
Strategiamme tavoitteena on asiakkaiden luottamuksen ansaitseminen, toiminnan tehokkuus, 
energiamarkkinoiden ja -palveluiden uudistaminen sekä ilmastonmuutoksen torjunta. Eettiset 
periaatteemme ja johtamisjärjestelmämme edistävät vastuullisuutta ja kestävää kehitystä 
kaikessa toiminnassamme. 

Elenia on Suomen toiseksi suurin sähköverkkoyhtiö ja Suomen suurin energia-alan asiakaspalveluntuottaja. Huolehdimme 
sähköverkon ylläpidosta ja uudistamisesta, rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöidemme kanssa,  
mittaamme asiakkaittemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Palveluliiketoimintamme  
tarjoaa asiakaspalvelua ja sähkömarkkinoihin liittyviä monipuolisia palveluita energia-alalle ja muille infrayhtiöille. 

Tarkoitus
Riskienhallinnan tarkoituksena on edistää liiketoimin-
nan tavoitteiden saavuttamista. Riskienhallinnan avul-
la pyritään etukäteen tunnistamaan ja hallitsemaan 
potentiaalisia ongelmia sekä tunnistamaan ja hyödyntä-
mään liiketoimintamahdollisuuksia. Riskienhallinta tukee 
Elenian strategian kehittämistä ja täytäntöönpanoa.

Tämä politiikka linjaa Elenian riskienhallinnan tavoitteet, 
vastuut, toimintatavat ja tahtotilan. Tässä 
riskienhallintapolitiikassa kuvataan Elenian 
riskienhallinnan tarkoitus ja sen soveltaminen sekä 
liittyminen Elenian strategiaan ja riskienhallinnan 
organisaatioon. 

Hyväksyntä ja soveltaminen 
Riskienhallintapolitiikka on hyväksytty Elenian johtoryh-
mässä. Hallituksen tarkastusvaliokunta (Audit and Risk 
Committee) valvoo riskienhallinnan toimintaa sekä vas-
taa sisäisen tarkastuksen toiminnosta, jonka avulla riski-
enhallinnan vaikuttavuutta arvioidaan ja kehitetään. 

Tätä riskienhallintapolitiikkaa sovelletaan kaikissa Elenia-
konsernin yhtiöissä ja liiketoiminnoissa. Riskienhallinta-
politiikan päivitystarve arvioidaan säännöllisesti. 
Erityisesti riskinottohalukkuutta arvioidaan säännöllisesti 
konsernin tavoitteissa ja strategiassa tapahtuvia 
muutoksia silmällä pitäen. 

Tätä riskienhallintapolitiikkaa täydentävät erilliset 
riskienhallinnan menettelyohjeet, joita soveltamalla liike-
toimintayksiköt toteuttavat tätä riskienhallintapolitiikkaa 
käytännön tasolla.

Riskistrategia
Konsernin johto ja liiketoiminnat yhdessä määrittävät 
riskinottohalukkuuden ja riskinsietokyvyn ja se voi vaih-
della eri toimintojen ja liiketoimintojen välillä. Toisaalta 
liiketoimintojen riskipositioita yhdistää Elenia-konsernin 
rahoitusohjelma ja siihen liittyvät velvoitteet ja rajoituk-
set liiketoiminnalle. 
  Osana riskienhallintatoimenpiteitä suoritettava arviointi 
lähtee Elenian tavoitteista ja strategiasta; jos riskin 
ottaminen ei ole linjassa yhtiön strategian ja tavoitteiden 
kanssa, on riskinoton kynnys korkea. Toisaalta tavoitelta-
vien mahdollisuuksien on lähtökohtaisesti oltava Ele-
nian strategisten tavoitteiden mukaisia tai tukea niiden 
saavuttamista.

Riskienhallinnan organisaatio ja 
riskienhallintaprosessi
Elenian riskienhallinta rakentuu ns. kolmen puolustus-
linjan mallin mukaisesti
1. Ensimmäisen puolustuslinjan muodostavat liiketoimin-

tayksiköt.
2. Toisen puolustuslinjan muodostavat organisaation

palvelu- ja tukitoiminnot.
3. Kolmas puolustuslinja on sisäinen tarkastus, joka

toimintona valvoo kahden ensimmäisen puolustuslin-
jan toteuttaman riskienhallinnan tehokkuutta erikseen 
määriteltävien tarkastuskohteiden kautta.

Riskienhallintaprosessin keskiössä on riskien ja mahdolli-
suuksien tunnistaminen, arvottaminen, arviointi ja kont-
rollitoimenpiteet sekä (jäännös)riskin ja mahdollisuuden 
seuranta suhteessa valittuihin kontrollitoimenpiteisiin.
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Missiomme
Elämää sähköistämässä

Visiomme 
Vastuullisin energiapalveluiden  

ja markkinoiden uudistaja

Arvomme
Vastuu tulevaisuudesta | Asiakasta lähellä

Avoin ja luotettava yhteistyö | Rohkeus uudistua


