta

mistamukaanhankintojenvastuullisuudenmittaamiseen.Hankinta

sopimuksia tehdessämme edistämme myös ihmisoikeuksien huo

mioonottamistaosanalaatuvertailua.

TUKKU-JALOGISTIIKKAKUMPPANI
SLO Oy, Suomi

KESKIJÄNNITEKAAPELIT
Prysmian Group Finland Oy, Suomi
Reka kaapeli Oy, Suomi

PIENJÄNNITEKAAPELIT 
Prysmian Group Finland Oy, Suomi
Reka kaapeli Oy, Suomi

PUISTOMUUNTAMOT
ABB Oy, Viro
KL-Industri AB, Ruotsi
Satmatic Oy - Harju Elekter, Viro

JAKOKAAPIT
Onninen Oy - Emmiter, Puola

JAKELUMUUNTAJAT
ABB Oy, Puola
Siemens, Unkari
Landis+Gyr Oy - Toshiba, Intia

ERIKOISMUUNTAJAT
Maviko Oy - Sonmez Transformer Company, Turkki
Zennaro Electrical Constructions, Italia

PÄÄMUUNTAJAT,  
MUUNTAMOAUTOMAATIO 
ABB Oy, Suomi

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖMITTARIT
Aidon Oy, Suomi

VERKOSTO-AUTOMATIO
Mikronika, Puola
NDC Networks, Suomi

Kuljetus tehtaalta suoraan  
työmaalle rekalla

Kuljetus logistiikkakumppanille 
tehtaalta rekalla

Kuljetus logistiikkakumppanille 
tehtaalta laivalla
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Kumppanit antoivat 
vastuullisuuslupaukset

Saadaksemme verkonrakennuksen kumppaneitamme 

entistä kiinteämmin mukaan vastuullisuustyöhön pyy

simmevuoden2021alussaheiltäkaikiltakaksivastuulli

suuslupausta, joista toisen tuli liittyä työturvallisuuteen ja 

toisen kumppanin itse vapaasti valitsemaan teemaan 

tukienvastuullisuustavoitteitamme.Lupaustenolioltava

jokin mitattava tavoite tai konkreettinen teko, jonka 

toteutuminen oli tarkastelujakson lopussa selkeästi arvi

oitavissa.

Työturvallisuuteen liittyvien lupausten lisäksi vapaasti 

valittavia vastuullisuuslupauksia annettiin muun muassa 

työntekijöiden henkisen ja fyysisen kunnon edistämi

sestä, työn laadusta, loppuasiakaskokemuksesta, tieto

turvasta, materiaalihävikin minimoinnista, verkonraken

tamisen hiilineutraaliuden selvittämisestä ja päästöjen 

vähentämisestä sekä omien aliurakoitsijoiden sitouttami

sestavastuullisuustyöhön.

Seurasimme lupausten etenemistä ja toteutumista 

säännöllisesti.Kumppaniverkostommekokivastuulli

suuslupauskonseptimmekehittäväksijapositiiviseksi.

Lupausten myötä vastuullisuusohjelmamme mukaiset 

teemat ja tavoitteet nousivat entistä säännöllisemmin 

keskusteluunpäivittäisessäyhteistyössämme.Kumppa

nitlunastivatvuonna2021läheskaikkilupauksensatäysi

määräisesti.

Jatkammeyhdessähyväksitodettuakonseptia.Vuo

den2022alussapyysimmekolmevastuullisuuslupausta

verkonrakennuksenkumppaneiltamme.Yhdenlupauksen

tuli edelleen liittyä työturvallisuuteen, yhden ympä

ristö tai ilmastotavoitteisiin ja yhden kumppanin 

oman henkilöstön työhyvinvointiin tai henkilöstötyy

tyväisyyteen.Ideavaatialupauskumppaninomanhen

kilöstön työhyvinvointiin tai henkilöstötyytyväisyy

teenliittyennousikumppaniverkostoltaitseltään.

Vastuullisuuslupauksilla voimme parhaimmillaan 

sytyttää kumppaneitamme vastuullisuusajatteluun 

sekä valmistella kumppaneitamme tuleviin hankintoi

hin, joissa vastuullisuustavoitteiden rooli tulee koros

tumaan esimerkiksi kumppanivalinnoissa, hankintakri

teereissäjakilpailutuksienlaatupisteytyksissä.

Kumppanimme saavuttivat konkreettisia tuloksia anta

miensalupaustensiivittämänä.

Osavuoden2021työturvallisuudenvastuullisuuslu

pauksista liittyi kumppanin johdon entistä aktiivisem

paannäkymiseentyömailla.Vuonna2021verkonraken

nuksen kumppaneittemme johto teki omille työmailleen 

yhteensä212raportoituaSafetyWalkia.Edellisvuonna

määräoli71.

Yksi aluekumppaneistamme lupasi käsitellä rekla

maatiotesimerkiksityömaidensiisteydestäviipymättä.

Lupauksenasenneinnostijavuonna2021kumppa

nimme käsitteli heitä koskevat reklamaatiot tavoite

ajassa.

Kumppanimme tekivät vastuullisuuslupauksia myös 

aliurakoitsijoiden sitouttamisesta vastuullisuustyö

hön.Hejärjestivätvastuullisuudentyöpajojaalihankki

joidensa kanssa teemoina muun muassa turvallisuus, 

ympäristö, tietoturva ja suoja, asiakastyytyväisyys 

sekäosaamisenjatyöhyvinvoinninkehittäminen.Työpa

jojen tulokset ovat olleet erinomaisia ja yhteishenki on 

parantunut.Kumppanitovatlisänneetsäännöllisettyö

pajatmukaanyhteistyöhönsäalihankkijoidenkanssa.

VASTUULLISUUSLUPAUKSILLA 
KÄYTÄNNÖN TULOKSIA 
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ÄLYKÄS SÄHKÖVERKKO MAHDOLLISTAA ENERGIAMURROKSEN

Kun kulutusta optimoidaan 
automaattisesti, vara voimaa 
tarvitaanvähemmän.

Älykkäät sähkömarkkinat 
optimoivat asiakkaiden 
sähkönkulutusta 
automaattisesti.

Sähkömarkkinat ohjaavat 
asiakkaiden käyttämää 
sähkötehoa.

Älykäs sähköverkko toimii 
sähkönkulutuksen ohjauksen 
perustana.

Asiakkaiden tuottama  
sähkösähköverkkoon.

Sähkön kulutuksen ja 
tuotannon pitää olla 
tasapainossa.

Älykäs sähköverkko mahdollistaa virtuaalivoimalat ja edistää 
ympäristöystävällistensähkömarkkinoidenkehittymistä.

TUOTANTO = KULUTUS

Asiakkaan kulutus  jouston 
ratkaisuja mahdollistamassa

Teemme pitkäjänteistä yhteistyötä energiaalan, asiakkaiden ja sidos

ryhmien kanssa varmistaaksemme, että älykäs sähköverkko pystyy 

alustanavastaamaanmonipuolisestitulevaisuudentarpeisiin.

Menossa olevan sähkönkulutuksen mittausuudistuksemme tavoit

teena on varmistaa asiakkaiden mahdollisuudet hyötyä kehittyvistä ja 

muuttuvistasähkömarkkinoistaälykkäidensähkömittareidenavulla.

Tulevaisuudessa asiakas voi sopia sähkönmyyjän tai muun palvelun

tarjoajan kanssa sähkömittariin kytketyn sähkölämmityksen tai läm

minvesivaraajan ohjauksesta siten, että laitteita käytetään silloin, kun 

sähköonedullisimmillaan.Yhteiskunnankannaltakulutuksenjousto

mahdollistaa uusiutuvan energian tehokkaamman hyödyntämisen ja 

vähentääsäätövoimansekäverkkoinvestointientarvetta.

Elenia on mukana EUrahoitteisessa INTERRFACEhankkeessa, 

jonka tavoitteena on mahdollistaa sähkönkulutuksen joustoresurs

seille tasapuolinen pääsy sähkömarkkinoille ja hyödyntää joustoa yli 

verkkoyhtiöidenrajojensiellä,missäsilläonenitenarvoa.Samallaluo

daanalalleyhteisiäkäytäntöjäkulutusjoustoonliittyen.

2020 
• Kulutusjouston pilottiprojekti

2025 
• Kulutusjousto asiakkaille uusilla sähkömittareilla 

• Akustoratkaisujen laajempi hyödyntäminen sähkökatkojen lyhentämiseksi

• Kansallisten ja eurooppalaisten joustomarkkinaratkaisujen kehittäminen

2030 
• Eurooppalaiset joustoratkaisut toimivat yhteen

• Verkkoyhtiöiden tarpeita hallitaan tehokkaasti

• Asiakkailla ja energiaalan toimijoilla uusia toimintamahdollisuuksia
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KOORDINAATIO

TARJONTA MARKKINOILLE

VARAVIRTA

MARKKINATOIMIJAT
Markkinatoimijat, kuten sähkön
myyjät, käyvät sähkömarkkinoilla 
sähkökauppaa.

ELENIA
Elenia vastaa sähköverkkoyhtiönä  
sähkönjakelustajasähköverkonylläpidosta.
Älykäs sähköverkko toimii palvelualustana 
siirryttäessä kohti nykyistä hajautetumpaa 
javähähiilistäenergiajärjestelmää.

SÄHKÖMARKKINAT
Sähkömarkkinat muodostuvat sähköntuottajien, 
sähköverkkoyhtiöidenjasähkönmyyjienyhteistyöstä.
Markkinoille on tulossa uusia toimijoita, jotka hyödyn
tävät kulutuksen etäohjausmahdollisuutta ja tarjoavat 
joustoatasaamaantuotannonvaihteluja.

ENERGIAJÄRJESTELMÄ
Älykäs sähköverkko, sähkön
tuotanto ja sähkönkulutus 
muodostavatenergiajärjestelmän.

TUOTANTO
Uusiutuvan säästä riippuvaisen 
sähkön  tuotan non, kuten tuuli ja 
aurinko energian, kasvu lisää tarvetta 
kulutuksen joustoon ja akustojen  
hyödyntämiseen.

ÄLYKÄS MITTAUSJÄRJESTELMÄ
Uusi älykäs sähkönmittausjärjestelmä 
mahdollistaa asiakkaan osallistumisen 
joustomark kinoille sähkönkulutuksen 
etäohjauksen myötä sekä koko energia
järjestelmänjatkuvankehittämisen. AKUSTO

Sähköverkkoon sijoitettu akusto mahdollistaa 
varastoidun sähkön hyödyntämisen sähköverkon 
vikatilanteissa asiakkaiden varavoimana sekä 
reservinä sähkömarkkinoilla tasapainottamaan 
tuotannonjakulutuksenvaihteluja.

KULUTUKSEN ETÄOHJAUS
Tulevaisuudessa nykyistä reaaliaikai
sempi sähkönkulutuksen etäohjaus 
tuo asiakkaille mahdollisuuden sopia 
markkinatoi mijan kanssa taloutensa 
sähkökuormien ohjauksesta ja saada 
siitätaloudellistahyötyä.

ELENIAN ÄLYKÄS SÄHKÖVERKKO  
JOUSTOMARKKINOIDEN MAHDOLLISTAJANA
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EleniaGO - joukkoistamisella  
kunnon- ja verkonhallintaa 

Julkaisimmetoukokuussa2021paikannukseenperustuvanEleniaGO- 

mobiilipelin, jossa pelaajat kerryttävät pisteitä ottamalla valokuvia jako

kaapeistajamuuntamoista.Ulkoiluunjaliikkumiseeninnostavalla

EleniaGOmobiilipelillä otetut kuvat auttavat sähköverkkomme kunnon 

seurannassa.Pisteilläpelaajavoivalitatuotepalkintojatailunastaapuun

istutuksenTaimiteko-hankkeessa.

Kahdeksankuukaudenaikanapelaajatottivatlähes35000valokuvaa

ympäriviidenmaakunnanverkkoaluettamme.Valokuvatantavatajanta

saista tietoa sähköverkon kunnosta, ja niiden perusteella voimme tehdä 

tarvittaviakorjauksiaennenmahdollisiasähkönjakelunhäiriöitä.Varsinai

siakunnossapidontarkastuksiateemme6–8vuodenvälein.EleniaGOn

avullasaammeparhaassatapauksessakuviaviikoittain.Pelaajienhavain

tojenperusteellaonkorjattuvälittömästiylikolmekymmentäkohdetta.

Kiireettömänkunnossapidonhavaintojaontullutreilustienemmän.

Pelaaja voi osallistua yhteisölleen tärkeän verkkoinfran ylläpitoon ja 

samallapelilisäätietoisuuttasähköverkonturvallisuudesta.Kerätytvalo

kuvatovaturakoitsijakumppaneidemmekäytettävissä.Niistäsaatavan

tiedon avulla vältytään turhilta ajokilometreiltä sähköverkon suunnitte

lussa,kunnossapidossasekäviankorjauksessa.Tekoälyanalysoikuvista

verkkokomponenttien puutteita, jolloin kunnossapidon suunnittelu sekä 

sähköverkonmääräystenmukaisenapitotehostuu.

EleniaGO on kerännyt kiitosta sen käyttäjiltä ja energiaalan toimijoilta 

kotimaassajakansainvälisesti.Sähköalaneurooppalainenkattojärjestö

Eurelectric nosti EleniaGOn yhdeksi best practice esimerkiksi asiakkai

denosallistamisestaenergiamurrokseen.LisäksiEleniaGOsaikunnia

maininnanLaatukeskuksenQualityInnovationAward-kilpailussa.Kunnia

maininnan vastaanottivat projektipäällikkö Pauliina Salovaara ja kumppa

nuus-jainnovaatiopäällikköHarriSalomäki.

KANSAINVÄLISTÄ  
KIITOSTA ELENIAGOLLE

ELENIAGOSSA 
SÄHKÖVERKON 
SUPERSANKARIT 
KUKISTAVAT 
SÄHKÖNJAKELUA 
UHKAAVAT 
TIHULAISET.
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YHTEISKUNNALLINEN 
VAIKUTTAVUUS
Luommearvoayhteiskuntaan.  
Edistämme hiilivapaasti sähköistyvän 
yhteiskunnankehitystä.

Visiotavoite 2035
Asiakkaille syötetyn 

sähköenergianmäärä7,3TWh  
ja verkkoon syötetty uusiutuva 

energia7,3TWh

2021 2022

TAVOITE TOTEUMA TAVOITE

Uusi mittari

Uusiutuvan  
energian tuotanto  

1,9TWh

Energian kulutus 
6,6TWh

Uusiutuvan  
energian tuotanto 

2,4TWh

Energian kulutus 
6,5TWh
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VAIKUT TAVUUS

YHTEISKUNNALLINEN  
VAIKUTTAVUUS

Hiilivapaasti sähköis-
tyvän yhteiskunnan 
edistäminen 

Luommearvoayhteiskuntaan.Huolehdimmesähkönja

kelusta435000asiakkaallenoinsadankunnanalueella.

Olemme läsnä asiakkaidemme, maanomistajien, kuntien 

ja muiden sidosryhmiemme arjessa luotettavana kump

panina.

Edistämme hiilivapaan sähköistyvän yhteiskunnan 

kehitystä ja olemme sitoutuneet kunnianhimoisiin ilmas

totavoitteisiin.Investointimmeikääntyvänsähköverkon

uudistamiseksi sekä uusiutuvan energian mahdollistami

seksiluovattyötäjahyvinvointia.

Toimintamme perustuu jatkuvaan yhteiskunnan kehit

tämiseen sekä pitkäjänteiseen yhteistyöhön kumppanei

demme kanssa vahvistaen paikallista elinvoimaa, yrit

täjyyttäjatyöllisyyttä.Vastuullisettoimintatavatovat

yhteistyömmeedellytys,niistäemmetingi.

VASTUULLISUUSOHJELMAN  

MITTARIT

2021 2022

TAVOITE TOTEUMA TAVOITE

Uusiutuva energia 35% 30,2 % 44%

Uuden sukupolven älykkäiden 
mittareiden asennus 40000 24 524 66640

PK-yritysten  
työllistäminen 50% 57 % 50%

Paikallinen  
sidosryhmäyhteistyö 4 4 4 
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Elenian arvonluonti 2021

VERKKOLIIKETOIMINTA
Verkonhallintaprosessi

Sähkönsiirtoprosessi

Vikapalveluprosessi

Liittymät ja lisäpalvelut prosessi

PALVELULIIKETOIMINTA
Energiaalan 

asiakaspalvelukonsepti

Hankinta ja rakennuttamispalvelut

Valokuituliiketoiminta

Asiakkaille toimitettu  
sähkö6643GWh

Uudet sähköliittymät

Uusiutuvan energian  
verkkoon kytkentä

Sähköiset palvelukanavat

Sähkömarkkinapalvelut

Energiaalan asiakaspalvelut

Valokuituliittymät ja 
valokuituverkon rakentaminen

LIIKETOIMINTAPROSESSIT PALVELUT TUKITOIMINNOT

Talous, lakiasiat ja riskienhallinta

HR

Kyberturvalliset  
ICTratkaisut ja palvelut

Viestintä

ASIAKASARVO

Sähkönjakelu435000 
asiakkaalle

Sähkönjakelunvarmuus99,98%

NPS53

Pientuotantoasiakkaiden  
määrä6607

TALOUDELLINEN HYÖTY

Sähköverkkoinvestoinnit  
172,2M€ 

Konsernin käyttökate  
214,8M€

Verot ja veroluonteiset maksut 
15,9M€

Kerätyt sähkö ja arvonlisäverot  
168,9M€

KUMPPANUUDET

Yli1000 
henkilötyövuotta

Merkittävä paikallinen  
työllisyysvaikutus

KIERTOTALOUS JA PÄÄSTÖT

Vanhan ilmajohtoverkon  
purku materiaalien kierrätys  
taihyödyntäminenenergiana 

CO2-päästöt(Scope1) 464 tCO2e, 
(Scope2)72478tCO2e,  
(Scope3) 121350 tCO2e

Verkkoon kytketyn uusiutuvan 
energian osuus siirretystä  

sähköstä30%

SOSIAALINEN ARVO

Sähkönjakelun varmuus ja ikääntyvän verkon  
uudistaminen säävarmaksi

Monikanavaisen asiakaspalvelun kehitys,  
ensiluokkainen asiakaskokemus

Innovaatiokehitys

Suora ja välillinen työllistäminen 

Henkilöstökokemus74,6

OmajakumppaneidenLTIF9,5

Brändin arvo

LIIKETOIMINTAMALLI

LUOTU ARVO  
JA VAIKUTUKSET

Visio, missio ja strategia
Johtamismalli

Arvot

RESURSSIT  
JA PANOKSET

HENKILÖSTÖ  
JA OSAAMINEN

Henkilöstöä FTE 303

Koulutustunnit 
15 h/henkilö/vuosi

Korkeakoulututkinto73% 

 

KUMPPANUUDET

Urakoitsijat

Palveluntuottajat

Tavarantoimittajat

ICTkumppanit

Sidosryhmät

Sijoittajat

Yhteiskuntasuhteet

SÄHKÖVERKKO

Sähköverkkoa76100km

Asiakkaista78%
sähkömarkkinalain 

laatuvaatimusten piirissä

Maakaapelointiaste58,5%

 

TALOUDELLINEN
Korollista velkaa  
1,8miljardia€

Verkkoliiketoiminnan 
oma pääoma 
1,7miljardia€*

LuottoluokitusBBB(S&P)

AINEETON

Älykkään sähköverkon 
innovaatiot, verkkolupa, 

työterveys ja työturvallisuus, 
ympäristö-sekä omaisuuden-
hallintasertifikaatit,asiakas-ja

verkkotiedot, brändi

LUONNONVARAT

Hankituissa kaapeleissa 
alumiinia4485tn, 

PE-muoveja5206tnja 
kuparia145tn, 

muuntajissa464tnöljyä

Häviösähkö308GWh

*Vahvistamatonennuste2021

Olemme tunnistaneet, millaista arvoa 

luomme vastuullisuustyöllämme yhteis

kuntaan talouteen, ympäristöön ja sosi

aalisiinkinnäkökulmiinliittyen.
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Uusiutuvan sähkön 
määrä kasvaa  
Elenian verkossa 

Kaikkiin energiaalan toimijoihin vaikuttaa energia

murros, jossa tavoitteena on korvata fossiilisia poltto

aineitauusiutuvillaenergialähteillä.Tuulionuusiutuva

ja päästötön energialähde, jolla tuotettu sähkö on 

läheshiilidioksidivapaata.Teknologiakehitysonalen

tanuttuulivoimantuotantokustannuksia.Lappeenran

nan–Lahden teknillisen yliopiston tutkimusten 

mukaan maatuulivoima on taloudellisesti kannattavin 

tapatuottaasähköäSuomessa.Yhteiskunnansäh

köistyessä ja sähkön käytön kasvaessa tuulivoiman 

määräkasvaahuimaavauhtialähivuosina.Myösaurin

kosähkön tuotanto on yleistynyt viimevuosina 

nopeastikokoSuomessa.

Olemme mukana edistämässä ilmastomuutoksen 

torjuntaa.Olemmeasettaneetvisiotavoitteen,jonka

mukaanvuoteen2035mennessäverkkoommesyö

tetyn uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön 

määrä nousee samalla tasolle kuin verkossamme siir

retyn sähkön määrä on kokonaisuudessaan eli arvi

olta7,3terawattituntiin.TämätarkoittaaElenian

sähköverkkoon syötetyn uusiutuvan sähkön määrän 

nelinkertaistumistanykyisestä.Tavoiteonsaavutet

tavissa, jos pystymme vastaamaan tuulivoiman verk

koonliittämisenkysyntään.Elenianverkkoalueelleon

lähivuosinasuunnitteillarunsaastituulivoimaa.Tällä

hetkellä reilu viidesosa Suomen tuulivoimasta on kyt

kettynäElenianverkkoon.

Liitämme tuulipuistoja Elenian voimajohtoverkkoon 

kapasiteetinsallimissarajoissa.Verkkokapasiteetin

täyttyessä liityntää ei voida toteuttaa niin, että sähkö

verkkokestääsähkönsiirronturvallisesti.Joskapasi

teettia ei ole tarpeeksi, ovat vaihtoehtoja joko verkon 

vahvistaminen tai tuulipuistoliitynnän ohjaaminen 

toisaalle,esimerkiksikantaverkkoon.Kapasiteettiva

jeenvuoksituulipuistovoijäädäjopatoteutumatta.

Haemme aktiivisesti ratkaisuja verkkomme kehittämi

sessätuulipuistoliittymienmahdollistamiseksi.

Kuusi uutta liittymissopimusta  
ja kuusi uutta tuulipuistoa 

Vuoden2021aikanateimmekuusiuutta110kilovoltin

tuulivoiman liittymissopimusta asiakkaidemme 

kanssa, joiden seurauksena tuulivoiman määrä lisään

tyyverkossammenoin300megawatilla.Elenianverk

koonkytketyntuulivoimanmääräkasvoi222

megawattia ja kaikkiaan tuulivoimaa oli vuoden 

lopussaliitettynäElenianverkkoon752megawattia.

Liitimme kuusi uutta tuulipuistoa verkkoomme, ja säh

köntuottajat syöttivät Elenian verkkoon ennätysmää

ränuusiutuvaasähköä2004gigawattituntia.Tämäoli

noin30prosenttiakaikestaElenianasiakkailleensiir

tämästäsähköstä.

Tuulivoimaloiden noustessa maise

maan kiinnostus tuulivoimaa kohtaan 

kasvaa.Verkkosivujemmekarttapalve

lusta näkee kokonaisnäkymän Elenian 

verkkoon liitetyistä tuulipuistoista 

sekäyksittäisistävoimaloista.Kartalla

voi hakea tuulipuistoja nimen tai kun

nanmukaan.Julkaisimmeyhteistyössä

Ethawindin kanssa toteutetun kartan 

joulukuussa2021.

ELENIAN  
VERKKOON KYTKETYT 
TUULIVOIMAPUISTOT 
KARTALLA 

→  Tutustu karttaan 
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Elenian verkkoon liitetty  
tuuli voima on noin viidennes  
Suomen tuulivoimasta

TUULIVOIMA  
ELENIAN VERKOSSA
12/2021

~752 MW

PohjoisPohjanmaa

EteläPohjanmaa

KeskiPohjanmaa

KeskiSuomi

PohjoisPohjanmaan Pyhäjoella sijaitsevan Oltavan tuulipuiston 

verkkoon liittäminen vaati sekä Elenialta että asiakkaalta Taa

leriEnergialtajoustoajaluoviaratkaisuja.Oltavantuulipuisto

koostuu19voimalastajasijaitseealueella,jonneonkeskittynyt

valtaosaElenianverkontuulivoimasta.Sähköverkkoolialueella

jo valmiiksi varsin kuormittunut ja uuden tuulipuiston liittäminen 

turvallisestiverkkoonosoittautuihaasteelliseksi.

Ratkaisussa Taaleri Energia jakoi tuulipuiston kahteen voima

laitosyksikköön, jotka normaalitilanteessa syöttävät sähköä eri 

suuntiinverkkoajakuormittavateriverkonosia.Eleniarakensi

tuulipuiston liittämiskohtaan oman kytkinaseman, ja näin tuuli

puisto oli jaettavissa osiin turvallisesti eikä verkon vahvistamista 

tarvittu.Ratkaisuolipoikkeuksellinenjamahdollistituulipuiston

toteutumisensuunnitellussakoossa.Uusikytkinasemaparansi

myösalueensähköverkonkäytettävyyttä.

”Kahden voimalaitosyksikön rakentaminen aiheutti meille 

jonkun verran lisää kustannuksia investointivaiheessa, mutta 

ratkaisu mahdollistaa tuulipuistolle aina vähintään osittaisen 

toiminnan verkon eri kytkentätilanteissa. Jo nyt ja erityisesti 

pitkällä aikavälillä tämä kasvattaa tuotantoa verrattuna perin-

teiseen yhteen liittymispisteeseen parantaen samalla merkittä-

västi käyttövarmuutta”, kertoo Taaleri Energian käyttöpäällikkö 

Tuomas Kupila.

Oltavan tuulipuisto oli valmistuessaan suurin Elenian verk

koonliitettytuulipuisto.Puistonyksittäinenturbiiniyltääkor

keimmillaanjopa220metriin.Tuulipuistonvuosittaintuottama

sähkö,290gigawattituntia,vastaa35000kotitaloudenvuosit

taistasähkönkulutusta.

JOUSTAVAT RATKAISUT 
SIIVITTIVÄT OLTAVAN 
TUULIPUISTON  
TUOTANTOON 

67

~672 MW

~4 MW

~27 MW

~48 MW

~1 MW

Pirkanmaa



ELENIA JA VASTUULLISUUS 2021 YHTEISKUNNALLINEN  
VAIKUT TAVUUS

Elenian verkkoon liitetyn  
aurinko sähkön kokonaisteho on 

AURINKOSÄHKÖ  
ELENIAN VERKOSSA
1/2022

~64 MW

1 003 kpl

6 020 kW

Pirkanmaa

2 078 kpl

19 584 kW

1 705 kpl

12 307 kW

KantaHäme

1 252 kpl

11 552 kW

95 kpl

695 kW

27 kpl

113 kW

4 kpl

39 kW

1 kpl
3 kW

510 kpl

3 995 kW

461 kpl 
9 887 kW

PohjoisPohjanmaa

KeskiSuomi

EteläPohjanmaa

8000

6000

4000

2000

0

AURINKOSÄHKÖLAITTEISTOT  
ELENIANVERKOSSA(KPL)

KeskiPohjanmaa

Aurinkosähkön kasvu hidastui

Aurinkosähkön tuotanto on yleistynyt viime vuosina 

nopeastikokoSuomessa.Vuosi2021olikuitenkinpoik

keusaikaisempaankehitykseen.Aurinkosähkölaitteisto

jenasennusmäärätlaskivatensikertaasitten2010-luvun,

jolloinaurinkosähkölaitteistotalkoivatyleistyä.Tästä

huolimatta asennettujen aurinkosähkölaitteistojen tuot

tama kokonaisteho kasvoi edellisvuoteen verrattuna, 

mikäkertoolaitteistojentehojensuurentumisesta.

Vuoden2021aikanatavoitteemmeolitoteuttaatalo

yhtiöiden aurinkosähkön kannattavuutta parantava hyvi

tyslaskentapalvelu.Jouduimmekuitenkinpriorisoimaan

kehitysresurssejamme, emmekä onnistuneet tuotta

maanhyvityslaskentapalveluatavoitteemmemukaisesti.

Työmme hyvityslaskentapalvelun toteuttamiseksi jatkuu 

vuonna2022jasetoteutuuviimeistäänvuoden2023

alussa.
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Sähköistymisen  
neljä skenaariota  
Elenian alueella 

Teimmevuonna2021skenaariotyönAFRYManagementConsulting

kanssa muodostaaksemme kuvan miten alueellinen väestönkehitys, säh

köistyminen ja sään mukaan vaihtelevan sähköntuotannon kasvu tulevat 

vaikuttamaan siirretyn sähkön määrään ja tehontarpeeseen Elenian verk

koalueella.Taustallaolivaltioneuvostonkanslianselvitys”Hiilineutraali

suustavoitteen vaikutukset sähköjärjestelmään” sekä sen lähteet Ener

giaintensiivisten sektoreiden vähähiilitiekartat, Liikenne ja viestintämi

nisteriön fossiilittoman liikenteen tiekarttahankeen aineisto sekä 

EU-maidenkansallisetenergia-jailmastostrategiat.

Skenaarioiden, historiatietojen ja toimintaympäristön muutosten poh

jalta määrittelimme asiakkaiden sähkönkulutukseen sekä uusiutuvan 

energiantuotantoonvastuullisuudenvisiotavoitteemmevuodelle2035.

Skenaariot ennusteiden perustana 

1) Vähäisiämuutoksianykytilaanverrattunakuvaava 

Maltillinen sähköistyminen

2) Hiilineutraalisuustavoitteidenvaatimaakehityksen 

tasoa ja hyödynnettävän joustopotentiaalin kasvua  

kuvaava Joustava sähköistyminen

3) Hiilineutraalisuustavoitteidenvaatimaakehityksen 

tasoa ilman hyödynnettävän joustopotentiaalin kasvua  

kuvaava Joustamaton sähköistyminen

4) Merkittävääsähköistymistä,uusiutuvantuotannon 

kasvua sekä joustopotentiaalin voimakasta kasvua  

kuvaava Voimakas sähköistyminen.

Ennusteiden tärkeimmät havainnot 

Uskottavin skenaario on Joustava sähköistyminen, jonka mukaan sähkön 

kokonaiskulutuskasvaaElenianverkkoalueellanoin12prosenttiavuo

teen2035mennessä.Sähkönkulutustakasvattavaterityisestienergiain

tensiivisenteollisuuden,liikenteenjalämmityksensähköistyminen.Kulu

tusta hillitsee laskeva väestönkehitys ja energiatehokkuuden paranemi

nen.

Väestö vähenee Elenian verkkoalueella kaikissa skenaarioissa, joissa 

kuitenkin jokaisessa sähkönkulutus kasvaa, erityisesti teollisuuden ja lii

kenteensähköistymisenvuoksi.Tuulivoimankasvulisääsähköntuotan

toajokaskenaariossa.Aurinkovoimasijoittuneekulutuksenyhteyteen

vähentäensähkönsiirronmäärää.Kulutuksenjoustoillavoidaanhillitä

erityisestiaurinkovoimatuotannontehopiikkejä.Joustontoteutumiseksi

on tarve toimialan pelissäännöille muun muassa tiedonvaihtoon ja toimi

tusvarmuuteen.

VäestönmääränarvioidaanlaskevanElenianverkkoalueellanoin5

prosenttiavuoteen2035mennessä,enitenPohjois-PohjanmaallajaPäi

jät-Hämeessä.KasvutaaskohdistuuTampereenjaSeinäjoenseuduille,

kuitenkinmaakuntatasollaväestöhiipuu.Väestömuutokseteivättar

koitasuoraansähkönkäyttöpaikkojenmääränlaskua.Pandemiaonsaa

nutaikaanmaaseutualueidenelpymistä.Senpysyviävaikutuksiaemme

arvioineet.

Tuulivoimakapasiteetin odotetaan kolminkertaistuvan vuosikymme

nessä.LisäkapasiteettiaonodotettavissaetenkinPohjois-Pohjanmaalle

jaKeski-Suomeen.Tuulivoimavaatiiinvestointejasuurjännitteiseenjake

luverkkoon.Aurinkovoimatuotantoainakinkuusinkertaistuu.Kasvujakau

tuneeEleniaalueellaenitenPirkanmaallejaKanta-Hämeeseen.Aurin

kovoima ei tuota ongelmia kaupunki ja taajamaalueilla, sillä kulutus on 

todennäköisestilähellätuotantoa.
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Yllättävistä valvontamuutoksista  
huolta jatkuvuudesta

Sähkömarkkinalakimuuttui1.8.2021,minkävuoksi

Energiavirastomuuttivuonna2015vahvistettuja

valvontamenetelmiäänkeskenvuoden2023loppuun

ulottuvanvalvontajakson.TavallisestiEnergiavirasto

valvoo verkkoyhtiöiden kohtuullista tuottoa neljän 

vuoden jaksoissa ja vahvistaa valvontamenetelmät 

etukäteenkahdeksaksivuodeksi.Valvontamenetel

mien muutos kesken valvontajakson on täysin poik

keuksellista ja rapauttaa verkkopalveluyhtiöiden ja 

niiden sidosryhmien, kuten 

rahoitussektorin, luotta

musta viranomaiseen ja 

regulaationjatkuvuuteen.

Katsomme, että vuosia 

jatkunut negatiivinen säh

könsiirtohintoja koskeva jul

kisuuskeskustelu sai aikaan 

muutoksen, joka sivuutti 

aiemman sähkömarkkinalain asettamat sähkönjake

lun toimitusvarmuusvaatimukset sekä sähköverkon 

kehittämistarpeet.Uusiensähköverkkojenrakenta

minen kestää vuosikymmeniä ja sähköverkot palve

levatasiakkaitajopa60vuotta,jotenmyössiirtohin

tojenkehitystäpitäätarkastellapitkälläaikavälillä.

Valvontamalliin muutokset kesken valvontajak

son katkaisivat sähköverkon investointisuunnittelun 

ennakoitavuuden, minkä vuoksi Elenia joutui leikkaa

maanyli40miljoonallaeurollavuoden2022inves

tointejajasiirtämäänvuodelle2023suunniteltuja

töitätulevillevuosille.

Vaikutukset heijastuvat suoraan negatiivisesti 

urakoitsijakumppaneiden työn määrään ja vähentä

vättilauksiakaapeli-jalaitevalmistajilta.Esimer

kiksi sähkömittareiden vaihto ja käyttöönottotöi

den työllistävä vaikutus jää puoleen aiemmin suun

nitellusta.Valvontamenetelmienmuutoksetkesken

valvontajakson on nostanut esiin vakavan huolen 

niin Eleniassa kuin kump

paneiden taholla töiden 

jatkuvuudesta.Muiden

verkkopalveluyhtiöiden 

tapaan haemme markki

naoikeudelta muutosta 

Energiaviraston päätök

siin.

Joulukuussa2021Ener

giavirasto aloitti prosessin, jossa kehitetään valvon

tamenetelmiäkuudetta(2024–2027)jaseitsemättä

(2028–2031)valvontajaksoavarten.Eleniaosallis

tuuprosessiinaktiivisesti.Energiavirastonmukaan

uudet valvontamenetelmät jatkuvat pääosin saman

kaltaisina kuin aiemmat menetelmät ja että mahdol

lisetmuutoksetovatpieniä.Uskommevakaasti,että

valvontamenetelmät tukevat sähköverkkoyhtiöiden 

mahdollisuuksia jatkaa kriittisen perusinfran kehit

tämistä.

Uusien älykkäiden sähkömittareiden  
vaihdot alkoivat 

Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön määrän ja yhteis

kunnan sähköntarpeen kasvaessa, kasvaa tarve myös säh

köjärjestelmänuudistamisellejaälykkyydelle.Sähkön

tuotannon entistä suuremmat vaihtelut ja toisaalta säh

kön kysynnän merkittävä kasvu edellyttävät sähköjärjes

telmältä ja markkinoilta entistä parempaa joustavuutta 

jareaaliaikaisuutta.Elenianuusiälykässähkönmittausjär

jestelmä edistää sähkömarkkinoiden kehitystä ja tarjoaa 

paremmat edellytykset sähkönkulutuksen joustoille 

uusiensähkömittareidenvaihtojenedetessä.Mittausjär

jestelmän uudistuksen yhteydessä vaihdamme noin 

400000asiakkaansähkömittaritvuosina2021–2025.

Toteutimme uuden mittausjärjestelmän käyttöönoton 

ensimmäisen vaiheen ja uusien älykkäiden sähkömittarei

dentestiasennuksetonnistuneestivuoden2021alkupuo

lella.Aloitimmeuusiensähkömittareidenvaihtoprojektin

syyskuussa Pirkanmaan ja EteläPohjanmaan alueilla ja 

loppuvuodenaikanavaihdoimmeyhteensä24524asiak

kaansähkömittarin.Mittareidenvaihtomääräjäiprojektin

alkuvaiheen työprosessien sisäänajon vuoksi alkuperäi

sestä40000mittarintavoitteesta.

Eleniajoutuileikkaamaanvuoden2022investointe

jaan Energiaviraston muutettua sähköverkkoliiketoimin

nan valvontamenetelmiä poikkeuksellisesti kesken val

vontajaksonvuonna2021.Tämänseurauksenamyösuusia

mittareita vaihdetaan vain noin puolet alkuperäiseen 

suunnitelmaanverrattunavuonna2022.Sähkömittarei

denvaihtoaikatauluvenyyvuoden2025loppuun.

Valvontamenetelmät  
vuosille2024–2027ja2028–2031 

työnalla.
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Säävarman verkon rakentaminen ja kunnossapito 
tuonut tuhansia henkilötyövuosia

Toimintamme pohjautuu kumppaniverkostoihin ja lähei

seen yhteistyöhön, mikä mahdollistaa pitkäjänteisen 

yhteisenkehittämisen.Hankimmesähköjakuituverkon

rakentamiseen ja kunnossapitoon urakointi ja asiantunti

japalveluitapaikallisiltayrityksiltä.Lisäksiteemmehan

kintoja koti ja ulkomaisilta materiaali ja järjestelmätoi

mittajilta.

Elenian sähköverkon maakaapelointi, huolto ja kun

nossapito sekä valokuituverkon rakentaminen ovat mer

kinneet Elenian verkkoalueen viidessä maakunnassa 

tuhansiahenkilötyövuosia.Vuonna2021Eleniahankki

sähkö ja kuituverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon 

urakointi-jaasiantuntijapalveluitakaikkiaannoin70yri

tykseltä, joiden työllistävä vaikutus on vuosittain noin 

1000henkilötyövuotta.Kumppaniyrityksistä50onpieniä

ja keskisuuria yrityksiä, jotka työllistävät paikallisesti ja 

vahvistavatomanmaakuntansaelinvoimaisuutta.Pienten

ja keskisuurten yritysten osuus urakointipalveluiden rei

lun90miljoonaneuronvuosihankinnastaolivajaakaksi

kolmasosaa.Tavoitteenammeonpitääpk-yritystenosuus

urakointipalveluidenkokonaishankinnastavähintään50

prosentissa.

Useita eri ammattiryhmiä sähköverkkotöissä 

Sähköverkon rakentaminen ja kunnossapito vaatii eri 

ammattiryhmienosaamista.Säävarmanverkonrakenta

minen työllistää erityisesti maarakennusalan ammattilai

sia.Toinensuuriryhmäonsähköalanammattilaiset,jotka

vastaavat verkon kytkentätöistä ja verkon kunnossapi

dosta.Metsurithuolehtivatilmajohtoverkonalustanrai

vauksestajavierimetsänhoidosta.LisäksiElenianeri

hankkeet työllistävät logistiikan, suunnittelun ja lupapro

URAKOINTIPALVELUIDEN HANKINTA  
VUONNA 2021 (%)

 Pienet yritykset .............34%
 Keskisuuret yritykset.......28%
 Suuret yritykset.............38%

sessienasiantuntijoitasekäkierrätyksenammattilaisia.

Materiaalihankinnat tuovat välillisesti työtä myös koti

maiselle komponentteja ja laitteita valmistavalle sähköte

ollisuudelle.

Aluekumppaneiden paikallistuntemusta 

Paikallisesti toimivat aluekumppanit tekevät sähköverkon 

ja sähköliittymien rakentamista, verkon kunnossapitoa ja 

huoltoa, kentällä tehtävää asiakaspalvelutyötä sekä säh

kökatkojenvianhoitoa.Kasvukeskustenuusienasuinaluei

den rakentamiseen, vilkkaaseen pientalorakentamiseen ja 

kesämökkien sähköistämiseen liittyvien uusien sähköliit

tymien rakentaminen työllisti Elenian aluekumppaneita 

vuonna2021merkittävästi.

Otamme verkonrakentamisen suunnittelussa huo

mioon rakentamisen vuodenaikavaihtelut ja varaudumme 

erityövaiheidenkausivaihtelunennakointiin.Esimerkiksi

roudan aikana voidaan maarakentamisen sijaan keskittyä 

vanhanilmajohtoverkonpurkutyöhön.

Tyytyväiset kumppanit onnistumisen 
rakentajina 

Seuraamme kumppaneidemme laatua ja suorituskykyä 

muun muassa turvallisuuteen, asiakastyytyväisyyteen, 

työnlaatuunsekätoimitusaikoihinliittyvillämittareilla.

Pitkäaikaisella seurannalla olemme pystyneet yhdessä 

alue ja projektikumppaneidemme kanssa parantamaan 

työturvallisuutta,työnlaatuajatehokkuutta.Aluekump

paneiden laatu ja suorituskyky oli kaikkien aikojen par

haimmallatasollavuonna2021.
0% 100%50%
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• Jatkuvaa

• Seuranta ja reagointi

KUMPPANIPÄIVÄT

JOHDON TAPAAMISET

KUUKAUSIPALAVERIT

LAATU- JA TOIMINNAN -
OHJAUS RAPORTTI

NAVIGOINNIT  
TULOSKORTTI

• Toimintaympäristön tavoitteet

• Kumppaniverkoston tavoitteet

• Kehittyminen

• Tavoitteiden saavuttamisen seuranta

• Toimenpiteet

• Kehittyminen

• Tavoitteiden saavuttamisen  
seuranta

• Toimenpiteet

• Yksittäisen kumppanuuden tavoitteet

• Kehittyminen

Säännöllinenkumppaniyhteistyömmeperustuuyhteistyö-jajohtamismalliin.

1–5–10 

VUODEN  

TÄHTÄIN

1–5VUODEN 

TÄHTÄIN

1–2VUODEN 

TÄHTÄIN

KK–1VUODEN 

TÄHTÄIN

JATKUVAA

Mittaamme myös kumppaneidemme tyytyväisyyttä vuosittain tietääk

semme,mitenkumppanimmekokevatyhteistyönkanssamme.Vuonna2021

laajensimme kyselyn koskemaan myös ITkumppaneitamme urakointi ja 

materiaalikumppaneidemmelisäksi.Kokemusyhteistyömmesujuvuudesta

onollutpitkäänkorkeallatasolla,javuonna2021saimmemittaushistorian

parhaimmantuloksen.Lähespuoletvastaajistakertoiyhteistyönsujuvuuden

parantuneenedellisestävuodesta.

Suoriuduimme erityisen hyvin työturvallisuuteen panostamisessa ja yhte

yshenkilöidemmehelpossatavoitettavuudessa.Enitenkehitettäväälöytyy

kyvystämmeymmärtääkumppaninliiketoimintaa,vaikkakin43prosenttia

vastanneista kertoo liiketoimintaymmärryksemme parantuneen vuoden 

takaisesta.KehitettäväälöytyyedelleenmyösElenianjakumppaneidenväli

senmolemminpuolisenviestinnänsujuvuudestajaavoimuudesta.Kumppanit

toivovaterityisestitoiminnankehittämisenmahdollistavaapitkäjänteisyyttä.

Harmaan talouden valvonta  
lakisääteisiä velvoitteita laajemmin 

Elenian rakennusurakoissa työskentelevien pääurakoitsijoiden ja kaikkien 

aliurakoitsijoidenonrekisteröidyttäväLuotettavaKumppani-palveluun.

Haluamme varmistaa, että kumppaniyrityksemme täyttävät sopimusosapuo

linajatyönantajinalakisääteisetvelvoitteensa.Aliurakoitsijoidenrekisteröi

tymisellä varmistamme lakisääteisiä velvoitteita laajemmin, että kaikkien 

kumppaniverkostommeyritystenasiatovatkunnossajaajantasalla.Olemme

sopimussuhteen aikana puuttuneet laiminlyönteihin, jotka ovat liittyneet esi

merkiksi järjestelemättömiin verovelkoihin ja maksamattomiin työeläkemak

suihin.LuotettavaKumppani-palvelussammeontällähetkelläjatkuvassaval

vonnassa270työmaillaerirooleissatoimivaayritystä.

Säävarman verkon rakentaminen ja kunnossapito  
tuonut tuhansia henkilötyövuosia

KUMPPANUUKSIEN JOHTAMINEN
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Elenian verojalanjälki 
ylitti 184 miljoonaa 

Elenia luo taloudellista lisäarvoa yhteiskunnalle ja sidos

ryhmilleenmonellatavalla.Konserninhenkilöstöllemak

samatpalkatjapalkkiotolivatyhteensä12,3miljoonaa

euroa.Elenianvuoden2021kokonaisinvestoinneistakol

manneskohdistuiPirkanmaalle,25prosenttiaKeski-Suo

meensekänoin15prosentinosuudetPohjois-Pohjan

maallejaKanta-Hämeeseen.

EleniamaksaakaikkiveronsaSuomeen.Vuonna2021

yhtiönverojalanjälkioli184,8miljoonaaeuroajakaantuen

sekä Elenian maksamiin että asiakkailtaan keräämiin ja 

valtiolletilittämiinveroihin.

Sähköveron kerääminen on lailla säädetty verkkopal

veluyhtiöiden tehtäväksi, ja veron suuruudesta päättää 

eduskunta.Verkkopalveluyhtiölaskuttaasähköveron

ja arvonlisäveron asiakkaalta siirtomaksun yhteydessä 

välittäenneedelleenyhteiskunnalle.Kerätytverotja

veroluonteiset maksut eivät jää Elenian tulokseen, vaan 

yhtiötoimiiniidenosaltaläpilaskuttajana.

Elenian verojalanjäljen suurin osuus muodostuu sähkö

verosta,jotaEleniakeräsijatilittivaltiollevuonna2021

yhteensä108miljoonaaeuroa.Arvonlisäveronosalta

yhtiö tilitti puolestaan nettosumman, joka on maksettu

jenjalaskutettujenverosummienerotus.Eleniakeräsija

tilitti yhteiskunnalle viime vuonna veroja ja veroluonteisia 

maksujayhteensä174,1miljoonaaeuroa.

Tilikaudelta2021Eleniamaksoituloksenperusteella

veroa5,4miljoonaaeuroa.Maksettuyhteisöverosisältää

VEROJALANJÄLKI2021(MILJ.€)

yhteensä  

184,8 milj. €

HAVAINNOLLISTAVA KUVAUS ELENIAN LISÄARVON 
LUOMISESTAJAJAKAMISESTAVUONNA2021(MILJ.€)
 

Luotu lisäarvo

Sähköverot 108,0

Tuotot asiakkailta 341,0

Yhteensä 449,0

Jaettu lisäarvo

Yhteiskunta* 118,6

Investoinnit 156,6

Elenian kumppanit 91,9

Pankit, muut rahoittajat ja omistajat 69,6

Henkilöstö 12,3

Yhteensä 449,0

*pitääsisälläänverotjaveroluonteisetmaksutmm.sähköveron,tuloveronmutta
eiarvonlisäveroa.Tarkempiverojalanjälkioneriteltyomassakuvaajassaan.

Kerätyt ja tilitetyt verot    

 Sähkövero ....................................108,0
 Arvonlisävero..................................60,9
 Ennakonpidätykset ja svmaksut .............5,2

 yhteensä 174,1

Maksetut verot ja maksut 

 Yhteisövero ....................................5,4
 Työeläkemaksut................................4,9
 Verkkomaksu...................................0,4

 yhteensä 10,7

tilikauden aikana maksetut ennakkoverot, lopulliset verot 

edellisiltä tilikausilta sekä jaksotetut verot, mutta ei las

kennallisiaveroja.

Energiavirasto valvoo verkkopalveluyhtiöitä, ja sen 

perimät lakisääteiset sähkö ja maakaasuverkkomaksut 

kaikilta jakeluverkonhaltijoilta Suomessa olivat vuonna 

2021yhteensä4,0miljoonaaeuroa.Elenianosuusmak

suistaoli10prosenttiaelinoin400000euroa.

Investointiohjelman mahdollistamiseksi Elenialla oli 

vuoden2021lopussakorollistavelkaanoin1,8miljardia

euroa kansainvälisiltä institutionaalisilta sijoittajilta ja 

rahoituslaitoksilta.
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Vuonna2021starttasimmeSuomenOlympiakomi

tean kanssa Lasten liike yhteistyön, jolla tuemme 

paikallisestilastenliikuntaa.Eleniantuellaperustet

tiin20maksutontaliikuntakerhoaKalajoelle,Laukaa

seenjaLempäälään.Liikuntakerhoissalapsetsaavat

mukavaa, turvallista ja liikunnallista tekemistä koulu

päivänpäätteeksi.OsanaSuomenOlympiakomitean

yhteistyötä myös Elenian henkilöstö on saanut työhy

vinvointialisäävääliikunnallistavalmennustaarkeen.

LAPSILLE LIIKETTÄ  
JA HENKILÖSTÖLLE 
HYVINVOINTIA 

Laaja-alaista 
sidosryhmäyhteistyötä 
kansallisesti ja 
paikallisesti 

Teemme monipuolista sidosryhmäyhteistyötä kansal

listen ja maakunnallisten toimijoiden kanssa sekä myös 

paikallisellatasollalähelläasiakkaitamme.Tavoittee

namme on kehittää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa 

siten, että voimme vastata paremmin heidän ja koko 

yhteiskunnan odotuksiin ja tarpeisiin järjestämällä pai

kallisia sidosryhmätapahtumia omalla verkkoalueel

lamme.

Tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa 

Elenianverkkoalueellaonnoin100kuntaa.Kunnillaon

suuntaamme monta roolia niin asiakkaina, maanomista

jina,viranomaisinakuinyhteistyökumppaneinakin.

Tapaamme kuntien edustajia näissä erilaisissa rooleissa 

jatkuvasti.Kuntatasontapaamisiajärjestimmevuonna

2021kymmenenkunnankanssa.Näissäyhteistyötapaa

misissa keskityimme kuntaasiakkuuden hoitoon, 

yhteisrakentamisen lisäämiseen ja ajankohtaisten asioi

denedistämiseen.Lisäksitapasimmelukuisteneripro

jektienyhteydessäkuntiasäännöllisesti.

Vuoden2021tavoitteenammeolisuunnitellakunnille

oma osio Elenian nettisivustolle asioinnin sujuvoitta

miseksijayhteydenotonhelpottamiseksi.Julkaisemme

tämänkuntiapalvelevankokonaisuudenvuonna2022.

Maankäytön sopimuksissa  
tasapuoliset käytännöt 

Toimivat maankäyttö ja luvituskäytännöt ovat sähköver

konsujuvanrakentamisenedellytys.Teemmevuosita

sollanoin17000maankäytönsopimustajalupaa,niin

yksityisten maanomistajien, kuin esimerkiksi kuntien ja 

eriviranomaistenkanssa.Tavoitteenammeon,että

maankäytön sopimukset perustuvat osapuolten vapaa

ehtoisuuteen sekä tasapuolisiin ja kohtuullisiin käytän

töihin.

Luvittaminensujuivuonna2021hyvässäyhteistyössä.

Vain murtoosa neuvotteluista päätyi Maankäyttö ja 

rakennuslainmukaiseensijoittamismenettelyyn.Yhteis

työn sujuvuudessa näkyy pitkäjänteinen yhteistyö Maa

taloustuottajien keskusliitto MTK:n ja muiden sidosryh

mien kanssa sekä säännöllinen tyytyväisyyskyselyiden 

läpikäynti.TapaammeMTK:tasäännöllisestijaolemme

osaELY-keskuksenjaVäylävirastonasiakasfoorumia.

Seuraamme maankäyttö ja rakennuslain sekä lunastus

lainpäivitystyötäosallistumallaalankehitystyöryhmiin.
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Jatkoimmevuonna2021EleniaSäävarma-asiakastie

dotteiden jakamista yhteistyössä paikallisten harraste

seurojenkanssa.Toteutimmeasiakastiedotteidenjakoa

paikallisenayhteistyönä11verkonrakennushankkeessa,

joissa7harrasteseuraajakoivattiedotteetasiakkaille

alueellaalkavastahankkeesta.Näintuimmeharrasteseu

rojenvarainhankintaatoimintaansa.Lämminkiitosaktii

visille harrasteseuroille hienosta työstä asiakkaidemme 

palvelemiseksi!

PAIKALLISET 
HARRASTESEURAT 
JAKAMASSA 
ASIAKASTIEDOTTEITA 

Vastuullisuusonmeilletärkeäämyösliikenteessä.Toteutimmesyksyllä2021Välkkynä

pimeässä-kampanjanverkkoalueemmealakouluille.Yhteistyössäkoulujen,opettajienjavan

hempienkanssalisäsimmepientenekaluokkalaistenturvallisuuttapimenevilläkouluteillä.

OppilaattoteuttivateritavoinkuvateoksiateemastaVälkkynäpimeässä.Kokosimme

sadoistakuvistaupeankuvanäyttelyn,jostakerroimmeerikanavissamme.Kiitoksenaosallistu

misestalähetimmekaikillekampanjaanosallistuneilleoppilailleheijastimet.

JatkoimmemyösTurvallinenkoulutie-liikennekampanjaavuonna2021edellisvuodentapaan.

TälläkertaaturvasimmelastenkoulutietäSaarijärvelläkoulujenalkamisviikollaelokuussa.Kou

lutien turvaaminen toteutettiin liikenteenohjauksella yhdessä kumppanimme TLTConnectionin 

kanssa.

ELENIA MUKANA  
TURVAAMASSA  
LASTEN KOULUTIETÄ 

Jatkoimmeyhteistyötä4H:nTaimiteonkanssaistuttamallataimia

vastineeksi asiakkaiden tekemistä elaskusopimuksista ja sähköi

sistäallekirjoituksista.Taimetistutetaanvanhoillejohtokaduilleyksi

tyistenmaanomistajienmaille.Maanomistajatovatmielellääntulleet

mukaan,silläheilleistutuksetovatmaksuttomia.Taimienistutus

vauhdittaa metsittymistä johtokaduilla, joilta on purettu sähköver

konuudistamisenyhteydessäilmajohtopois.Istuttamistyönhoitavat

4H:nnuoret.Vuonna2021Elenian23000taimeaistutettiinPyhäjär

vellejaSaarijärvellenoin12hehtaarinalueella.Kahdessavuodessa

Eleniaonistuttanut35000taimea

TAIMIEN ISTUTUKSELLA 
ILMASTOTYÖTÄ JA  
NUORILLE TYÖTÄ 
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Laaja-alaista  
yhteistyötä

TURVALLISUUS

Asiakasturvallisuus

Työterveys ja työturvallisuus, työhyvinvointi

Kyberturvallisuus

Huoltovarmuus

TEKNOLOGIAKEHITYS JA DIGITALISAATIO

Teknologiariippuvuus

Palveluautomaatio

Muutosnopeus

LAINSÄÄDÄNTÖ JA REGULAATIO 

EUlainsäädäntö ja sääntely 

Energiapolitiikka

Verkkoyhtiöiden valvonta

YMPÄRISTÖ

Sähköverkon elinkaaren hallinta

Materiaalin ja logistiikan hallinta

Vastuullinen maankäyttö

Kiertotalous ja materiaalikierrätys

JULKISUUS

Tiedolla palvelu

Maineen hallinta

Työnantajamielikuva 

YHTEISKUNTA

Sähkönjakelun varmuus 

Vastuullinen verkon kehittäminen

Energiatehokkuuden edistäminen 

Oppilaitokset ja tulevaisuuden osaajat

SÄHKÖMARKKINAT 

Markkinaosapuolet 

Uusiutuva energiantuotanto

Hajautettu pientuotanto

OMISTAJAT JA RAHOITTAJAT

Vastuullinen verkon kehittäminen

Verkkoomaisuuden hallinta

ASIAKKAAT

Palvelun ja sähkönjakelun laatu ja tehokkuus

Energiatehokkuuden edistäminen

VIRANOMAISET JA JÄRJESTÖT 

Mm.TEM,EV,Tukes,ELY,AVI,MTK, 

pelastusviranomaiset, ammattiliitot

URAKOITSIJAT, MATERIAALITOIMITTAJAT, 
 ja MUUT KUMPPANIT

Palvelun ja sähkönjakelun laatu ja tehokkuus

INFRAVERKKOJEN OMISTAJAT

Tieinfran ylläpitäjät

Tele ja laajakaistaoperaattorit

Vesiyhtiöt

KAUPUNGIT JA KUNNAT

Asiakkaana

Kumppanina

Viranomaisena

KILPAILIJAT

Jatkuva uudistuminen

Tehokkuuden parantaminen

HENKILÖSTÖ

SIDOSRYHMÄT

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
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Eleniajavastuullisuus2021onElenianneljäs
vastuullisuusraportti.RaporttikattaaElenia
Oy:n ja sen sataprosenttisesti omistaman tytä
ryhtiönsähköverkkoyhtiöEleniaVerkkoOyj:n.
Raportointikokonaisuuteen kuuluu myös kon
sernin ja sen emoyhtiön Elenia Oy:n taloustie
dotsisältäväVuosikatsaus2021

→  Elenian vuosikatsaukset ja tilinpäätökset

Raportoinnissa on hyödynnetty Global Repor
tingInitiativen(GRI)standardiasekäGRI:nEle
ctronic Utilities toimialakohtaista liitettä olen
naiseksitunnistettujenteemojenosalta.Ulko
puolisena asiantuntijana Ramboll Finland Oy on 
tarkastanut raportin vastaavan GRI:n perus
tason(core)vaatimuksia.

Raportoinnissa on huomioitu myös Sustai
nabilityAccountingStandardsBoard(SASB)
raportointivaatimukset, ja SASBvastaavuus on 
esitetty erillisessä taulukossa raportin lopussa 
sivulla 87.RaportoidutScope1ja2-päästöt
sekä niihin liittyvät energiakulutustiedot on var
mennettukolmannenosapuolentoimesta.Var
mennuslausunto raportin sivulla 95.

Muutokset organisaatiossa ja 
raportoinnissa

Elenia yksinkertaisti konsernirakennettaan 
1.7.2020.SähköverkkoyhtiöEleniaOyjaElenia
Finance Oyj sulautuivat Elenia Verkko Oyj nimi

seenyhtiöön.Samassayhteydessäpalveluyhtiö
Elenia Palvelut Oy:n nimi muuttui Elenia Oy:ksi 
jayhtiöstätuliElenia-konserninemoyhtiö.
Yhtiökohtaisesti raportoituja tietoja, kuten hen
kilöstön määrää, ei ole aiempien vuosien osalta 
korjattuvastaamaannykyorganisaatiota.

Vierumäellä sijaitseva Elenian Vierumäki Val
misvalon katuvalo palvelu myytiin tammikuun 
2021lopussa.

Muutokset raportoiduissa tunnusluvuissa on 
mainittuerikseenkyseisentiedonyhteydessä.

Raportin sisällön määrittely

Raportin sisältö ja valitut tunnusluvut perustu
vat Elenian vastuullisuusohjelmaan sekä siihen 
vuoden2021aikanatehtyihintarkennuksiinja
asetettuihintavoitteisiin.

Olennaisuusmatriisi on päivitetty vuonna 
2020.

Tietojen mittaus-, laskenta- ja 
raportointiperiaatteet

Raportointikattaavuoden2021sekätärkeim
pien ja saatavilla olevien tietojen osalta niiden 
kehitystämyösaiemmiltavuosilta.Tiedoton
kerätty sisäisesti asiantuntijoiden avulla ja toi
mitettu raportointia varten Elenian viestintään, 
jossatiedotonkoottutähänraporttiin.

Vastuullisuustyömme edetessä myös mit
tarit ja tiedonkeruumenetelmät kehittyvät ja 

Raportointi periaatteet
mahdollisestimyöstarkentuvat.Muutoksetlas
kenta tai raportointitavoissa on kuvattu erik
seenkyseisentiedonyhteydessä.

Henkilöstö ja turvallisuus 
Omaa henkilöstöä koskevat luvut sisältävät Ele
nian oman henkilöstön sekä Elenia Oy:ssä käyte
tynvuokratyövoiman.Turvallisuushavaintojen
lukumäärä sisältää henkilöstön, kumppanien 
sekä muiden sidosryhmien eri kanavia pitkin toi
mittamatturvallisuushavainnot.Sopimuskump
panimme raportoivat työtapaturmatiedot myös 
mahdollisenalihankintaketjujenosalta.

Energia
Energian siirtoon sekä kulutukseen liittyvät tie
dotperustuvatmittaustietoihin.Sähköenergian
kulutus sisältää sähköhäviöt Elenian verkossa 
sekäyhtiönomansähkönkulutuksen.

Materiaalit ja jäte 
Kierrätettyjen materiaalien osalta luvut kuvaa
vat pääosin vanhasta purettavasta ilmajohto
verkosta kierrätykseen toimitettuja materiaa
leja.Nämätiedotkerätäänsähköisiinraportoin
tijärjestelmiin yhdessä 
kierrätyspalvelukumppaninkanssa.

Ominaisjätteenmäärään(tn/km)onlaskettu
mukaanmyösEleniantoimistossasyntyväjäte.

Kasvihuonekaasupäästöt
Kasvihuonekaasupäästöt on laskettu ja rapor
toitu GHGprotokollan (Greenhouse Gas Pro
tocol)mukaisesti.RaportoidutScope1ja2
päästöt sekä niihin liittyvät energiakulutustie
dot on varmennettu kolmannen osapuolen toi
mesta.Varmennuslausuntoraportinsivulla95.

Raportoimamme CO2päästöt sisältävät seu
raavat päästölähteet:

Scope 1sisältääSF6-kaasunvuodot,yhtiönlea
singautojen päästöt sekä kiinteiden varavoima
koneiden käyttämän polttoaineen päästöt (arvi
oitunatuotetunsähkönperusteella).Scope1
-päästötovatEleniantoiminnassapieniä.

Scope 2 sisältää verkon häviösähkön, oman 
käyttösähkön ja lämmön sekä Elenian Vierumäki 
Valmisvalon katuvalojen käyttämän sähköener
gianpäästöt.Valmisvalo-palvelumyytiintammi
kuun2021lopussa,jaraportoitutietosisältää
vain Elenian omistuksessa kulutetun sähköener
gian.

SuurinosaElenianepäsuoristaScope2
päästöistä syntyy sähköverkon häviöistä ja ne 
lasketaansähkötaselaskennasta.Elenialletoi
mitettu sähkö on tuotettu Suomen jäännösja
kaumanmukaisesti.Jäännösjakaumallatuotetun
sähkön päästöt olivat Energiavirastolta saadun 
tiedonperusteella232,41gCO2/kWh vuonna 
2020,mikäollutraportinvalmistumishetkellä
tuoreinsaatavillaolevatieto.Kyseistäkerrointa
onkäytettyvuosien2020ja2021päästöjenlas
kennassa.

Vuoden2019päästötonlaskettukäyttämällä
Energiaviraston kyseiselle vuodelle jälkikäteen 
julkaisemaakerrointa249,29gCO2/kWh.Vuo
den2018päästötonlaskettukäyttämälläker
rointa289,67gCO2/kWhjavuodelle2017ker
rointa264,04gCO2/kWh.

Uusi jäännösjakaumakerroin julkaistaan 
yleensäkesäkuussa.Elenianvuoden2020vas
tuullisuusraportissaraportoituScope2onkor
jattu jälkikäteen uudemmalla jäännösjakauma

kertoimella.Elenianhiilijalanjäljenlaskennassa
onkäytettyScope2:npäästöillemarket-based
kertoimia.

Scope 3, eli muut epäsuorat päästöt ovat suurin 
päästölähteemme.SuurinosaScope3-pääs
töistä syntyy rakennetun sähköverkon materi
aaleista, joista merkittävimmät päästöt syntyi
vätalumiininjamuovinkäytöstä.

MuutmerkittävätScope3-päästötsyntyi
vät valtakunnan sähköverkossa ja muiden ver
konhaltijoiden sähköverkoissa (kanta ja alue
verkko)siirretynsähkönhiilidioksidipäästöistä
sekäsähköverkonmaanrakennustöistä.Lisäksi
laskennassa on huomioitu ostetut tuotteet ja 
palvelut, joka sisältää huoltoajon, huoltotyöko
neet, kopterilennot, alue ja kantaverkkomaksut 
sekämuuthankinnat.

Muut päästöt ilmaan ja maaperään
Päästöjä maaperään aiheutuu muuntajissa 
tapahtuvissaöljyvuodoissa.Tiedotkerätääntie
tojärjestelmistä, joihin niitä raportoidaan kuu
kausittain.Öljyvuodoistaraportoidaanvuotota
pausten määrä sekä laitteista vuotanut öljy
määrä(kg).

Lisäksi raportoidaan sähkölaitteista vuota
neenSF6-kylmäaineenmäärä(kg).SF6-kaasu
on kasvihuonekaasu se raportoidaan ja laske
taanosanaElenianScope1-päästöjä.

Taloudelliset tiedot
Raportoidut verot ja maksut sekä muut talou
delliset luvut perustuvat tilintarkastettuihin tie
toihin.
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   TURVALLISUUS JA HYVINVOINTI TYÖSSÄ

ELENIAN HENKILÖSTÖ NUMEROINA
 

2018 2019 2020 2021

Henkilöstömäärä yhteensä (31.12.2021 työsuhteiset) 360  311* 315 329
Elenia Oy 228 242
Elenia Verkko Oyj 87 87

Uuden henkilöstön määrä 10 44** 35 55
Lähtövaihtuvuus(%) 4,8 6,4 6,8 8,2

*Elenianlämpöliiketoimintamyytiinvuonna2019,**joista16liikkeenluovutuksessa 

SähköverkkoyhtiöEleniaOyjaEleniaFinanceOyjsulautuivatEleniaVerkkoOyj-nimiseenyhtiöönkesällä2020.Samassayhteydessäpalveluyhtiö
EleniaPalvelutOy:nnimimuuttuiEleniaOy:ksijayhtiöstätuliElenia-konserninemoyhtiö.

2020 2021

Miehiä 157 170
Naisia 158 159
Kokoaikaiset 300 309
Osaaikaiset 15 20
Vakituiset 300 301
Määräaikaiset 15 28
Henkilöstönkeski-ikä(31.12.) 40,2 39,8

Sukupuolijakauma ja kuukausipalkka toimihenkilöiden eri vaativuusluokissa sekä ylemmissä toimihenkilöissä 2021

Vaativuusluokka Naiset (%) Miehet (%) Kuukausipalkat, naisten €/miesten €, %

3 88 12 100,24
4 55 45 108,98
5 88 12 105,76
6 81 19 103,36
7 68 32 103,98
8 40 60 99,72
9 28 72 97,13
10 0 100 
Y 32 68 95,23

ToimihenkilöidenTES:nmukaisetvaativuusluokat(3–10)sekäylemmättoimihenkilöt(Y)

Vastuullisuuden tunnusluvut
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TYÖTERVEYSJA-TURVALLISUUS
 

Elenian henkilöstö & kumppanit Tavoite Tavoite

2017 2018 2019 2020 2021 2021 2025

Elenianhenkilöstö&kumppanit,yhteinenLTIF 10 5,2 5,9 10 9,5 3 2

Elenian henkilöstö Tavoite Tavoite

2017 2018 2019 2020 2021 2021 2025

Sairauspoissaolot(EleniaVerkkoOyj)* 1,5 1,2 1,2 2 1,62 <2 1,7
Sairauspoissaolot(EleniaOyjaEleniaGroupOy)* 4,7 4,4 2,5 3 3,66 <3,8 3
Kuolemantapaukset, lkm 0 0 0 0 0 0 0
Vakavattapaturmat(yli30pvsairaspoissaoloa),lkm 0 0 0 0 0 0 0
Tapaturmat, lkm 2 0 0 0 0 0 0
0-tapaturmat,lkm 1 0 0 1 0 0 0
Tapaturmataajuus,LTIF(tapaturmat/milj.työtuntia) 4,1 0 0 0 0 0 0
Tapaturmataajuus, TRIF  
(tapaturmat+0-tapaturmat/milj.työtuntia) 1,2 0 0 1,9 0 0 0
Läheltä piti havainnot, lkm 14 20 20 40 25 0 0
Turvallisuushavainnot**, lkm (Elenian henkilöstöön  
sekäsähköverkkoonkohdistuneethavainnot) 107 126 158 424 751 700 2000
Työmatkatapaturmat*** 0 2 0 2 2 0 0

*Elenianyhtiötmuuttuivat2020.Vuosien2017–2019lukujaeiolekorjattuvastaamaannykyorganisaatiota.
**Sisältääturvallisuushavainnotjapositiivisetturvallisuushavainnot,läheltäpiti-havainnotraportoituerikseen.
***Työmatkatapaturmienraportointialoitettiin2020.

Elenian kumppanit Tavoite Tavoite

2017 2018 2019 2020 2021 2021 2025

Kuolemantapaukset, lkm 0 0 0 0 0 0 0

Vakavattapaturmat(yli30pvsairaspoissaoloa),lkm 1     1 5 3 0 0

Tapaturmat, lkm 16 11 13 16 16 5 4

0-tapaturmat,lkm 25 18 23 26 21  N/A 8

Tapaturmataajuus,LTIF(tapaturmat/milj.työtuntia) 12,1 7,0 7,5 13,4 13,6 4,0 3,0

Tapaturmataajuus, TRIF  
(tapaturmat+0-tapaturmat/milj.työtuntia) 29,5 18,4 19,8 30,0 28,7  N/A 8,0

Läheltä piti havainnot, lkm 205 236 168 220 271  N/A 300

Turvallisuushavainnot*, lkm 58 137 157 502 1171 1200 3000

Työmatkatapaturmat** 1     1 1             

*Sisältääturvallisuushavainnotjapositiivisetturvallisuushavainnot,läheltäpiti-havainnotraportoituerikseen.
**Työmatkatapaturmienraportointialoitettiin2020.

Elenian asiakkaat Tavoite Tavoite

2017 2018 2019 2020 2021 2021 2025

Kuolemantapaukset, lkm 0 0 0 0 0 0 0

Tapaturmat, lkm 0 0 0 0 0 0 0

0-tapaturmat,lkm 0 0 0 2 3 0 0

Turvallisuushavainnot*, lkm 54 73 62 133 140 50 400

*Sisältääasiakkaillekohdistuneetläheltäpiti-tilanteetjaturvallisuushavainnot.

Elenian muut sidosryhmät Tavoite Tavoite

2017 2018 2019 2020 2021 2021 2025

Kuolemantapaukset, lkm 0 0 0 1 0 0 0

Tapaturmat, lkm 0 0 0 0 0 0 0

0-tapaturmat,lkm 0 0 0 1 4 0 0

Turvallisuushavainnot*, lkm 24 31 27 99 116 50 100

*Sisältääasiakkaillekohdistuneetläheltäpiti-tilanteetjaturvallisuushavainnot.

Vastuullisuuden tunnusluvut
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   ASIAKASKOKEMUS JA VERKKOPALVELUJEN LAATU 

NETPROMOTERSCORE-MITTAUSTENTULOKSET
 

Elenian asiakaspalvelun suositteluaste (Net Promoter Score) Tavoite Tavoite

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2022

Kokonaissuositteluaste, NPS 39 41 36 34 54 53 50 50

Asiakaspalvelu, puhelut* 39 45 44 47 59 55 50 50

Asiakaspalvelu, sähköpostit 35 44 45 43 43 39 50 50

*EleniaAinansuositteluasteonirroitettuNPS-kokonaissuositteluasteestavuonna2020.

ELENIANMAAKAAPELOINTIASTE(%)
 

Tavoite

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021

0,4kV 29% 31% 32% 33% 36% 39% 41% 45% 48% 51% 55% 59% 62% 

20kV 7% 8% 9% 12% 15% 19% 23% 27% 32% 38% 44% 50% 56% 54,6%

Koko verkko 21% 22% 23% 25% 28% 31% 34% 38% 41% 45% 50% 54% 59% 57,7%

ELENIANASIAKKAATLAATUVAATIMUSTENPIIRISSÄ(%)
 

Tavoite Vaatimus Vaatimus

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2028 2036

Taajamissa 29% 36% 41% 51% 58% 65% 74% 81% 85% 87%   100%

Hajaasutusalueilla 21% 24% 28% 33% 38% 42% 46% 51% 58% 65%   100%

Asiakkaat yhteensä 26% 31% 36% 44% 49% 55% 62% 68% 73% 78% 76,5% 75% 100%

ASIAKASTYYTYVÄISYYSCSAT(ASTEIKKO1–4)
 

Tavoite Tavoite

2021 2021 2022

Verkkoliiketoiminnan kokonastyytyväisyys 3,12 3 3,2

Vikapuhelinpalvelu 3,5 3 3,2

Sähkökatkokartta 2,9 3 3,2

Maanomistajatyytyväisyys 3,5 3 3,2

Sähköverkonrakentaminen 2,8 3 3,2

Liittyjätyytyväisyys 3,3 3 3,2

Elenia Aina 2,3 3 3,2

Uusiyhtenäinenmittaustapaotettukäyttöön2021koskienkaikkiaverkkoliiketoiminnan
toimintoja. 
 

REKLAMAATIOTELENIASÄÄVARMA-PROJEKTISSA
 

Tavoite

2019 2020 2021 2021

Reklamaatioiden määrä 1031 909 862 900

Vastuullisuuden tunnusluvut
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KESKEYTYSTUNNUSLUVUT
 

Kaikki keskeytykset

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SAIDI 148 659  295  94  95  254  217 111

SAIFI 3,2  6,8  4,2  3,4  3,5  5,3  4,0 3

CAIDI 46 96 70 27 28 48 54 36

MAIFI 10,2 11,3 7,1 5,7 5,5 7,2 4,8 5,4

Ilman suurhäiriöitä

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SAIDI 111  109  88  78  95  87  70 67

SAIFI 3,0  3,3  3,3  3,2  3,5  3,2  2,6 2,5

CAIDI 38 33 26 24 28 27 27 27

MAIFI 9,8 8,2 6,7 5,5 5,5 5,3 4,2 4,8

SAIDI (System Average Interruption Duration Index)  
=Keskeytystenkeskim. keskeytysaika(min)

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index)  
=Keskeytystenkeskim. lukumäärä

CAIDI(ConsumerAverageInterruptionDurationIndex) 
=Keskeytyksenkokeneidenasiakkaidenkeskim.keskeytyksenkesto(min)

MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index)   
=Lyhyidenkeskeytystenkeskimääräinenlukumäärä

PUUSTONKÄSITTELYMÄÄRÄT(km)
 

2017 2018 2019 2020 2021

Pienjänniteverkon(0,4kV)raivaus 5024 3483 1630 989 870

Keskijänniteverkon(20kV)raivaus 1872 2284 3279 2290 2189

Helikopterioksinta(20kV) 132 82     176 

Vierimetsänhoito(20kV) 1089 720 1033 380 157

Suurjänniteverkon(110kV)raivaus 30 130 187 74 149

Suurjänniteverkon(110kV)reunapuuhakkuu 306 221 97 314 100

Yhteensä, km 8 453 6 920 6 226 4 223 3 465

Vastuullisuuden tunnusluvut
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Vastuullisuuden tunnusluvut

    ILMASTOTYÖ JA EDELLÄKÄVIJYYS

ELENIANENERGIANKULUTUS(MWh)
 

2017 2018 2019 2020 2021

Sähköhäviöt Elenian verkossa 258863 271166 272430 268336 307658

Verkkoliiketoiminnan oma sähkönkulutus 3574 3713 3689 3521 4067

Valmisvalo(sähköenergia) 569 551 550 525 71

Toimistojen sähkönkulutus 54

Sähköenergia yhteensä 263 006 275 430 276 669 272 382 311 850

Varavoimakoneet, käytetty diesel 130 36

Elenian autot, käytetty diesel 151 109

Diesel yhteensä 281 145

Toimistojen lämmönkulutus 144 126 136

ValmisvalooliVierumäelläsijaitsevaElenianomistamakatuvaloverkosto,toimintamyyty31.1.2021
Käytetyn dieselin lämpöarvo MWh yksikössä, arvioitu autojen litramäärän perusteella ja varavoimakoneilla tuotetun sähkön 
perusteella.

 
KIERRÄTYKSEENTOIMITETUTMATERIAALIT(t)
 

2017 2018 2019 2020 2021

Alumiini 1322 1562 1775 2220 1930

Rauta 686 715 801 1190 1100

Muuntajat 661 664 861 737 841

Muu materiaali 238 271 418 542 385

Pylväät 2259 1582 2093 2469 2957

Yhteensä 5 166 4 793 5 948 7 158 7 212

Ominaisjäte(tn/km) 1,7 1,4 1,3 1,7 2,1

Materiaalin käytön tehokkuusprosentti, tilatun  
kaapelimääränsuhdeasennettuunkaapelimäärään(%) 94 91 92 96 94

Purettavien verkkomateriaalien uudelleenkäyttö  
jaohjausuusientuotteidenraaka-aineiksi(%) n/a n/a n/a 75 69

TUOTETTUJÄTE(t)
 

 Tavoite Tavoite

2017 2018 2019 2020 2021 2021 2024

Vaarallinen* 3376 3661 4576 5548 5662 5000 2764

Eivaarallinen 2907 3293 3938 4709 4332 4000 2486

Yhteensä 6 283 6 954 8 514 10 257 9 994 9 000 5 250

* sisältää pilaantuneet maat

KÄSITTELYYNTOIMITETTUJÄTE(t)
 

 Tavoite Tavoite

2017 2018 2019 2020 2021 2021 2024

Uudelleenkäyttö 868 1894 2223 2948 2627 2800 1430

Kierrätys 2907 3211 3855 4689 4255 4100 2424

Kompostointi 0 0 0 0 0 0 0

Energiakäyttö 2259 1582 2093 2469 2957 2000 1195

Kaatopaikka 249 267 343 150 155 100 201

Muukuinkaatopaikkajäte(%) 96 96,2 95,8 98,5 98,5 96 96
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Vastuullisuuden tunnusluvut

KÄYTETYTMATERIAALIT(t)
 

2018 2019 2020 2021

Hankituissa kaapeleissa alumiinia 4740 5130 4959 4485

Hankituissa kaapeleissa PEmuoveja 5040 5805 5661 5206

Hankituissa kaapeleissa kuparia 17 14 175 145

Muuntajissa öljyä 416 426 421 464

JOHTOIHINASENNETUTLINTUPALLOT(lkm)
 

2017 2018 2019 2020 2021

Asennetut lintupallot 227 309 399 139 299

 YMPÄRISTÖVAHINGOT
 

2017 2018 2019 2020 2021

Öljyvuodot (kg) 1 292 1 300 1 790 1 163 1 104

Muuntajavahingot, yhteensä (lkm) 30 35 19 33 33

Muuntajan vaurioituminen / vikaantuminen 4 12 18

Ukkosen aiheuttama muuntajan vaurioituminen 4 10 4

Kolmannen osapuolen aiheuttama 0 4 1

Muuntajan purkamisen yhteydessä tapahtunut vaurio 1 3 1

Muuntajan tulipalo / räjähtäminen 2 2 2

Ilkivalta urakoitsijan varastoalueella 4 1 4

Oravan aiheuttama muuntajan vaurioituminen 3 0 1

Kaivinkoneen hydrauliikkaletkun vaurioituminen 1 1 3

Ympäristövahingoissasaastunutmaaperäpuhdistetaanjatoimitetaanasianmukaiseenkäsittelyyn.

PYLVÄSMUUNTAMOTPOHJAVESIALUEILLA(lkm)
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pylväsmuuntamoiden määrä pohjavesialueilla 1252 1161 1052 953 848 720 555

ELINYMPÄRISTÖJENHALLINTA(ha)
 

 Tavoite Tavoite

2017 2018 2019 2020 2021 2021 2024

Poistetutelinympäristöt(vierimetsänhoito) 1965 2229 1089 333 472 140 140

Ennallistetutelinympäristöt(purettuilmajohtoverkko) 749 823 922 1430 1375 700 700

Suojellutelinympäristöt(yksilöidytkohteet) 9 9 9 9 9 9 104

Suojellutelinympäristöt(ei-yksilöidytkohteet) 0 0 0 0 0 5 1700

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT(tCO2e)
 

 Tavoite Tavoite

2017 2018 2019 2020 2021 2021 2035

Scope1(autojenpäästöt,varavoimakoneetjaSF6) 66 227 576 351 464

Scope2(häviöt,omakäyttöjaValmisvalo) 69444 79784 68972 63305 72478

Yhteensä, Scope 1 & 2 69 510 80 011 69 548 63 656 72 942 < 69 000 < 1 000

Scope3*(mm.hankinta-jatoimitusketjujenpäästöt) 120909 120345 121 350 < vuonna 2020 4,2%vähennys
vuosittain  

2020tasosta

Yhteensä, Scope 1–3 190 457 184 001 194 292 < vuonna 2020 < 45 500

*Scope3laskentaaloitettiin2020
Scope2päästötvuodelle2019ja2020onpäivitettyjälkikäteenEnergiavirastonjulkaisemanjäännösjakaumakertoimenmukaiseksi.
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Vastuullisuuden tunnusluvut

   YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS

TALOUDELLINENTULOSJAVEROT(milj.€)
 

2018 2019 2020 2021

Liikevaihto 272,7 295,6 306,3 328,6

Maksetut verot ja maksut 10,3 11,0 10,4 10,7

Yhteisövero 6,0 5,6 5,4 5,4

Työeläkemaksut 4,0 5,0 4,6 4,9

Verkkomaksu 0,3 0,4 0,4 0,4

Kerätyt ja tilitetyt verot 155,0 156,1 167,5 173,4

Sähkövero 112,1 112,5 107,6 107,3

Arvonlisävero 37,6 39,1 54,9 60,9

Ennakonpidätykset ja sosiaalivakuutusmaksut 5,3 4,5 5,0 5,2

 Maksettu yhteisövero sisältää tilikauden aikana maksetut ennakkoverot, lopulliset verot edellisiltä tilikausilta sekä jaksotetut verot, mutta ei 
laskennallisiaveroja.

ELENIA-KONSERNINPALKKAKULUT(milj.€)
 

2018 2019 2020 2021

Henkilöstön palkkakulut 11,4 11,5 11,9 12,3

URAKOINTIPALVELUIDENHANKINTA(milj.€)
 

2018 2019 2020 2021

Urakointipalveluiden hankinta, yhteensä 88,5 97,6 99,5 92,7

Pienet yritykset 22,6 26,0 34,1 31,3

Keskisuuret yritykset 20,2 24,9 29,7 25,9

Suuret yritykset 45,7 46,8 35,7 35,5

ELENIANLUOMAJAJAKAMATALOUDELLINENLISÄARVO(milj.€)
 

2021

Luotu lisäarvo 449

Sähköverot 108

Tuotot asiakkailta 341

Jaettu lisäarvo 449

Verot ja veroluonteiset maksut* 118,6

Investoinnit 156,6

Ostot kumppaineilta: 91,9

Pankit, muut rahoittajat ja omistajat 69,6

Henkilöstö 12,3

*)pitääsisälläänverotjaveroluonteisetmaksutmm.sähköveron,tuloveronmuttaei
arvonlisäveroa.
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ELENIANKOKONAISINVESTOINNITSÄHKÖVERKKOON(milj.€)
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Investoinnit sähköverkkoon 105,0 107,1 119,2 137,5 148,1 152,7 165,0 172,2

ELENIANVERKKOONSYÖTETTYUUSIUTUVAENERGIA(MWh)
 

 Tavoite Tavoite

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2024

Tuulivoima 32808 352275 632925 1178011 1385990 1388545 1692945 1768799 1773469 4750000

Vesivoima 160941 226931 196147 192676 130125 142242 212835 198006 166687 180000

Muu uusiutuva 25561 23969 24994 23487 79370 71118 28716 24609 22254 35000

Aurinkovoima 0 0 402 1321 3251 5680 10143 12887 9340 35000

Uusiutuva energia yhteensä 219 310 603 175 854 468 1 395 495 1 598 736 1 607 585 1 944 639 2 004 301 1 971 750 5 000 000

Asiakkaille siirretty energia 6112038 5994156 6330493 6342805 6439102 6361863 6031793 6643471 6183590 6500000

AurinkosähkölaitteistotElenianverkossa(kumul.lkm) 584 1498 2456 3937 5752 7136 7552 16000

KAPASITEETTI JA ENERGIA 
 

Tavoite Tavoite

2017 2018 2019 2020 2021 2021 2024

Tehokapasiteetti(kVA) 2900000 2950000 2964500 2994500 3069500 3069500 3285500

Hankittuenergia(MWh) 7535569 7802277 7711094 7635049 8346740 7875605 11000200

Toimitettuenergia(MWh) 7273132 7527398 7434975 7362911 8034857 7604281 10700000

Kulutettuenergia(MWh) 262437 274879 276119 272138 311883 271324 300000

2021luvuissamukanasähkönlisäksivaravoimakoneidenjaElenianautojenkäytettydiesel(hankittujakulutettuenergia),lisättytakautuvastimyös2020lukuihin.

Vastuullisuuden tunnusluvut
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Aihe Mittarit Yksikkö Koodi Elenian tulos 2021 GRI

Kasvihuonepäästöt ja energia-
varojen suunnittelu

Scope1päästöt

Regulaatioon kuuluvien ja raportoitavien päästöjen prosenttiosuus

tCO2e

(%)

IF-EU-110a.1 Scope1:464tCO2e 305–1

Sähkönsiirtoon liittyvät kasvihuonekaasupäästöt tCO2e IF-EU-110a.2 Scope2:72478tCO2e 305–2

PitkänjalyhyenaikavälinstrategiataisuunnitelmahallitaScope1-päästöjä. 
Päästöjenvähentämistavoitteetsekätoimenpiteet.

IF-EU-110a.3 EleniaonsitoutunutjahyväksyttymukaantieteeseenpohjautuvaanScienceBasedTargetsinitiative(SBTi)
-ilmastotavoitteeseenjaonmukanakunnianhimoisessaNetZero-tavoitteessa.Eleniaonsitoutunutvähen
tämäänkasvihuonekaasupäästöjään42prosenttiavuoteen2030mennessä,pitäensisälläänElenianomat
sekähankitunenergianpäästöt(Scope1ja2).PäästövähennystavoitteistaontehtyElenianhiilitiekartta.
EleniaontehnytensimmäisenTCFD-raportin.

1)Asiakasmäärämarkkinoilla,joihinsovelletaanuusiutuvanenergianosuudenvaati
mustasoaja2)kyseisenvaatimustasontoteutunutmarkkinakohtainenprosenttiosuus

Määrä, osuus 
(%)

IF-EU-110a.4 Ei relevantti Elenian toiminnassa

Ilmanlaatu Ilman laatuun vaikuttavat päästöt:
(1)NOx(poislukienN2O),
(2)SOx,
(3)pienhiukkaset(PM10),
(4)lyijy(Pb)
(5)elohopea(Hg)

Prosenttiosuustiheästiasutullaalueellatailähialueella.

IF-EU-120a.1 Ei relevantti Elenian toiminnassa 305–7

SASB - Electric Utilities & Power Generators
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Aihe Mittarit Yksikkö Koodi Elenian tulos 2021 GRI

Vesihuolto (1)Vedenkokonaiskäyttö,(2)vedenkokonaiskulutus,prosenttiosuusalueittainperus
tuen "High or Extremely High Baseline Water Stress" malliin

IF-EU-140a.1 Ei relevantti Elenian toiminnassa 303–3,303–4,
303–5

Veden määrään ja/tai laatuun liittyvien vaatimusten vastaisten tapahtumien määrä Määrä IF-EU-140a.2 Öljyvuodotpohjaveteen:0kpl 303–2

Vesihuollonriskienkuvaus.Strategiajatoimenpiteetriskienvähentämiseksi. IF-EU-140a.3 Pilaantuneetalueettunnistettujaniidentilannettaseurataansäännöllisesti.Kohteetovatsaaneetympäris
töviranomaiseltalausunnon,jonkamukaanalueennykyinenmaankäyttöeiedellytälisätoimenpiteitä.Uusi
riskiarviotehdään,mikälialueenmaankäyttömuuttuu.

Pohjavesialueetonluokiteltuvesihuollonkriittisyydenmukaisesti.Tavoitteenaonpylväsrakenteistenmuun
tamoidenvähentäminenkriittisilläalueilla.

Maakaapeloinnin yhteydessä vanhat pylväsmuuntajat korvataan uusilla puistomuuntamoilla, joissa on valu
ma-altaatöljyvahinkojenestämiseksi.Kaikkipohjavesialueellasijaitsevatpäämuuntajatonvarustettuvalu
ma-altaalla.

Seuraammeympäristöpoikkeamiatarkasti.Mahdollisessaöljyvahingossaympäristökonsulttiyhtiötekee
systemaattisenmaaperätutkimuksen.Öljyvahingotovatmukanakuukausittaisellaympäristöraportillaja
hallituksenseurannassa.Vedenottamotjaniidenkriittisyyshuomioidaansähkökatkotilanteissajapriorisoi
daankorjausjärjestyksessä.

303–1

Kivihiilen tuhkan hallinta Hiilen poltosta syntyneiden jäämien määrä, kierrätetyn prosenttiosuus IF-EU-150a.1 Ei relevantti Elenian toiminnassa

Kivihiilen poltosta syntyneiden jäännösten kokonaismäärä varastoituna, huomioiden 
mahdollisetvaaraluokituksetjaalueenrakenteellinenkestävyys.

IF-EU-150a.2 Ei relevantti Elenian toiminnassa

Energian kohtuuhintaisuus Keskimääräinen verkkopalvelun hinta 
1)yksityisasiakkaille
2)yritysasiakkailleja
3)teollisuusasiakkaille

Hinta IF-EU-240a.1 1.1)Yksityisasiakas:Kesämökki,1000kWh/vuosi31,61snt/kWh
1.2)Yksityisasiakas:Pientalo,5000kWh/vuosi12,72snt/kWh
1.3)Yksityisasiakas:sähkölämmitteinenpientalo,19000kWh/vuosi8,92snt/kWh
2)Yritysasiakkaat:50000kWh/vuosi9,60snt/kWh
3)Teollisuus:180000kWh/vuosi5,69snt/kWh

Tyypillinenyksityisasiakkaanverkkopalvelulaskukuussa. Euroina IF-EU-240a.2 1)Yksityisasiakas:Kesämökki,1000kWh/vuosi26,34€/kk
2)Yksityisasiakas:Pientalo,5000kWh/vuosi53,02€/kk
3)Yksityisasiakas:sähkölämmitteinenpientalo,19000kWh/vuosi125,37€/kk

Yksityisasiakkaidensähkönjakelunkatkaisumäärätmaksukyvyttömyydenvuoksi.
Uudelleenkytkentöjenprosenttiosuus30päivänkuluessa

Määrä, 
osuus(%)

IF-EU-240a.3 3400kpl
74%

Ulkoisten tekijöiden vaikutus asiakkaiden sähkön kohtuuhintaisuuteen ja taloudellis
ten olosuhteiden huomiointi 

IF-EU-240a.4 Neuvomme asiakkaita katkaisuvaroituksen yhteydessä ottamaan yhteyttä Kelaan, mikäli laskun laimin
lyönti johtuu maksuvaikeuksista, joihin asiakas on joutunut vakavan sairauden, työttömyyden tai muun eri
tyisenseikanvuoksipääasiassailmanomaasyytä.SuomessaKelavastaatoimeentulotuenmyöntämisestä
javoitukeaasiakkaita,jottavältytäänsähköjenkatkaisulta.Lisäksinoudatammeainatalvikeskeytyskieltoa
asiakkaidenosalta,etteivakituisenasunnonlämmityskatkeatalvella.

SASB - Electric Utilities & Power Generators
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Aihe Mittarit Yksikkö Koodi Elenian tulos 2021 GRI

Työvoiman terveys ja 
 turvallisuus

1)TRIR(Totalrecordableincidentrate)-tapaturmamäärä
2)kuolleisuusja
3)läheltäpiti-tapaturmataajuus(NMFR)

Määrä IF-EU-320a.1 Tunnusluvutmiljoonaa(1000000)työtuntiakohden
1)TRIRElenia=0,Urakoitsijat=28,7
2)KuolemantapaustentaajuusElenia=0,Urakoitsijat=0
3)NMFRElenia=42,0,Urakoitsijat=194,4

403–9,403–10

Loppukäytön tehokkuus  
ja kysyntä

Energiayhtiön liikevaihdon prosenttiosuus ,
1)jokaononriippumatonsiirtovolyymistä,ja
2)jotkasisältävätmenetetynliikevaihdonmukautusmekanismin(LRAM).

% IF-EU-420a.1 100%liikevaihdosta.Kohtuullinentuottoeiriipusiirtovolyymeistä.

Siirretyn energian prosenttiosuus ja määrä hyödyntäen älykästä sähköverkkoa %,MWh IF-EU-420a.2 100%,6643GWh

Asiakkaiden sähkönsäästöt tehostamistoimista, markkinakohtaisesti MWh IF-EU-420a.3 Eleniaonmukanaenergiateollisuudenenergiatehokkuussopimuksentoimenpideohjelmassavuosille2017–
2025.Eleniaonsitoutunutpienentämäänvuotuisiasähkönjakelunhäviöitään6prosentillanykytasostavuo
teen2025mennessä.Säästötavoitetarkoittaavuotuistensähkönjakelunhäviöidenpienentämistä13,2
GWh,mikävastaavuodessayli700:nnelihenkisenperheenpientalonsähkönkulutusta.Tavoitteenammeon
omantoimintammejaasiakkaidemmepalvelujenenergiatehokkuudenjatkuvaparantaminen.Saavutimme
tavoitteemmekokonaisuudessaanvuoden2020toimenpiteillämme.Jatkammesähköverkonenergiatehok
kuustoimia ja edistämme asiakkaidemme energiatehokkuutta muun muassa Elenia Ainapalvelulla, koska 
jokainenenergiankäyttöätehostavatekoontärkeä.

Vuoden2021laskennallisetsäästöthäviösähkössäElenianverkossa:
Jakelumuuntajat:1 607MWh
Keskijännitejohdot:806 MWh
Pienjännitejohdot:3524MWh

Ydinvoiman turvallisuus  
ja hätätilanteiden hallinta

Ydinvoimalaitosten kokonaismäärä IF-EU-540a.1 Ei relevantti Elenian toiminnassa

Kuvausydinvoimanhallinnasta.Turvallisuusjahätätilanteisiinvarautuminen. IF-EU-540a.2 Ei relevantti Elenian toiminnassa

SASB - Electric Utilities & Power Generators
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Aihe Mittarit Yksikkö Koodi Elenian tulos 2021 GRI

Sähköverkon häiriönsietokyky Fyysisten ja/tai kyberturvallisuusstandardien tai säännösten noudattamatta jättä
misten määrä

0 IF-EU-550a.1 Raportoitu tietoturvaloukkaukset 418–1

Asiakaskeskeiset sähkönjakelun luotettavuusindeksit:
1)Keskeytystenkeskimääräinenyhteenlaskettukeskeytysaikaperasiakasvuoden
aikana(SAIDI)
2)Keskeytystenkeskimääräinenyhteenlaskettulukumääräperasiakasvuodenaikana
(SAIFI)ja
3)Keskeytyksenkeskimääräinenkestoperasiakasvuodenaikana(CAIDI)
sis.vakavientapahtumienpäivät

IF-EU-550a.2 1)SAIDI111min,ilmansuurhäiriöitä67min
2)SAIFI3,0kpl,ilmansuurhäiriöitä2,5kpl
3)CAIDI36min,ilmansuurhäiriöitä27min

EU28,EU29

Toiminnan mittarit Palveltujen 
1)yksityisasiakkaiden,
2)yritysasiakkaidenja
3)teollisuusasiakkaidenmäärä

Määrä IF-EU-000.A Yksityisasiakkaat;Asuminen371535
Kaupallisetasiakkaat;Maatalous,palvelutjarakentaminen57909
Teollisuus6013
Muut24

EU3

1)Yksityisasiakkaille,
2)yritysasiakkaille
3)teollisuusasiakkaille
4)kaikillemuillevähittäismyyntiasiakkailleja
5)tukkuasiakkailletoimitetunsähkönkokonaismäärä

MWh IF-EU-000.B Asuminen2905973MWh
Maatalous,palvelutjarakentaminen1891441MWh
Teollisuus1501285MWh
Muut344772MWh

Sähköverkon määrä km IF-EU-000.C 76000km EU4

Tuotetun sähkön kokonaismäärä, tärkeimmän energianlähteen mukainen prosent
tiosuus, prosenttiosuus säännellyillä markkinoilla

MWh,% IF-EU-000.D Ei relevantti Elenian toiminnassa

Hankittu sähkö yhteensä MWh IF-EU-000.E Verkkoonsisääntullutenergia(voimalaitokset+muutverkot):
8346582MWh

 

SASB - Electric Utilities & Power Generators
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GRI SISÄLTÖ SIVU KOMMENTTI

102 – YLEINEN SISÄLTÖ

Organisaation kuvaus

102–1 Raportoivan yhtiön nimi Eleniakonserni

102–2 Liiketoiminta, tuotteet ja palvelut 3

102–3 Organisaation pääkonttorin sijainti Tampere

102–4 Toimintamaat Liiketoimintaa vain Suomessa

102–5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto 3

102–6 Markkinaalueet, toimialat 3

102–7 Raportoivan organisaation koko 3

102–8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä 27; 79

102–9 Toimitusketju 58; 71

102–10 Merkittävät muutokset organisaatiossa  
ja toimitusketjussa

70; 78

102–11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen 19; 55

102–12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulko
puolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet

12; 17; 54

102–13 Jäsenyydet järjestöissä ja  
edunvalvonta organisaatioissa

• CIGREtoimikunta
• Climate Leadership Coalition CLC ry
• Elinkeinoelämän keskusliitto
• Sähkölämmitysfoorumi ry
• Energiateollisuus ry
• LOGY Hankintayhdistys
•FinnishBusiness&SocietyFIBSry
• Suomen Lähienergialiitto ry
• Työterveyslaitos: Nolla tapaturmaa foorumi
• Suomen Laatuyhdistys ry

GRI SISÄLTÖ SIVU KOMMENTTI

102–13 Jäsenyydet järjestöissä ja  
edunvalvonta organisaatioissa

• SESKO ry
• Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
• Tampereen Kauppakamari
• Sähkö ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
• Yrityssuojeluyhdistys ry
• Suomen Yrittäjät ry
• WEC Finland

Strategia

102–14 Toimitusjohtajan katsaus 5

102–15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet 5–7; 9–10; 
18–23; 45; 
69–70

Eettiset toimintaperiaatteet

102–16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet 16–17; 58

102–17 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen 17

Hallintotapa

102–18 Hallintorakenne 16; 18

102–19 Vastuunjako 16; 18

102–20 Johdon vastuu taloudellisista, ympäristöön  
liittyvistä ja sosiaalisista aiheista

16; 18; 20

102– 
22–23

Hallituksen kokoonpano ja puheenjohtaja   Elenianjohtojahallitus

102–29 Hallituksen rooli vaikutusten ja riskien  
tunnistamisessa ja hallinnassa

18; 20

102–30 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi 18

102–31 Katsaus taloudellisiin, ympäristöön liittyviin  
ja sosiaalisiin aiheisiin

16

GRI-indeksi
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GRI SISÄLTÖ SIVU KOMMENTTI

Sidosryhmät

102–40 Luettelo organisaation sidosryhmistä 76

102–41 Työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Kokohenkilöstöontyöehtosopimustenpiirissä 

102–42 Sidosryhmien määrittely ja valintaperusteet 71–72; 74

102–43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet 10; 29; 33; 
38–40; 59; 
71–72; 
74–75

102–44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja 
huolenaiheet

29; 39–40; 
59; 70; 72; 

74

Raportointitapa

102–45 Tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt 78

102–46 Raportin sisällön määrittely 8–11; 78

102–47 Olennaiset näkökohdat 8; 11

102–48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa 78

102–49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa  
ja näkökohtien laskentarajoissa

78

102– 
50–52

Raportointijakso ja raportin julkaisutiheys Vastuullisuusraportti ilmestyy vuosittain keväällä

102–53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä  
lisätietoja

Viestintäjohtaja Heini KuuselaOpas,  
heini.kuusela-opas@elenia.fi

102–54 GRIstandardien mukainen raportoinnin kattavuus 78

102–56 Raportoinnin varmennus 95 RaportoidutScope1ja2-päästötsekäniihinliittyvät
energiakulutustiedot on varmennettu kolmannen osa
puolen toimesta

GRI SISÄLTÖ SIVU KOMMENTTI

103 – JOHTAMISMALLI

103–1 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat 13–15; 78

103–2 Johtamismallin osatekijät 9; 13–17; 20; 
29; 31; 45; 

52

103–3 Johtamismallin arviointi 16–17; 20

200 – TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Taloudelliset tulokset

201–1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja 
jakautuminen

73; 85

201–2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraamukset  
ja muut riskit ja mahdollisuudet organisaation  
toiminnalle

20–23

Välilliset taloudelliset vaikutukset

203–1 Infrastruktuuriinvestoinnit 41; 71; 86

203–2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset 
ja niiden laajuus

3; 71

Hankintakäytännöt

204–1 Ostot paikallisilta toimittajilta 71; 85

Korruptionvastaisuus

205–1 Liiketoiminnot, joiden korruptioon liittyvät riskit 
on arvioitu

72

205–2 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettely
tapoihin liittyvä viestintä ja koulutus

17

Verot

207–4 Veroraportointi 73; 85

GRI-indeksi
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GRI SISÄLTÖ SIVU KOMMENTTI

300 – YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Materiaalit

301–2 Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan 84

Energia

302–1 Organisaation oma energiankulutus 54; 83

302–2 Organisaation ulkopuolinen energiankulutus 86 Verkkopalveluasiakkaille ja toisille verkoille siirretty 
energia. 

302–4 Energiankulutuksen vähentäminen 54

302–5 Vähennykset tuotteiden ja palveluiden energian 
tarpeessa

54

Vesi ja päästöt veteen

303–2 Vesistöpäästöjen vaikutusten hallinta 55; 84

Luonnon monimuotoisuus

304–2 Toiminnan, tuotteiden ja palvelujen vaikutus  
luonnon monimuotoisuuteen

38; 55–56

304–3 Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt 84

Päästöt ilmaan

305–1 Suoratkasvihuonekaasujenpäästöt(scope1) 51; 84

305–2 Epäsuoratkasvihuonekaasujenpäästöt(scope2) 51; 84

305–3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt 
(scope3)

51; 84

305–5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 52–54

Jätteet

306–1 Jätteiden synty ja jätteisiin liittyvät merkittävät 
vaikutukset

56–57

306–2 Jätteisiin liittyvien vaikutusten hallinta 56–57

306–3 Tuotetun jätteen määrä jätelajeittain 83

306–4 Muualle kuin hävitettäväksi toimitetut jätteet 56; 83

306–5 Hävitettäväksi toimitetut jätteet 83

Toimittajien ympäristöarvioinnit

308–1 Toimittajat, jotka on arvioitu ympäristökriteerien 
mukaisesti

58–59

GRI SISÄLTÖ SIVU KOMMENTTI

400 – SOSIAALISET VAIKUTUKSET

Työsuhteet

401–1 Uuden palkatun henkilöstön määrä ja vaihtuvuus 79

401–2 Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet,  
joita ei tarjota määräaikaiselle tai osaaikaiselle 
henkilöstölle 

28 Eleniassa jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet 
työsuhde ja henkilöstöetuuksiin 

401–3 Vanhempainvapaat 28

Työterveys ja –turvallisuus

403–1 Työterveys ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät ja 
niiden kattavuus

32

403–2 Riskien tunnistaminen, arviointi ja tapausten  
tutkinta

18; 30–32

403–3 Työterveyspalvelut, joiden avulla ennalta
ehkäistään riskejä

30

403–4 Työntekijöiden osallistuminen työterveyden ja  
turvallisuuden johtamiseen ja kehittämiseen

30

403–5 Työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvät  
koulutukset

31–33

403–6 Terveyden edistämiseen liittyvät palvelut  
ja ohjelmat

29–30; 32

403–7 Työterveys ja työturvallisuushaittojen ehkäisy 
läpi arvoketjun

9; 18; 31; 59; 
80

403–9 Työtapaturmat, kuolemantapaukset 32; 80

403–10 Työperäiset sairaudet ja kuolemantapaukset 30; 80 Vuonna2021Eleniassaeitodettutyöperäisiäsairauksia
taikuolemantapauksia.

Koulutukset

404–1 Koulutukset 29; 32; 45

404–2 Osaamisen kehittämiseen ja muutokseen  
liittyvät ohjelmat

29

404–3 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehitys
keskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus

29

GRI-indeksi
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GRI-indeksi

GRI SISÄLTÖ SIVU KOMMENTTI

Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet

405–1 Hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuus 27–28; 79

405–2 Naisten ja miesten peruspalkkojen sekä  
palkitsemisen suhde

28; 79

Syrjinnän ehkäisy

406–1 Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet 28 Vuonna2021eiraportoituyhtäänsyrjintätapausta.

Toimittajien sosiaalinen arviointi

414–1 Toimittajat, jotka on arvioitu sosiaaliseen  
vastuuseen liittyvien kriteerien mukaisesti

45; 58

Julkinen päätöksenteko

415–1 Poliittiset tuet Elenia ei tue lahjoin tai etuuksin poliittisia organisaatioita 
tai niiden edustajia

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

416–1 Tuotteiden ja palveluiden terveys ja turvallisuus
vaikutusten arviointi

33–34; 38; 
44; 80

Asiakkaiden yksityisyydensuoja

418–1 Asiakkaiden yksityisyydensuojan rikkomiseen ja 
asiakastietojen häviämiseen liittyvät valitukset

45; 81 Vuonna2021tehtiinkolmehenkilötietoihinkohdistunutta
poikkeamaa koskevaa ilmoitusta

GRI SISÄLTÖ SIVU KOMMENTTI

ENERGIATOIMIALAN TUNNUSLUVUT

EU–2 Sähkönjakelun määrä energialähteittäin 86; 90

EU–3 Asiakkaiden määrä ryhmittäin 37; 90

EU–4 Sähkönsiirtoverkoston pituus 76100kmsähköverkkoa

EU–10 Suunniteltu kapasiteetti suhteessa ennakoituun 
sähkönkysyntään ja tarjontaan pitkällä aikavälillä 

66–69

EU–12 Sähkönsiirtohäviöiden määrä 65; 89

EU–18 Alihankkijat, jotka ovat käyneet työterveys ja  
turvallisuuskoulutuksen 

31–32

EU–25 Ulkopuolisillesattuneetvahingot  33–34; 80

EU–28 Katkostentaajuus  42; 82

EU–29 Katkostenkesto   42; 82
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Riippumaton varmennusraportti Elenia Verkko Oyj:n johdolle

Olemme Elenia Verkko Oyj:n (jäljempänä ”Ele
nia”)johdonpyynnöstäsuorittaneetrajoite
tun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka 
kohteena olivat Elenia Oy:n ja Elenia Verkko 
Oyj:nVastuullisuusraportissa2021esitetyt
tietyt ympäristövastuun tunnusluvut (jäljem
pänä”TietytYmpäristövastuutiedot”)
31.12.2021päättyneeltävuodelta.

Tietyt Ympäristövastuutiedot pitävät 
sisällään seuraavat tunnusluvut:
• Scope1-kasvihuonekaasupäästöt
• Scope2-kasvihuonekaasupäästöt
• Scope1ja2-kasvihuonekaasupäästöihin

liittyvä energiankulutus

Johdon vastuu

Elenian johto vastaa Tiettyjen Ympäristövas
tuutietojen sekä niissä esitettyjen väittämien 
laatimisesta ja esittämisestä raportointikri
teeristön eli GRI Sustainability Reporting 
Standards-raportointiohjeistonmukaisesti.
Johto vastaa myös Elenian kestävän kehityk
sen tavoitteiden määrittämisestä suoriutu
misen ja raportoinnin osalta, sisältäen sidos
ryhmien ja olennaisten näkökulmien tunnista
misen, sekä niiden toiminnan johtamisen ja 
sisäisen valvonnan järjestelmien perustami
sesta ja ylläpitämisestä, joista raportoitu toi
mintaanliittyvätietoonsaatu.

Meidän velvollisuutemme

Meidän velvollisuutemme on suorittaa rajoi
tetun varmuuden antava toimeksianto ja esit
tää toimeksiannon perusteella riippumaton 
johtopäätös.Olemmesuorittaneetvarmen
nustoimeksiannon Tietyille Ympäristövastuu
tiedoille International Auditing and Assu
rance Standard Board IAASB:in julkaiseman 
kansainvälisen varmennustoimeksiantostan
dardin International Standard on Assurance 
EngagementsISAE3000(uudistettu),Muut 
varmennustoimeksiannot kuin mennyttä 
aikaa koskevan taloudellisen informaation 
tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus, 
mukaisesti.Kyseinenstandardiedellyttää,
että suunnittelemme ja suoritamme toimek
siannon hankkiaksemme rajoitetun varmuu
den siitä, onko Tietyissä Ympäristövastuutie
doissaolennaistavirheellisyyttä.

KPMG Oy Ab soveltaa kansainvälistä laa
dunvalvontastandardia International Stan
dardonQualityControlISQC1jasenmukai
sesti ylläpitää kattavaa laadunvalvontajär
jestelmää, johon sisältyvät dokumentoidut 
toimintaperiaatteet ja menettelytavat eettis
ten vaatimusten, ammatillisten standardien 
sekä sovellettaviin säädöksiin ja määräyksiin 
perustuvien vaatimusten noudattamista kos
kien.

Olemme noudattaneet International Ethics 
Standards Board for Accountants IESBA:n 
eettisten sääntöjen riippumattomuusvaati
muksia ja muita eettisiä vaatimuksia, jotka 
perustuvat rehellisyyden, objektiivisuuden, 
ammatillisen pätevyyden ja huolellisuuden, 
salassapitovelvollisuuden ja ammatillisen 
käyttäytymisenperiaatteille.

Tehdyt toimenpiteet

Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto 
toteutetaan tekemällä tiedusteluja pää
asiassa henkilöille, joiden tehtävänä on laatia 
esitetyt Tietyt Ympäristövastuutiedot, sekä 
soveltamalla analyyttisia ja muita asianmu
kaisiaevidenssinhankkimismenetelmiä.
Olemme suorittaneet toimeksiannossa muun 
muassa seuraavat toimenpiteet:
• Haastatelleet Elenian ylimmän johdon 

jäsentä ja Tiettyjen Ympäristövastuutie
tojen keräämisestä vastaavia henkilös
tön jäseniä;

• Arvioineet GRI Sustainability Reporting 
Standards raportointiohjeiston rapor
tointia koskevien periaatteiden sovelta
mista Tiettyjen Ympäristövastuutietojen 
esittämisessä;

• Arvioineet Tiettyjen Ympäristövastuu
tietojen keräämiseen ja yhdistelemiseen 
käytettyjä tiedonhallinnan prosesseja, 

tietojärjestelmiä ja käytännön menette
lytapoja;

• Käyneet läpi esitetyt Tietyt Ympäristö
vastuutiedot ja arvioineet tietojen laatua 
ja laskentarajojen määrittelyä ja;

• Testanneet Tiettyjen Ympäristövastuu
tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä 
alkuperäisistä dokumenteista ja järjestel
mistäotospohjaisesti.

Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksian
nossa suoritettavat toimenpiteet poikkeavat 
luonteeltaan ja ajoitukseltaan kohtuullisen 
varmuuden antavassa toimeksiannossa suo
ritettavista toimenpiteistä ja ovat niitä sup
peampia.Tämänvuoksirajoitetunvarmuuden
antavassa toimeksiannossa saatava varmuu
den taso on huomattavasti alempi kuin var
muus, joka olisi saatu suorittamalla kohtuulli
senvarmuudenantavatoimeksianto.

Toimeksiannon luontaiset 
rajoitukset

Kaikkiin varmennustoimeksiantoihin liittyy 
luontaisia rajoituksia tarkastellun tiedon vali
koivastatestauksestajohtuen.Sitenhavait
sematta jääneitä väärinkäytöksiä, virheelli
syyksiä tai säädöstenvastaisuuksia saattaa 
esiintyä.Lisäksiei-taloudelliseentietoon
saattaa liittyä merkittävämpiä luontaisia 

rajoituksia kuin taloudelliseen tietoon ottaen 
huomioon sekä sen luonteen että menetel
mät, joita käytetään tällaisten tietojen kerää
miseen,laskemiseenjaarvioimiseen.

Johtopäätökset

Johtopäätöksemme on tehty toisaalla tässä 
raportissa esitettyihin seikkoihin perustuen, 
jaseonniistäriippuvainen.

Käsityksemme mukaan olemme hankki
neet johtopäätöksemme perustaksi tarpeel
lisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa evi
denssiä.

Suorittamiemme toimenpiteiden ja hank
kimamme evidenssin perusteella tietoomme 
ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen 
olettaa, että varmennustoimeksiannon koh
teena olleet tiedot eivät olisi olennaisilta osil
taan laadittu GRI Sustainability Reporting 
Standards-raportointiohjeistonmukaisesti.

Helsinki,26.huhtikuuta2022
KPMG Oy Ab

Antti Kääriäinen Tomas Otterström
Partner, KHT Partner, Advisory
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JOHTO
Liuhala Tapani, toimitusjohtaja

Valento Tommi, talous-, laki- ja rahoitusjohtaja

Myllymäki Jorma, varatoimitusjohtaja

Sihvola Ville, varatoimitusjohtaja

Kohtala Jarkko, hankinta- ja rakennuttamisjohtaja

Happonen Harri, tietohallintojohtaja

Kihlman Marianne, henkilöstöjohtaja

Kuusela-Opas Heini, viestintäjohtaja

ASIANTUNTIJAT 
Aaltonen Soili, viestintäasiantuntija

Asikainen Tiia, henkilöstön kehittämispäällikkö

Carrillo Heidi, projektikoordinaattori 

Dauchy Elina, tietoturvapäällikkö

Harala Sanni, asiakkuus- ja sidosryhmäpäällikkö

Hälvä Vesa, kehityspäällikkö

Ihonen Turo, turvallisuuspäällikkö

Järvinen Mikko, sähkönsiirron erikoisasiantuntija

Kalliorinne Turkka, hankintapäällikkö

Kapanen Mikko, kehitysinsinööri, turvallisuus

Karila Kyösti, yhteyspäällikkö

Koski Anmari, tuotekehittäjä

Kovero Mikael, Head of Treasury

Kämäräinen Sasu, Treasury Manager

Köttö Pekka, Liiketoiminan kehityspäällikkö

Laakso Jukka, Yksikönpäällikkö, hankinnat ja rakennuttaminen 

Linden Jarno, sidosryhmäpäällikkö

Lope Mari, viestintäasiantuntija

Lähdeaho Tommi, verkkopäällikkö

Mattila Ilona, projekti-insinööri, turvallisuus

Minkkinen Riku, tuotepäällikkö

Muurinen Pasi, yksikönpäällikkö

Mäkelä Tomi, tuotekehityspäällikkö

Mäki Riku, projektipäällikkö

Niemi Minna, maankäyttöasiantuntija

Paananen Heikki, käyttöpäällikkö

Repo Olli, DPO Senior Legal Counsel

Salmi Tiina, kehityskoordinaattori

Salomäki Harri, kumppanuus- ja innovaatiopäällikkö

Salovaara Pauliina, prosessikoordinaattori

Sarhela Lasse, yhteyspäällikkö

Seppänen Mirva, turvallisuusinsinööri

Suutari Taru, Finance Manager

Vaahtera Pirjo, ympäristöasiantuntija

Viljamaa Leena, Senior Analyst

Vähäkuopus Santtu, kehityspäällikkö

Österlund Tytti, Group Controller

LISÄTIETOJA 
Viestintäjohtaja Heini Kuusela-Opas 

heini.kuusela-opas@elenia.fi

Elenia ja vastuullisuus 2021 
-raportin tuottivat
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