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Näin luet raporttiamme
Raportissa kuvaamme Suur-Savon Sähkö Oy:n vastuullisuustyön kehitystä ja nykytilaa.
Raportoidut aiheet on valittu sen mukaisesti, mikä on ollut niiden olennaisuus
liiketoiminnalle: ihmiset ja yhteisö, asiakkaan energiansaanti, ympäristö ja liiketoiminnan
jatkuvuus. Raportoimme vastuullisuudesta kansainvälisen yritysvastuun
GRI-viitekehyksen (Global Reporting Initiative) mukaisesti soveltaen core-tasoa.
GRI-indeksi on luettavissa raportin lopussa. Voit selailla vastuullisuusraportin sivuja
alaspäin tai klikkaamalla navigaation ja sisällysluettelon linkkejä.
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YLEISTÄ SUUR-SAVON
SÄHKÖSTÄ
Suur-Savon Sähkö on järvisuomalainen energiakonserni – teemme työtä
paikallisen elinvoiman säilyttämiseksi. Konserniin kuuluvat sähkön jakelu,
lämpöliiketoiminta ja sähkön myynti. Sähkön jakelusta vastaava JärviSuomen Energia ja lämpöä toimittava Lempeä toimivat meille tutuissa,
kauniissa järvisuomalaisissa maisemissa. Vahvasti kasvava Lumme Energia
myy sähköä valtakunnallisesti ja panostaa erityisesti uusiin teknologioihin
kuten aurinkosähköön. Kasvuyritys Evision tarjoaa tekoälyä ja analytiikkaa
hyödyntäviä kunnossapitopalveluita sähköverkkoyhtiöille. Kuulumme
Suomen kymmenen suurimman energiayhtiön joukkoon.
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Järvisuomalaista energiaa
Liikevaihto

272

Sähkönjakeluverkko, km

Henkilöstö

114

Kaukolämmön jakeluverkko, km

(98)

(157)

Verkkopalveluasiakkaat

102 329

Investoinnit, milj. €

(102 266)

(85,5)

Lämpöasiakkaat

Sähkön myynnin asiakkaat

(1 511)

(135 415)

(154,9)

28 000
(27 000)
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1 509
Sisällys

160

104,2
310 380

Järvi-Suomen Energian
jakeluverkkoalue
Lumme Energian
toimitusvelvollisuusalue
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Konsernirakenne ja osakkuusyhtiöt
Suur-Savon Sähkö -konsernin muodostavat emoyhtiö Suur-Savon Sähkö Oy sekä kokonaan omistuksessa olevat
tytäryhtiöt Järvi-Suomen Energia Oy ja Lumme Energia Oy. Lumme Energia muodostaa oman konsernin, johon kuuluu
alakonsernina Solarigo-konserni, jonka emoyhtiönä toimii Solarigo Systems Oy. Lisäksi Suur-Savon Sähkö -konserniin
kuuluvat tytäryhtiöt Evision Oy (80 %) ja Kerienergia Oy (67 %).
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KONSERNIRAKENNE

KONSERNIN
OSAKKUUSYHTIÖT

HALLINTONEUVOSTO

Järvi-Suomen Voima tuottaa höyryä ja sähköä
Ristiinassa UPM–Kymmene Wood Oy:n
vaneritehtaan yhteydessä ja kaukolämpöä
Savonlinnan kaupungille.

HALLITUS
TOIMITUSJOHTAJA
Markus Tykkyläinen

KYMPPIVOIMA OY 20,16 %
Energiatuotanto

JOHTORYHMÄ

TALOUS
Mikael Venäläinen
HR JA TURVALLISUUS
Eija Simonen-Riikonen
TIEDONHALLINTA JA DIGITALISAATIO
Milla Ratia

Sisällys

TIETOLIIKENNE
Jari Juvonen

JÄRVI-SUOMEN VOIMA OY 50 %
Energiatuotanto

Kymppivoima on sähköntuotannon ja
-hankinnan asiantuntijaorganisaatio.
LEMPEÄ
LÄMPÖ JA
TUOTANTO

JÄRVISUOMEN
ENERGIA OY

EVISION OY

Jari Väyrynen

Arto Pajunen

Milla Ratia, OTO

LUMME
ENERGIA OY
Markus
Tykkyläinen, OTO

SOLARIGO
SYSTEMS OY
Antti Koskelainen

ELVERA OY 49,98 %
Verkon rakennus ja infrapalvelu
Elveran toimintaan kuuluvat maastosuunnittelu,
ilmajohto- ja kaapeliverkkojen rakentaminen
sekä kunnossapito ja vianhoito.
SUOMEN ENERGIAVARAT OY 22,9 %
Kotimaisten polttoaineiden tuotanto
Suomen Energiavarat kehittää Vapo Oy:n
omistajana sen toimintaa ja varmistaa
kotimaisten energiavarojen saatavuuden.
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Sisällys

1946–
SÄHKÖISTÄMISEN
ENSIASKELEET

1950–
ÖLJYLAMPUT
KAAPPIIN

1960–
SÄHKÖ
OSAKSI ARKEA

1970–
LÄMPIMIÄ
AJATUKSIA

1980–
VIIMEISET
VALOJUHLAT

1990–
MUUTOKSEN
TUULET

Suur-Savon Sähkö
perustetaan
tuomaan sähkö
järvisuomalaisten
ihmisten saataville

Sähköistäminen
etenee ja yhtiö kasvaa.
Erilaisia teknisiä
apuvälineitä keksitään
työmaille korvaamaan
lihasvoimaa.

Sähköstä on
tullut vahva osa
ihmisten arkea:
kotitalouslaitteet
ja sähkölämmitys
yleistyvät.

Yhtiö alkaa tarjota
kaukolämpöä
useilla toimialueen
paikkakunnilla. Yhtiön
tekninen keskus
Mikkelissä otetaan
käyttöön.

Järvi-Suomen
sähköistäminen
valmistuu, kun alueen
viimeisetkin saaret
ja syrjäisimmätkin
kolkat liitetään
verkkoon. Sähköverkon
kaukokäyttö valmistuu.

Sähköverkkotoiminta
vapautetaan
kilpailulle,
sähköverkkotoiminta
eriytetään
omaksi yhtiöksi,
Järvi-Suomen
Energiaksi. Mökkejä
sähköistetään
runsaasti.

2000–
PANOSTUKSIA
YMPÄRISTÖÖN
JA TOIMITUSVARMUUTEEN
Kaukolämmössä
panostetaan
voimakkaasti
biopolttoaineisiin.
1kV-tekniikkaa
hyödynnetään sähkön
toimitusvarmuuden
parantamisessa.

2010–
YHDISTYMISIÄ JA
ERIYTTÄMISIÄ

2020–
ROHKEA ASKEL
SÄHKÖNMYYNNISSÄ

Etäluettavat
mittarit jättävät
mittarinlukukortit
historiaan. Uusi
tytäryhtiö Lumme
Energia sekä
osakkuusyhtiöt Elvera
ja Enerva perustetaan.

Yrityskaupan myötä
Lumme Energia ja
kajaanilainen Loiste
Sähkönmyynti
muodostavat uuden
Lumme Energian, joka
on Suomen neljänneksi
suurin sähkönmyyjä.
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HISTORIATEOS

Historiantutkija Martti Häikiö:

HISTORIA AUTTAA
YMMÄRTÄMÄÄN
NYKYHETKEÄ

Sähkön hintojen rajujen heilahtelujen ymmärtämiseksi on palattava vuoteen 1995. Se oli niin sähköyhtiöiden kuin asiakkaiden kannalta suuri käännekohta. Vuoden 1995 sähkömarkkinalaki muutti pelisäännöt sähkön ostamisessa, tuotannossa ja
siirrossa.
Ennen vuotta 1995 sähköyhtiöiden toimintaa ohjasi sähkön
saatavuus. Päätehtävä oli vetää johdot joka mökkiin. Suomi
sähköistettiin, ja sähköstä tuli kotien ja yhteiskunnan tärkein
infrastruktuuri. Asiakkaat olivat teräsalumiinilla sidottuja sähköyhtiöön, jolla oli alueellinen monopoli. Sähkön saattoi ostaa
vain yhdeltä toimittajalta, ja sen määrittelemään hintaan. Ennen vuotta 1995 sähköyhtiöt hankkivat sähköä omista voimalaitoksistaan ja pitkäaikaisilla sopimuksilla pääasiassa Imatran
Voimalta. Sähköyhtiöt toimivat osuustoimintahengessä voittoa tavoittelematta.

Sisällys

Sitten Brysselistä tuli Itämeren rannoille transit-direktiivi. Se
oli tsunami, joka avasi sähkömarkkinat, ainakin puoliksi. Sähkön myynti eli sähkön tuotanto ja kauppa avattiin kilpailuun,
mutta sähkön siirto pysyi alueellisena monopolina. Kaupan vapauttaminen tarkoitti sitä, että kuka tahansa sai myydä asiakkaille sähköä mihin tahansa Suomessa. Sähköä sai myös os-

Suur-Savon Sähkön 75-vuotishistoriateoksen laativat yhdessä professori
Martti Häikiö ja energia-alan konkari Eero Sinkko. Häikiö on dosentti ja
historiantutkija, ja hänen kynästään on lähtöisin lukuisia historiateoksia. Pitkän
uran suomalaisella energia-alalla tehnyt diplomi-insinööri Sinkko toimi
tutkimustyössä asiantuntija-apuna. Energiaa tarvitaan aina – Suur-Savon
Sähkön historia 1946–2021 julkaistaan alkukesällä 2022. Teoksen pääpaino on
energia-alan murroksen jälkeisessä ajassa, 80-luvun lopulta tähän päivään.

taa keneltä ja mistä tahansa. Kauppapaikaksi syntyi sähköpörssi. Sähkölaitoksista tuli liikeyrityksiä, jotka tekivät voittoa, jakoivat osinkoja omistajilleen ja pyrkivät kasvattamaan yrityksen
arvoa.

Mutta on yhtiössä jotakin pysyvääkin. Toisin kuin monia muita
jakeluyhtiöitä, ei Suur-Savon Sähköä ole myyty, fuusioitu eikä
pilkottu. Omistusrakenne on pysynyt 75 vuotta ennallaan. Etelä-Savon kunnat ovat säilyneet suurimpana omistajaryhmänä.

Kilpailun avautumisen jälkeen sähkön hinnanmuodostukseen
alkoivat vaikuttaa monet myös Suomen rajojen ulkopuolella olevat tekijät. Ulkolaiset toimijat ja suomalaiset tukkumyyjät rikkoivat reviirirajat ja ostivat jakeluyhtiöitä. Reviirirajat rikkoutuvat myös toisinpäin: sähköyhtiöt halusivat tuotantoon.
Kymmenen suurta sähköyhtiötä perustivat Kymppivoiman, joka lähti ostamaan voimalaitososuuksia ensin Pohjolan Voima
Oy:ltä ja myöhemmin Norjasta ja Ruotsista. Sähkön ostajat, kuluttajat, saattoivat tehdä lyhyitä tai pidempiä sopimuksia suoraan eri myyjien kanssa.

Mutta mikä hintoja tänä päivänä heiluttaa?
Osaltaan on kyse tukkusähkön hinnan muodostumisesta sähköpörssissä. Markkinaperusteinen hinta riippuu kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta. Tähän vaikuttavat vahvasti sääilmiöt, esimerkiksi tuulisuus. Tuulivoiman tuotanto esimerkiksi Suomessa voi
vaihdella lähes kahden Olkiluoto 3 -voimalaitoksen tehon verran.

Suur-Savon Sähkö muuttui konserniksi 1.6.1995. Monopolina
toimiva ja viranomaisten tarkoin säätelemä sähkönsiirto erotettiin muusta toiminnasta ja syntyi Järvi-Suomen Energia Oy.
Sähkökauppa oli ensin emoyhtiössä, ja sitten muodostettiin
Lumme Energia Oy. Sähköverkostotöiden urakointi toimi pitkään konserniin kuuluvana Sähkötyönä, kunnes se muuntui itsenäiseksi osakkuusyhtiö Elvera Oy:ksi.

Energia-ala oli yhdessä historian suurimmista murroksista jo ennen Ukrainan sotaa. Siirtymä päästöttömään energiaan on valtava rakennemuutos. Kun sen päälle lisättiin vielä Euroopan energiamarkkinoita perusteellisesti hämmentänyt sota, on sähkön hinnanmuodostuksen ennustaminen tullut vieläkin vaikeammaksi.
Historian tavoitteena on auttaa ymmärtämään tämän päivän ilmiöitä antamalla niille taustaa. Sähköyhtiö Suur-Savon Sähkö perustettiin vuonna 1946. Tänä aikana niin tekniikka kuin yhteiskuntakin
ovat muuttuneet moneen kertaan. Muutosvoimat ja niihin sopeutuminen ovat yhtiön tarinan keskiössä historiateoksessa.
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Suur-Savon Sähkö täyttää 75 vuotta

Vesistökaapelin lasku Saimaaseen

Konserni vietti 21. helmikuuta
75-vuotispäiviään. Juhlinta sujui rauhallisissa
merkeissä keskellä syvintä koronapandemiaa.
Yhtiö aloitti vuonna 1946 käsittäen vain
salkullisen papereita, ja on kasvanut
nykyiseksi monialaiseksi energiakonserniksi
kekseliäiden ja sisukkaiden työntekijöidensä
ansiosta.

Elokuussa valmistui Järvi-Suomen Energian
vuosia hartaasti suunnittelema 110 kilovoltin
suurjännitevesistökaapelin rakentaminen
Saimaaseen, Savonlinnan edustalle. Kaapeli
on lajissaan Suomen sisävesien suurin,
ja parantaa seudun toimitusvarmuutta
aina Juvalle ja Sulkavalle saakka. Kaapelin
reittisuunnittelussa täytyi huomioida lukuisia
historiallisia- ja luontokohteita.

HELMIKUU

Sisällys

KESÄKUU

ELOKUU

MARRASKUU

Solarigo rakentaa
aurinkosähköpuiston Sulkavalle

Osallistumme Suomen suurimpaan
tuulivoimahankkeeseen

Eteläsavolainen Sulkavan kunta otti kesällä
2021 aimo loikan kohti hiilineutraaliutta
solmiessaan sopimuksen mittavan
7 hehtaarin laajuisen aurinkokentän
rakentamisesta. Sulkavasta tulee Suomen
ensimmäinen kunta, joka hankkii koko
kunnan oman sähköntarpeen kotimaisella
aurinkosähköllä, joka myös tuotetaan
paikallisesti Sulkavalla.

Suur-Savon Sähkö nosti hiilineutraalin
sähköntuotannon kapasiteettiaan
osallistumalla 15 prosentin omistusosuudella
rakennettavaan Suomen suurimpaan
tuulivoimapuistoon. Lestijärvelle rakentuvien
69 tuulivoimalan vuosituotannosta siivumme
on 200 000 MWh. Määrä vastaa 10 000
sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista
sähkön tarvetta. Tuulipuiston tuotanto alkaa
vuoden 2025 alussa.
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KATSAUS

Kasvun ja uuden oppimisen vuosi
Vastuullisuus on Suur-Savon Sähkö -konsernin liiketoiminnan
johtamisen ja tulevaisuuden suunnittelun ytimessä. Vuonna 2021
jatkoimme työskentelyä hiilineutraalin energiantuotannon ja alueemme
elinvoimaisuuden edellytysten parantamisen eteen. Samaan aikaan
panostimme myös kokonaan uudenlaiseen liiketoimintamalliin.
Koronaviruspandemia leimasi edelleen toimintaamme vuonna 2021, mutta talouden virkistyminen globaalisti heijastui
Suur-Savon Sähkö -konsernin toimintaan jokaisella liiketoiminnan osa-alueella. Sekä asiakaskunnassa että ympäröivässä yhteiskunnassa purkautui koronarajoitusten aikana patoutunutta kehittämisen ja investointien tarvetta. Tämä kasvava
aktiivisuus leimasi koko vuoden yleistä talouden kehittymistä
sekä energia-alaa.

Sisällys

Vuosi 2021 oli meille strategisten linjausten sekä toimenpiteiden kannalta tärkeä. Konsernissa valmistui sähkön siirtoja jakeluverkkoliiketoiminnan tulevaisuutta luotaava älyverkkotiekartta, visiotyökalu, joka osaltaan ohjaa tulevaisuuden
sähköverkon kehittämistä, suunnittelua ja strategisia valintoja. Sähkön siirto- ja jakeluverkkotoiminnan tuottavuuden sekä
asiakaskokemuksen seuraava kehitysloikka tulee tapahtumaan
digitalisaation hyödyntämisen myötä. Älyverkkovisio konkretisoi näitä kehitysaskeleita yhteisen suunnan muodostamiseksi.

Aloitimme uudenlaista liiketoimintaa perustamalla startup-yritys Evisionin, joka hyödyntää uusia teknologioita sähköverkkojen kunnossapidon tukemisessa. Evisionin palveluiden avulla
nopeutetaan ilmajohtoverkkojen vianpaikannusta, ja parannetaan sekä ennakoivan kunnossapidon että korvausinvestointien järkevämpää kohdistamista. Yhtiöllä tulee olemaan laajat
markkinat myös kansainvälisesti. Henkilöstölle uusi yhtiö tarjoaa mahdollisuuden olla mukana toimialan, sekä eri teknologioiden osa-alueiden, kehityksen kärjessä.
Sähkönmyynnin liiketoiminta kasvoi keväällä 2021 toteutetun Loiste Sähkönmyynnin yrityskaupan ansiosta. Tämä rohkea askel eteenpäin nosti vuoden lopussa yhdeksi yhtiöksi sulautuneen Lumme Energian käyttöpaikoilla mitattuna Suomen
neljänneksi suurimmaksi sähkönmyyntiyhtiöksi. Sähkön vähittäismyyntiliiketoiminnassa suuruuden ekonomia on ratkaisevan tärkeä menestymisen sekä kehityskyvyn edellytys. Lumme Energian tärkeänä tehtävänä on tuoda tulevaisuuden vas-
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tuulliset energiaratkaisut asiakkaiden arkeen jo nyt. Konkreettisesti Lumme Energia auttaa jo nyt niin kuluttajia, yrityksiä kuin
julkisen alan toimijoita pienentämään omaa hiilijalanjälkeään,
sekä toteuttamaan vastuullisuutta toiminnassaan.
Vuonna 2021 konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 104,2 miljoonaa euroa, mikä on toiseksi korkein taso yhtiön historiassa.
Valtaosa investoinneista on toteutettu paikallisten yritysten ja
toimijoiden kanssa, millä on työllistävä ja aluetaloutta vahvistava vaikutus. Investoinnit kattavat suuren osan toimintamme
arviolta yli 600 henkilötyövuoden työllistävästä vaikutuksesta. Alueellinen työllistäminen ja toiminta-alueen elinvoimaisuuden kehittäminen ovat meille tärkeitä strategisia tavoitteita.
Säävarman sähköverkon rakentamiseen investoitiin 62,8 miljoonaa euroa. Viime vuosina tehtyjen investointien vaikutus
sähköverkon toimitusvarmuuteen näkyy jo konkreettisesti.
Kesällä 2021 alueellamme riehuneen Aatu-myrskyn, joka oli
pahin myrsky 11 vuoteen, vaikutukset sähkönjakeluun jäivät
suhteellisen pieneksi. Vaikka pahimmillaan 30 000 taloutta oli ilman sähköä, sähkönjakelu saatiin palautettua nopeasti. Asiakkaille tämäkin kokemus oli ikävä, mutta verrattuna viiden vuoden takaiseen tilanteeseen, häiriön kokeneiden asiakkaiden määrä on pudonnut kolmasosaan vastaavissa luonnonolosuhteissa.
Vuoden 2021 lopussa olimme rakentaneet sähköverkon rakentamisen yhteydessä valokuiturunkoverkkoa yhteensä
2 700 kilometriä. Sähkönjakelun turvaamisen lisäksi tämä tietoliikenneverkko palvelee tulevaisuudessa alueen kuluttajia, yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita. Oman toimintamme kehittämisen ja digitalisoinnin yhteydessä kehitämme samalla ympäröivän yhteiskunnan tietoverkkojen rakentamista niin omassa toiminnassamme kuin yhteistyökumppaneidemme kanssa.

PANOSTUKSIA PÄÄSTÖTTÖMÄÄN SÄHKÖNJA LÄMMÖNTUOTANTOON

Vuoden 2021 aikana valmistui kaksi savukaasupesuri-investointia konsernin tytär- ja omistusyhtiöissä. Kerimäellä savukaasupesurilla otetaan talteen hukkalämpöä, jolla saadaan
tuotettua jopa yli puolet vuotuisesta kaukolämmöstä. Joutsassa hukkalämmöllä täytetään noin 20 prosenttia kaukolämmöntarpeesta. Savukaasupesureissa yhdistyy energiatehokkuus, polttoainetalous ja ympäristön suojelu.
Vuoden 2021 lopussa julkistimme päätöksen osallistua Suomen suurimman tuulivoimapuiston rakentamiseen Lestijärvellä. Tuulivoimapuisto valmistuu vuonna 2025. Investointi on Suur-Savon Sähkö -konsernille jälleen yksi askel kohti
hiilineutraalia energian tuotantoa. Olemme eri liiketoiminta-alueilla tehneet viime vuosina merkittäviä askeleita uusien teknologioiden hyödyntämisessä. Puumalassa toteutimme Suomen suurimman aurinkolämpöä ja lämpöpumppua hyödyntävän hybridilämpölaitoksen vuonna 2019.
Lumme Energian tytäryhtiö Solarigo Systems Oy toteutti vuonna 2019 Suomen suurimman 5,9 MW aurinkosähkövoimalaitoksen Nurmoon, ja vuonna 2021 yhtiö rakentaa
Kalajoelle seuraavan Suomen suurimman 13 MW aurinkosähköpuiston. Kyseessä on Suomen ensimmäinen teollinen
hybridisähköpuisto, jossa samalle alueelle toteutetaan toisiaan täydentävinä tuotantomuotoina tuulivoimaa sekä aurinkovoimaa.
Lisäsimme vuoden 2021 aikana omistusta Solarigo Systemsistä. Solarigo Systemsillä on vahvat tavoitteet kasvattaa
aurinkosähkökapasiteettia Suomessa. Kun Sulkavan kunta
ja Solarigo Systems kesällä 2021 solmivat sopimuksen aurinkosähköpuistosta, otettiin ensimmäinen askel suuntaan,
jossa energiayhtiöt ovat aktiivisesti mukana ratkaisemassa

Vuonna 2025
kolmasosa
omasta sähkön
tuotannostamme
tulee olemaan
tuulivoimaa
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kuntien ilmastotavoitteita. Tämä tulee olemaan merkittävä
osa toimintamme luonnetta jatkossa. Kunnat tarvitsevat yhteistyötä alueen energiatoimijoiden kanssa selvitäkseen ilmastonmuutoksen tuomista haasteista.
Lämpöliiketoiminta kehittyy tulevaisuudessa kaukolämpöverkkojen hallinnasta lähemmäs asiakasta ja asumisen olosuhteiden hallintaa kiinteistöissä. Uudet ratkaisut parempaan energiatehokkuuteen, hukkalämpöjen hyödyntämiseen ja älykkäisiin lämmitysratkaisuihin ovat meillä ottaneet isoja askeleita
eteenpäin. Kaukolämpöverkon ulkopuolella tulemme jatkossa
myös tarjoamaan lämmitysratkaisuja.

VASTUU HENKILÖSTÖSTÄ JA YHTEISKUNNASTA

Meillä on vastuu siitä, että Suur-Savon Sähkössä on hyvä työskennellä ja mahdollisuus kehittyä ammatillisesti. Uusien liiketoimintojen kehittäminen vie myös henkilöstömme mukaan
toimialan kärkeen ja luo uutta osaamista sekä ammatillista
pääomaa.
Huomioitavaa on, että emoyhtiön henkilöstöstä kolmasosa on
aloittanut työnsä koronapandemian aikana. Vaikka olemme
eläneet poikkeusoloissa, olemme kuitenkin rohkeasti rekrytoineet uusia tekijöitä ja kyvykkyyksiä tulevaisuuden rakentamiseksi.

Sisällys

Henkilöstömme on työskennellyt pääosin etänä koko pandemia-ajan. Koska työskentelemme huoltovarmuuskriittisellä alalla, ovat käytössämme olleet muuta yhteiskuntaa tiukemmat rajoitukset. Energian toimitusten varmistaminen tukee muun yhteiskunnan toimintakykyä poikkeusolosuhteissa.
Paljon tärkeää työyhteisön arkista sosiaalista vuorovaikutusta
on menetetty koronaepidemian etätyömallissa, mutta kaiken
kaikkiaan henkilöstömme on jaksanut etätyöskentelyä hyvin.

Vuoden 2021 lopussa tehdyn Eezy Flow -organisaation toimivuuskyselyn tulokset antoivat konsernille Vuoden innostavimmat työpaikat -tittelin. Tähän tunnustukseen kiteytyy jokaisen henkilöstömme jäsenen arvokas panos työyhteisössä toimimisessa. Organisaation toimivuus rakentuu yksilöiden
tekemisessä arjen tilanteissa.
Haluamme myös osaltamme tukea henkilöstön elämän kokonaisuuden tasapainoa. Tähän kuului vuonna 2021 henkilöstölle tarjottu mahdollisuus hankkia kuormituksen sekä palautumisen tasapainoa mittaava sormus osittain työnantajan tukemana. Samalla mukana oli mahdollisuus hyödyntää
lyhytterapiakonsultaatiota mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Varhaisen puuttumisen menettelyt sekä avoin työkulttuuri mahdollistavat puuttumisen jo aikaisessa vaiheessa elämän tasapainoa horjuttaviin tekijöihin. Lisäksi olemme ylläpitäneet korkeaa työterveyshuollon palvelutasoa.

KOHTI HIILIDIOKSIDINEUTRAALIA
TUOTANTOA

Energiatoimiala on keskiössä, kun ratkaistaan ilmastonmuutosta ja toteutetaan vihreää murrosta. Vuoden 2008 jälkeen
Suur-Savon Sähkö -konsernin kaikki investoinnit on tehty hiilidioksineutraaliin tuotantoon. Työ on ollut pitkäjänteistä ja
määrätietoista. Vuonna 2025 sähkön tuotantomme tulee olemaan lähes 100 prosenttisesti hiilidioksidineutraalia. Olemme
valmiita aloittamaan myös omalla alueellamme tuulivoima- ja
aurinkosähköhankkeita ja etsimme aktiivisesti sopivia kohteita.
Lämmöntuotantomme vuonna 2030 on 95-prosenttisesti
hiilineutraali. Oman ja asiakkaidemme toiminnan ohjaaminen
ympäristön kannalta kestävämpiin tapoihin on osa arvovalintojamme, joilla rakennamme parempaa tulevaisuutta.

Markus Tykkyläinen
Toimitusjohtaja
Suur-Savon Sähkö Oy
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Sisällys

MARKUS TYKKYLÄINEN

JARI VÄYRYNEN

ARTO PAJUNEN

Konsernin toimitusjohtaja

Liiketoimintajohtaja, Lempeä Lämpö
ja tuotantoliiketoiminta

Järvi-Suomen Energian
toimitusjohtaja

Markuksella on tahto kehittyä kulloisissakin työtehtävissä, ja toimia muutosvoimana konsernin tulevaisuuteen
suuntaavalla polulla. Hänen tehtäviinsä kuuluu konsernin ja sen sidosryhmien välisestä yhteistyöstä huolehtiminen. Sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kiireen vastapainoksi hän
tarvitsee vapaa-ajalla aikaa pohdiskella asioita omassa rauhassa, luonnon helmassa juoksulenkillä.

Jari on uusiin teknologioihin uskova liiketoimintajohtaja ja helposti lähestyttävä energia- ja konetekniikan insinööri. Hänellä on monipuolisesti kokemusta erilaisista toimintaympäristöistä ja niihin sopivista strategioista. Kun työpäivä on ohi, Jari
suuntaa energiansa kuntosalille, oman verstaan rauhassa syntyviin teknisiin ideoihin tai mökkipuuhien pariin.

Arto on tehnyt pitkän uran konsernissa. Hän on ollut konsernin palveluksesta siitä saakka, kun sai ensimmäisen työpaikkansa Suur-Savon Sähköltä. Nykyisessä työssään Arto kokee
omakseen innovaatiot ja kehittämisen. Vapaa-aika kuluu ulkoilmaharrastuksissa hiihtäen ja sauvakävellen.

MIKAEL VENÄLÄINEN

MILLA RATIA

EIJA SIMONEN-RIIKONEN

Talousjohtaja

Digitalisaatiojohtaja

HR- ja turvallisuusjohtaja

Mikaelilla on kattava kuva Suur-Savon
Sähkön talous- ja rahoitusasioista. Hänen tarkkojen silmiensä alla konsernin
rahavirrat ohjautuvat kuten kuuluukin,
rakentamaan parempaa infrastruktuuria alueelle ja tukemaan seudun hyvinvointia. Ennen ankkuroitumistaan Järvi-Suomeen, työ on kuljettanut Mikaelia pitkin maailmaa, Euroopan ohella aina Etelä-Amerikkaan saakka.

Milla innostuu uusista asioista ja on
nopea liikkeissään lähtiessään viemään innovaatioita käytäntöön. Hän
omaa vahvan taustan analytiikasta ja
muutoksenhallinnasta ja on kärkipaikalla tuomassa digitalisaation mahdollisuudet osaksi liiketoimintoja. Milla pitää huolta jaksamisestaan vapaa-ajallaan kävelylenkein, kuntosalitreenein ja koiran
kanssa touhuamalla.

Eija on konsernin tarkkailija, joka tietää
aina missä tapahtuu. Kemiantekniikan
diplomi-insinöörinä uransa aloittaneen Eijan nykyinen tehtävä on hänen
kaiken aiemman työkokemuksensa
summa. Hänelle tämä sopii mitä parhaiten, sillä monipuoliset työtehtävät sekä mahdollisuus oppia uutta ja kehittyä ovat aina olleet hänelle tärkeitä. Erilaiset
puutarha- ja pihatyöt virkistävät Eijaa, ja kun sisätilat kutsuvat,
nauttii hän kokkailusta puolisonsa kanssa.
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STRATEGIA

Vastuullista
kasvua yhdessä
kumppaneiden
kanssa
Suur-Savon Sähkö -konsernin
strategisina tavoitteina on rakentaa,
ylläpitää ja kehittää toimintaalueen perusinfrastruktuuria
tulevaisuuden kehittyviin tarpeisiin,
sekä menestyä valtakunnallisesti
palveluliiketoiminnoissa. Vuonna 2021
toteutimme strategiaamme konsernin
historian toiseksi suurimmilla
investoinneilla, ja kasvamalla
sähkönmyyntiliiketoiminnassa
Suomen neljänneksi suurimmaksi
yhtiöksi.
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Suur-Savon Sähkö -konsernin strategia pohjautuu yhtiön vastuullisuuden, paikallisuuden ja uudistuvuuden arvoihin. Visionamme on edistää Järvi-Suomen alueen elinvoimaisuutta, ja
ratkoa asiakkaidemme energiaan sekä vastuullisuuteen liittyviä haasteita. Haluamme arvojemme mukaisesti olla aktiivisesti yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittämässä Järvi-Suomesta entistäkin parempaa paikkaa elää ja asua, ja palvella asiakkaitamme joka puolella Suomea ilmastohaasteiden sekä
vastuullisuuden eri osa-alueilla.
Vuoteen 2022 ulottuvan konsernistrategian puitteissa linjattiin
vuodelle 2021 konsernin johtamisen painopisteiksi älyverkkotiekartan laatimisen, kyvykkyysanalyysin ja siihen perustuvan
henkilöstön kehityssuunnitelman toteuttamisen, kehitystoiminnan uudistamisen sekä hyväksyttävyyden ja tuottavuuden
parantamisen. Saavutimme vuodelle asettamamme tavoitteet, ja niiden edistäminen antoi työhömme motivaatiota ja
merkityksellisyyden tunnetta.
Kuluneen vuoden aikana konsernissa on kasvettu nykyisissä liiketoiminnoissa ja aloitettu kokonaan uutta liiketoimintaa. Strategiamme menestyksellinen toteuttaminen vaati myös useita
osaamistamme vahvistavia rekrytointeja.

Sisällys

Investoimme suunnitellusti sähkön siirto- ja jakeluverkkoihin,
kaukolämpöliiketoiminnan tuotantolaitoksiin, kaukolämpöverkkoihin ja aurinkosähköön. Investointien työllistävällä vaikutuksella on suuri aluetaloudellinen merkitys. Keskittyminen
yhteiskunnan perusinfrastruktuuriin ja ydintoimintoihin edellyttää meiltä tiivistä yhteistyötä kumppaneiden kanssa ja
kumppanuusverkoston hallintaa. Vastuulliseen tuloksentekoon kuuluu, että menestystämme on
mitattava myös kumppaneidemme menes-

tymisellä. Vuonna 2020 aloitetun kumppanuusmallin rakentamista ja yhteistyön kehittämistä jatkettiin edelleen kuluneena vuonna.

INVESTOINTEJA KASVUUN JA HIILINEUTRAALIIN
ENERGIANTUOTANTOON

Vuonna 2021 edistimme strategiaamme hakemalla yritysjärjestelyiden kautta kasvua. Loiste Sähkönmyynti siirtyi osaksi konsernia 1.4.2021 toteutuneella yrityskaupalla. Vuoden lopussa yhdeksi yhtiöksi sulautuneet sähkönmyyntiyhtiöt muodostavat nyt Suomen neljänneksi suurimman sähkönmyyntiyhtiön, Lumme Energian. Samalla konsernin liikevaihto lähes
kaksinkertaistui.
Uusi perustamamme kasvuyritys Evision kehittää sähkön siirto- ja jakeluverkkotoiminnan vianpaikannusta, hyödyntäen
uusia teknologioita. Drone- ja satelliittiteknologioita hyödyntämällä täydennetään perinteisiä helikoptereihin sekä maastokulkuneuvoihin perustuvia menetelmiä, paitsi nopeuttaen
vianpaikannusta, myös vähentäen fossiilisia liikennepolttoaineita käyttävien kulkuneuvojen käyttöä. Yhtiöllä on merkittävä
kasvupotentiaali myös kansainvälisesti.

Investoimme viime vuonna hiilidioksidineutraalin energian
tuotantoon konsernin tytär- ja omistusyhtiöissä. Puumalan
auringosta ja ilmasta lämpöä tuottavan hybridilaitoksen toinen kokonainen toimintavuosi oli menestyksekäs, ja sen kokemukset rohkaisevat meitä hyödyntämään uusia teknologioita.
Lumme Energian tytäryhtiö Solarigo Systems on lisäksi noussut Suomen johtavaksi teollisten aurinkosähköratkaisujen toteuttajaksi, jonka laitokset tuottivat myös vuonna 2021 useiden
gigawattituntien edestä uusiutuvaa energiaa.
Energiatoimiala on korona-ajan taloudellisen elvytyksen ja Eurooppaa ravistelevan turvallisuuspoliittisen muutoksen keskellä avainroolissa yhteiskunnan vihreän murroksen edistäjänä ja
huoltovarmuuden takaajana. Suur-Savon Sähkö -konsernille tämä tarkoittaa haastetta kasvun ja kehitystyön toteuttamiseksi niissä liiketoiminnoissa, jotka ovat linjassa ilmasto- ja
energiapolitiikan tavoitteiden kanssa. Huoltovarmuuden takaamiseksi meillä on riittävästi paikallista puuperäistä polttoainetta ja energiaturvetta täydentämässä lämmöntuotantoa sekä varavoimakapasiteettia häiriötilanteiden varalle. Konsernin
strategisen suunnittelun keskiössä on, miten toteutamme Eurooppaa kohdanneen kriisin keskellä parhaiten velvoitettamme alueen elinvoiman kehittämiseksi luomalla uutta.

Elinvoimaa Järvi-Suomeen
Suur-Savon Sähkö -konsernin strategia pohjautuu yhtiön vastuullisuuden, paikallisuuden ja
uudistuvuuden arvoihin. Visionamme on edistää Järvi-Suomen alueen elinvoimaisuutta.

SUUR-SAVON SÄHKÖ 2021
VASTUULLISUUSRAPORTTI
YLEISTÄ SUUR-SAVON
SÄHKÖSTÄ

  

15

Strategiamme

• ILMASTONMUUTOKSEN HILLITSEMINEN •
• DIGITALISAATION EDISTÄMINEN •

Suur-Savon Sähkö lyhyesti

• MONIPAIKKAISUUDEN MAHDOLLISTAMINEN •

Suur-Savon Sähkö 75 vuotta
Tapahtumat 2021
Toimitusjohtajan katsaus
Johtoryhmän esittely
Strategia
Sidosryhmäyhteistyö
VASTUULLISUUS   
RAPORTOINTIPERIAATTEET JA GRI

Johdamme yhtiötä tuottaen
arvoa omistajille. Toimintamme
keskittyy konsernin omistamien
infrastruktuurirakenteiden
kehittämiseen. Toimintaa voidaan
laajentaa maantieteellisesti tai
yli toimialarajojen.

Vastaamme energian
toimitusvarmuudesta luonnonolosuhteiltaan haastavalla
järvisuomalaisella toimintaalueella. Kehitämme yhdessä omaa,
asiakkaidemme ja kumppaneidemme
toimintaa kohti hiilineutraalia ja
hyvinvoivaa tietoyhteiskuntaa.

ELINVOIMAA
JÄRVI-SUOMEEN
Visiomme on elinvoimainen Järvi-Suomen alue, joka tarjoaa
mahdollisuuksia monipaikkaiselle asumiselle. Toimintamme
perustuu kumppanuuksiin, joiden kanssa kehitämme Järvi-Suomesta
entistä parempaa paikkaa elää, asua ja viettää vapaa-aikaa.

ASIAKKAILLE
Tarjoamme luotettavaa
ja helppoa palvelua
energia-asioissa sekä
energiatehokkaita ja
ilmastomyönteisiä
ratkaisuja.

Sisällys

OMISTAJILLE

HENKILÖSTÖLLE

KUMPPANEILLE

Kehitämme henkilöstömme osaamista
muuttuvassa ympäristössä. Tuemme
elämän tasapainon hallintaa.

Vahvistamme yhdessä
asiantuntemustamme tutkimalla
ja kokeilemalla rohkeasti uutta.

YHTEISKUNNALLE
Edistämme hiilineutraalia
yhteiskuntaa, työllistämme
ja tuomme hyvinvointia
paikallisesti. Kasvatamme
yhdessä kumppaneiden
kanssa alueellista teknologista
kyvykkyyttä.

VASTUULLISUUS • PAIKALLISUUS • UUDISTUVUUS
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Sidosryhmäyhteistyö
Toimintamme perustuu kumppanuuksiin,
joiden kanssa kehitämme JärviSuomesta entistä parempaa paikkaa
elää, asua ja viettää vapaa-aikaa.
Olemme sidosryhmiemme kanssa jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja selvitimme heidän toiveitansa ja odotuksia muun muassa 2018 lopussa toteutetun kyselytutkimuksen avulla. Nämä toiveet ja odotukset on huomioitu osana olennaisuusanalyysia.
Vuonna 2021 vuorovaikutus sidosryhmiemme kanssa toteutui
pääasiassa etäyhteyksien kautta pandemiasta johtuen. Palvelemme asiakkaitamme puhelimitse ja verkossa. Oman henkilöstön hyvinvointiin panostimme poikkeusvuotena muun muassa
viestimällä itsensä johtamisen merkityksestä ja huolehtimalla työergonomiasta myös kotitoimistolla. Otimme käyttöön
Weekli-pulssikyselyn, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä työhyvinvoinnin psykososiaalisia riskejä. Konsernin johdon vuosittaiset vierailut omistajakuntiin järjestimme osittain etäyhteyksillä ja osittain koronaturvallisesti henkilökohtaisina tapaamisina.

Sisällys

Savonlinnassa järjestimme elokuussa 2021 risteilyn Järvi-Suomen Energian 110 kV-vesistökaapelin laskun yhteydessä. Paikalle oli kutsuttu projektiin osallistuneita yhteistyökumppaneita
sekä hallinnon edustajia.

SUUR-SAVON SÄHKÖ 2021
VASTUULLISUUSRAPORTTI
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SUUR-SAVON SÄHKÖN SIDOSRYHMÄT
YLEISTÄ SUUR-SAVON
SÄHKÖSTÄ

Tavoitteenamme on aktiivinen vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. Kuuntelemme ja keskustelemme sidosryhmien kanssa henkilökohtaisissa tapaamisissa, some-kanavilla ja tapahtumissa.

Suur-Savon Sähkö lyhyesti
Suur-Savon Sähkö 75 vuotta
Tapahtumat 2021
Toimitusjohtajan katsaus

ASIAKKAAT

Sidosryhmien odotukset

Miten vastaamme odotuksiin

Millä tavalla vuoropuhelua käydään

• Luotettava energian toimitus

• Energiaverkkojen kunnossapito, rakentaminen
ja valvonta

• Verkkosivut

• Hiilineutraalin energiantuotannon lisääminen

• Blogit

• Nykyistä edullisempi hinta

Johtoryhmän esittely

• Vähäpäästöinen energiantuotanto

Strategia
Sidosryhmäyhteistyö
VASTUULLISUUS   

• Selkeä laskutus

• Energiatehokas tuotanto

• Asiakastarpeiden ymmärtäminen
ja hyvä asiakaspalvelu

• Kumppanuusverkosto viestinnän sisällöntuotannossa

• Suunnitelmallinen viestintä
• Aktiviinen vaikuttaminen valtakunnallisesti päättäjiin

• Some-kanavat
• Uutiskirjeet
• Tekstiviestit
• Mainonta
• Henkilökohtaiset tapaamiset
• Tapahtumat

RAPORTOINTIPERIAATTEET JA GRI

• Asiakaspalvelu puhelimitse ja sähköpostitse
• Asiakastyytyväisyyskyselyt ja -palautteet

NYKYISET JA
POTENTIAALISET
TYÖNTEKIJÄT

• Työturvallisuus ja -hyvinvointi

• Työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin jatkuva kehittäminen

• Jokapäiväinen arkiviestintä

• Kannustava palkkaus ja palkitseminen

• Palkitsemisen periaatteet

• Weekli-pulssikyselyt

• Asiakaslähtöinen toiminta

• Koulutus- ja henkilöstösuunnitelma

• Kehityskeskustelut

• Koulutus- ja kehitysmahdollisuudet

• Henkilöstöpolitiikka

• Eezy Flow- henkilöstötutkimus

• Tasapuolinen kohtelu

• Yhteistyö oppilaitosten kanssa

• Intranet

• Avoin viestintä

• Verkostot

• Toimitusjohtajan katsaukset

• Työnantajamielikuvan kehittäminen

• Henkilöstöinfot
• Rekrytointi

OMISTAJAT JA
RAHOITTAJAT

• Vakaa tulos ja tasainen tuotto sijoitetulle
pääomalle

• Strategian mukainen toiminta

• Hallintoneuvoston kokoukset

• Avoin ja selkeä viestintä yhtiön tilasta

• Hallintokoodi

• Kuntakierrokset

• Säännöllinen ja suunnitelmallinen viestintä

• Yhtiökokous
• Mediatiedotus
• Vastuullisuusraportti, toimintakertomus ja
tilinpäätöstiedot
• Nettisivut
• Uutiskirjeet

Sisällys

• Rahoittajatapaamiset

SUUR-SAVON SÄHKÖ 2021
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SUUR-SAVON SÄHKÖN SIDOSRYHMÄT
YLEISTÄ SUUR-SAVON
SÄHKÖSTÄ

Tavoitteenamme on aktiivinen vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. Kuuntelemme ja keskustelemme sidosryhmien kanssa henkilökohtaisissa tapaamisissa, some-kanavilla ja tapahtumissa.

Suur-Savon Sähkö lyhyesti
Suur-Savon Sähkö 75 vuotta
Tapahtumat 2021
Toimitusjohtajan katsaus
Johtoryhmän esittely

KUMPPANIT JA
OSAKKUUSYHTIÖT

Strategia
Sidosryhmäyhteistyö

Sidosryhmien odotukset

Miten vastaamme odotuksiin

Millä tavalla vuoropuhelua käydään

• Osallistuminen yhteisiin hankkeisiin

• Code of Conduct

• Tapaamiset

• Kustannustehokkuus

• Auditoinnit

• Säännöllinen kommunikointi

• Innovointiyhteistyö

• Pidetään lupaukset ja toimitaan yhteisten
sopimusten mukaisesti

• Auditoinnit

• Yhteistyön jatkuvuus ja kehittäminen

• Lakien ja säädösten noudattaminen

• Lakien ja säädösten noudattaminen

• Mediatiedotus

• Avoimuus ja läpinäkyvyys

• Yhteistyö

• Henkilökohtaiset tapaamiset

• Työllistäminen

• Alueellinen kehittäminen

• Some-kanavat

• Paikallisyhteisöjen tukeminen ja kehittäminen

• Yhdessä ilmastotavoitteiden eteen työskentely

VASTUULLISUUS   
RAPORTOINTIPERIAATTEET JA GRI

KUNNAT
JA YHTEISÖT

• Alueellisen hyvinvoinnin edistäminen
• Vähäpäästöinen energiantuotanto

VIRANOMAISET,
PÄÄTTÄJÄT JA
VAIKUTTAJAT

• Avoimuus ja läpinäkyvyys
• Luotettava energiantoimitus
• Ympäristövaikutusten minimointi
• Verojen maksaminen

• Aktiivinen vaikuttaminen alalla ja
valtakunnan politiikassa

• Henkilökohtaiset tapaamiset

• Kerrotaan avoimesti ympäristöasioiden hoitamisesta

• Blogit

• Osallistuminen alueelliseen valmiustyöhön

• Raportointi
• Some-kanavat

• Vähäpäästöinen energiantuotanto

MAANOMISTAJAT

• Kustannustehokkuus

• Aktiivisempaa ja kohdistetumpaa viestintää

• Nettisivut

• Asiakaslähtöinen toiminta

• Kaikille samat toimintaperiaatteet, joita noudatetaan

• Some-kanavat

• Kiertotalouden edistäminen

• Asiakaslehti

• Luotettava energiantoimitus

• Maanomistajatapaamiset

• Tasapuolinen kohtelu

Sisällys
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VASTUULLISUUS
Vastuullisuutemme johtoajatuksena on huolehtia
alueemme toimintaedellytyksistä ja osaltamme
edistää elinvoimaisuutta Järvi-Suomessa. Kannamme
vastuumme siitä tärkeästä tehtävästä, joka meille
paikallisena yhdyskunnan peruspalveluita tuottavana
yhtiönä on annettu.
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Vastuullisuus Suur-Savon Sähkössä

VASTUULLISUUS
Vastuullisuus Suur-Savon Sähkössä
Liiketoiminnan jatkuvuus
Asiakkaan energiansaanti
Ympäristö
Ihmiset ja yhteisö

Suur-Savon Sähkön perustehtävänä on toiminta-alueemme elinvoiman edistäminen.
Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että pidämme huolta alueemme sähköverkosta ja
kehitämme sitä yhä toimitusvarmemmaksi ja älykkäämmäksi.

Vastuullisuusohjelma 2022–2024
RAPORTOINTIPERIAATTEET JA GRI

Teemme asiakkaillemme mahdollisimman helpoksi uusien tuotantomuotojen, kuten aurinkopaneelien käyttöönoton. Toimitamme kymmeneen taajamaan lämpöä ja kehitämme lämmöntuotantoa jatkuvasti kohti hiilineutraaliutta. Myös oma sähköntuotantomme siirtyy vauhdilla kohti hiilidioksidineutraalia.
Toimintamme kehittyy ympäröivän yhteiskunnan tarpeiden
mukaan. Hyödynnämme digitalisaatiota toiminnassamme ja kehitämme siihen perustuvia uusia tuote- ja palveluratkaisuja. Kehitämme myös uusia liiketoimintoja, jotka perustuvat älykkäisiin
teknologioihin.
Digitalisaation edellytyksenä olevaa kattavaa tietoliikenneverkkoa vahvistetaan yhdessä toiminta-alueen kumppanien kanssa. Vahva tietoliikenneverkko edistää niin julkisen sektorin, sote-palveluiden kuin myös alueen asukkaiden toimintamahdollisuuksia. Meillä on vahva halu kehittyä ja tavoitteenamme onkin
olla vuonna 2025 Suomen kärkiyhtiö energiatoimialalla digitalisaation hyödyntämisessä.

Sisällys

Vaadimme myös kumppaneiltamme vastuullista toimintaa. Yhdessä kumppaneidemme kanssa rakennamme yhteiskuntaa,
jossa on hyvä elää ja asua – nyt ja tulevaisuudessa.

VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN

HALLITUS
Hyväksyy eettiset
periaatteet ja politiikat

KONSERNIN
JOHTORYHMÄ
Hyväksyy yhteiset
toimintaohjeet ja periaatteet

VASTUULLISUUDEN
TYÖRYHMÄ
• Kehittää yhtiön
lähestymistapaa
vastuullisuuteen ja
tukee sen toteutusta
• Arvioi, seuraa ja kehittää
vastuullisuusasioita
konsernissa

LIIKE- JA TUKITOIMINNAN
JOHTAJA

• Varmistaa, että sovitut
toimenpiteet toteutetaan

Hyväksyy toimintaohjeet
ja tavoitteet

• Varmistaa vastuullisuuden
yhtenäisyyden konsernin
sisällä

LIIKE- JA
TUKITOIMINNAT
• Toteuttavat yhtiön
lähestymistapaa
vastuullisuuteen,
toimintasuunnitelmia
ja strategisia linjauksia
• Asettavat tavoitteita
ja päämääriä
• Noudattavat toimintaohjeita, käytäntöjä ja
toimintamalleja
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Vastuullisuustyötä konsernissamme koordinoi vastuullisuustyöryhmä, jossa on edustajat lämpö- ja verkkopalveluliiketoiminnoista, sekä asiantuntijoita HR-, talous-, ympäristö- ja viestintäyksiköstä. Työryhmä kehittää yhtiön lähestymistapaa vastuullisuuteen ja tukee sen toteutusta. Se määrittää painopistealueet vastuullisuustoiminnassa ja arvioi, seuraa ja kehittää
konsernin vastuullisuusasioita.
Ryhmä on rakentanut yhdessä liiketoimintojen kanssa vastuullisuusohjelman. Liiketoiminnat vastaavat vastuullisuuden toteuttamisesta osana toimintasuunnitelmia ja strategisia linjauksia, ja asettavat tavoitteita ja päämääriä.

OLENNAISET AIHEET

Vastuullisuustyön johtamisen edellytys on jatkuvasti arvioida
valittujen vastuullisuuden teemojen merkitystä yhteistyössä
sidosryhmien kanssa.
Vuoden 2018 lopussa päivitimme Suur-Savon Sähkön vastuullisuuden olennaiset aiheet. Olennaisuusanalyysi toimii vastuullisuustyötä ja -viestintää ohjaavana perustana.

Sisällys

Selvitimme sidosryhmien näkemyksiä online-kyselyllä ja puhelinhaastatteluilla. Lisäksi Suur-Savon Sähkön vastuullisuustyöryhmä arvioi olennaisten aiheiden vaikutuksen merkittävyyttä. Vastauksia sidosryhmiltä saatiin yhteensä 417. Kokonaistuloksissa vastauksia painotettiin seuraavasti: asiakkaat 40
prosenttia, sisäiset sidosryhmät 30 prosenttia ja muut sidosryhmät 30 prosenttia. Kyselytutkimuksella varmistettiin, ettei
yrityksen vastuullisuustyötä ohjaa pelkästään yrityksen yksittäisten edustajien subjektiiviset arvostukset, vaan laajalla kyselyllä muodostettu kokonaisnäkemys sidosryhmien odotuksista.

Olennaiset aiheemme kyselymme perusteella ovat:
Ihmiset ja yhteisö. Luomme arvoa lähialueelle kehittämällä
kumppanuuksia ja työllistämällä paikallisesti. Kehitämme henkilöstömme osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä.
Asiakkaan energian saanti. Olemme luotettava energiantoimittaja.
Kehitämme uusia ratkaisuja energianjakeluun ja -tuotantoon. Olemme asiakkaan tukena uusien energiamuotojen käyttöönotossa.
Ympäristö. Tavoitteenamme on ollut 95-prosenttisesti hiilineutraali oma sähkön- ja lämmöntuotanto vuoteen 2023 mennessä.
Lämmöntuotannon osalta tämä tulee toteutumaan vuonna 2030
johtuen turpeen käytön lopettamisen muuttuneesta aikataulusta.
Ohjaamme omaa ja asiakkaidemme toimintaa ympäristön kannalta kestävämpiin tapoihin.
Liiketoiminnan jatkuvuus. Johdamme yhtiötä tuottaen arvoa
omistajille ja sidosryhmille. Uudistumisen myötä turvaamme yhtiön tulevaisuuden.
Seuraamme olennaisten aiheiden kehitystä useilla mittareilla. Mittarit, tavoitteemme ja tämänhetkisen tilanteen löydät tästä raportista jokaisen olennaisen aihealueen omalta sivulta tavoitetaulukosta.

VASTUULLISUUSOHJELMA

Vastuullisuusohjelma on tehty konsernissa vuosiksi 2019–
2021. Ohjelma sisältää toimenpiteitä, joihin sitoudumme ohjelmakauden ajaksi ja joiden avulla kehitämme vastuullista arjen toimintaa. Jokaisella toimenpiteellä tai hankkeella on tavoite, aikataulu, vastuuhenkilö ja mittarit, joilla onnistumista seurataan.
Ohjelmassa on toimenpiteitä jokaiselle olennaiselle aiheelle:
ihmiset ja yhteisö, asiakkaan energian saanti, liiketoiminnan
jatkuvuus ja ympäristö. Vuoden 2021 aikana kumppanuusmallia kehitettiin edelleen ja teimme ensimmäiset sosiaalisen
ja ympäristövastuun arvioinnit. Jatkoimme Elämän tasapaino -ohjelman kautta työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukemista
muun muassa tukemalla alkuvuodesta Oura-sormuksien hankintaa. Rakensimme ympäristöjärjestelmän ISO 14001-standardin vaatimusten mukaisesti. Uudenlaisen verkostotekniikan
tutkimus ja kehitys jatkui aktiivisena. Testasimme dronella tehtävää sähköverkkojen tarkastusta erilaisilla kuvantamismenetelmillä. Saamamme tulokset olivat niin hyviä, että loppuvuodesta perustimme uuden yhtiön tätä toimintaa kehittämään.
Nyt raportoitu vastuullisuusohjelma päättyi vuoden 2021 lopussa ja uusi ohjelma rakennettiin vuoden 2021 aikana.

VASTUULLISUUSOHJELMA
IHMISET JA YHTEISÖ

Luomme arvoa lähialueille kehittämällä
kumppanuuksia ja työllistämällä paikallisesti.
Kehitämme henkilöstömme osaamista
muuttuvassa toimintaympäristössä.

LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS

Johdamme yhtiötä tuottaen arvoa omistajille ja
sidosryhmille. Uudistumisen myötä turvaamme
yhtiön tulevaisuuden.

ASIAKKAAN ENERGIANSAANTI

ENERGIAA
JA
ELINVOIMAA

Olemme luotettava energiantoimittaja.
Kehitämme uusia ratkaisuja energianjakeluun ja
-tuotantoon. Olemme asiakkaan tukena uusien
energiamuotojen käyttöönotossa.

YMPÄRISTÖ

Oma sähkön ja lämmön tuotanto on 95 %
hiilidioksidineutraalia vuonna 2023. Ohjaamme
omaa ja asiakkaiden toimintaa ympäristön
kannalta kestävimpiin tapoihin.

SUUR-SAVON SÄHKÖ 2021
VASTUULLISUUSRAPORTTI

  

22

VASTUULLISUUSOHJELMAN MERKITTÄVIMMÄT TOIMENPITEET AIKAJANALLA
YLEISTÄ SUUR-SAVON
SÄHKÖSTÄ
2019

VASTUULLISUUS
Vastuullisuus Suur-Savon Sähkössä
Liiketoiminnan jatkuvuus
Asiakkaan energiansaanti

2020

Vastuu asiakkaan
energiansaannista

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Ihmiset ja yhteisö

RAPORTOINTIPERIAATTEET JA GRI

Vastuu
ympäristöstä

+3 VUOTTA

STRATEGISET
TAVOITTEET

JOUSTAVA SÄHKÖVERKKOPALVELU

Ympäristö
Vastuullisuusohjelma 2022–2024

2021

KOHTI HIILINEUTRAALIA
TULEVAISUUTTA

TUOTANTOLAITOSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN KEHITTÄMINEN
UUDET TUOTANTOMUODOT LÄMMÖN TUOTANNOSSA

LEMPEÄ KAUKOLÄMMÖN UUDET TUOTTEET JA PALVELUT

Vastuu
liiketoiminnan
jatkuvuudesta

HYVINVOINNIN LISÄÄMINEN
PAIKALLISESTI

LEMPEÄ KAUKOLÄMMÖN ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN
KEHITTÄMINEN
VASTUULLISUUS HANKINNOISSA
STRATEGIAN JA ARVOJEN VIESTINTÄ
HENKILÖKUNNALLE JA KUMPPANEILLE

VASTUULLINEN
TALOUDENPITO

ASIAKASLÄHTÖISEMPÄÄ VIESTINTÄÄ

TYÖHYVINVOINTI
Vastuu
ihmisistä ja
yhteisöistä

KUMPPANUUKSIEN HALLINTAMALLI
DIGITALISAATION EDISTÄMINEN MAAKUNNASSA

Sisällys

KESTÄVÄ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN
JOHTAMINEN
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Liiketoiminnan jatkuvuus

VASTUULLISUUS
Vastuullisuus Suur-Savon Sähkössä
Liiketoiminnan jatkuvuus
Asiakkaan energiansaanti
Ympäristö
Ihmiset ja yhteisö
Vastuullisuusohjelma 2022–2024
RAPORTOINTIPERIAATTEET JA GRI

Vuonna 2021 maksoimme toimittajille yli 160 miljoonaa euroa erilaisista materiaaleista ja palveluista. Hankinta kasvoi yli
50 prosenttia verrattuna vuoteen 2020 johtuen osaksi konsernia keväällä 2021 tulleesta Loiste Sähkönmyynnistä. Noin puolet hankinnasta on sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä ostoja. Muu hankinta jakaantuu pienempiin kokonaisuuksiin kuten tietojärjestelmät, tukipalvelut ja polttoaineet.
Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 104,2 miljoonaa euroa.
Tämä on 18,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2020.
Investoinneista sähkön siirto- ja jakeluverkon osuus oli 62,8
miljoonaa euroa.
Liikevaihtomme kasvoi 75,6 prosenttia verrattuna edelliseen
vuoteen.
Vuonna 2021 meillä oli keskimäärin 114 työntekijää, joille maksoimme palkkoja, palkkioita ja sosiaalimaksuja 8,8 miljoonaa
euroa. Välillisesti työllistämme arvion mukaan noin 500 henkilötyövuotta. Maksoimme kaikki verot ja rahoituskulut Suomeen.
Valtaosa maksamistamme osingoista menee kuntaomistajillemme ja ne jäävät näin ollen toiminta-alueellemme parantamaan alueen elinvoimaa. Tuimme myös elinvoimaisuutta lahjoituksilla ja sponsoroinneilla toiminta-alueemme yrityksille ja
yhdistyksille.

KONSERNIN TULOS ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

LIIKEVAIHTO
Milj. €
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Data Table

LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS
Legend

Sähkön
myynti

Sähkön
siirto

Lämmön
myynti

Muu
toiminta

Yhteensä

2017

54,8

61,1

19,3

3,7

138,9

2018

58,3

63,9

19,2

6,5

147,9

2019 Energia,
59,3 asiakaspalvelun
69,8
19
6,1
Järvi-Suomen
CES*
2020

56,9

73,2

18,3

6,5

Lempeä Lämpö,
asiakaspalvelun
NPS**
2021
158,4
79,7
21
12,9

2019

2020

154,2
154,9
272

Maineindeksi Järvi-Suomen Energia
Järvi-Suomen Energia, viestintään sitoutuminen

Value
2017

12,9

2018

18,4

2019

18,7

2020

12,5
−30,1

Toteutunut 2021

Tavoite 2021

1,97

alle 1,85

70

30

2,96

3

49 700

55 000

14

vähintään 10

2021

* CES, palvelun helppous, kaikkien asiakaspalveluiden vuoden keskiarvo
** Asiakaspalaute puhelinpalvelussa vuoden aikana asioineet
1

1

2021

Data Table

Legend

Toimittajien sosiaalisen ja ympäristövastuun arviointi

Sisällys

Milj. €
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VASTUULLISTA HANKINTAA

VEROJALANJÄLKI
1%

13 %

13 %

2%
2% 1%
84 %

Asiakkaan energiansaanti
Ympäristö
Ihmiset ja yhteisö

Yhteensä
73,2 milj. €

Vastuullisuusohjelma 2022–2024
RAPORTOINTIPERIAATTEET JA GRI

84 %
Kerätyt verot
Maksetut verot

Muu taloudellinen lisäarvo
Saadut tuet

Vuoden 2021 aikana olemme tarkentaneet hankinnan sääntöjä
ja ohjeistuksia. Tavoitteenamme on luoda yhteinen käsitys vastuullisesta hankinnasta koko konsernissa sekä määrittää yhteiset toimintamallit ja -ohjeet.
Olemme määritelleet konsernin hankintapolitiikan ja hankintoja tekeville on lisäksi apuna hankintakäsikirja. Vuonna 2021
koulutimme henkilökuntaa hankintakäsikirjan käyttöön. Hankintoja ja niiden seurantaa tehostetaan sähköisen ostotilausjärjestelmän avulla. Sähkön siirtoliiketoiminnassa ostotilausjärjestelmä on otettu jo aiemmin käyttöön. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön konsernin kaikissa liiketoiminnoissa. Järjestelmän käyttöönottoa laajennettiin loppuvuoden 2021 aikana
ja sen käyttöönottoa on jatkettu vuoden 2022 alussa. Hankintatoiminnan mittaaminen helpottuu jatkossa ja hankintojen tekeminen yhtenäistyy järjestelmän ansiosta. Lisäksi hankinnoissa pyritään aikaansaamaan kustannussäästöjä.

KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA
Data Table

Legend

Value in % 2021

Value in % 2020

Kerätyt verot
84 %
79 %
Verojalanjälki
tarkoittaa yrityksen
liiketoiminnasta
yhteiskun13 %
16 %
Muu taloudellinen
nalle
kertyviä verotuloja ja veroluontoisia maksuja. Välittömien
lisäarvo
2%
Maksetut verot verojen lisäksi verojalanjäljessämme
ja välillisten
on raportoitu
1%
Saadut tuet
työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset ja sosiTotal
aaliturvamaksut. Yhteenveto kattaa ne verot ja veroluonteiset
maksut, jotka meillä on lakisääteinen velvoite maksaa tai kerätä
asiakkailta. Yhteenvetoon ei ole sisällytetty veroja, joista meillä
ei ole lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta.

Sisällys

Arvonlisäveron jälkeen suurin yksittäinen kerätty vero on säh1
kövero, jonka asiakkaamme maksavat verkkopalvelulaskussa.

Loiste Sähkönmyynti Oy tuli osaksi Suur-Savon Sähkö -konsernia 1.4.2021 alkaen yrityskaupan kautta. Loiste Sähkönmyynnin
100-prosenttisesti omistama Ekosähkö Oy siirtyi myös yrityskaupan mukana konserniin. Lumme Energia sulautui 31.12.2021
Loiste Sähkönmyyntiin ja sulautumisen jälkeen yhtiön nimeksi muutettiin Lumme Energia Oy. Lumme Energia on nyt Suomen neljänneksi suurin sähkönmyyntiyhtiö yli 300 000 asiakkaallaan.
Vuoden 2021 lopussa perustimme konserniin uuden tytäryhtiön, Evision Oy:n. Evision kehittää nopeampaa vianpaikannusta hyödyntämällä droneteknologian sekä kuvantamismenetelmien mahdollisuuksia ilmajohtoverkkojen vikapaikkojen

SUUR-SAVON SÄHKÖN VEROJALANJÄLKI
€

2021

2020

2 072 752

2 533 584

Kiinteistövero

129 532

121 777

Omaisuusvero

115 050

2 394

Työnantajamaksut

264 685

208 956

Välilliset verot, jotka kirjattu
kuluiksi

137 879

121 332

Yhteisövero

772 835

1 708 210

Arpajaisvero

3 385

1 113

Polttoainevero

459 926

275 524

Ympäristövero

189 460

94 278

Kerätyt verot

61 230 286

47 157 842

Arvonlisävero

38 877 698

24 263 970

Ennakonpidätykset

3 050 824

2 287 213

Sähkövero

19 301 764

20 606 659

Muu taloudellinen lisäarvo

9 385 945

9 621 617

Eläkemaksut

1 853 545

1 335 977

Jaetut osingot

7 532 400

8 285 640

Saadut tuet

547 730

566 492

Julkiset tuet

547 730

566 492

73 236 713

59 879 534

Maksetut verot

Yhteensä

tunnistamisessa sekä paikantamisessa. Uusi teknologia lyhentää sähkökatkoja ja pienentää sähköverkkojen kunnossapidon
hiilijalanjälkeä. Evisionin omistajia ovat Suur-Savon Sähkö, Järvi-Suomen Energia ja Elvera. Yhtiöllä on merkittävää kasvupotentiaalia myös kansainvälisesti.
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EVISION
Ketterä digitalisaation
liiketoimintalähtö.
Suur-Savon Sähkö laajensi liiketoimintaansa
uudenlaisille urille vuoden 2022 vaihteessa
perustamalla uuden yhtiön, Evision Oy:n. Yhtiön
toimintamalli perustuu datan keräämiseen ja
analysointiin, ja näiden palveluiden tarjoamiseen
sähköverkkoyhtiöiden verkostojen kunnossapidon
tehostamiseksi. Evision on ensimmäinen yhtiö
Suomessa, joka toimii tällä palvelukokonaisuudella.
Evisionin operatiivinen johtaja Jussi Partasen mukaan
alan tilanne on luonut kysyntää tällaisille palveluille:

Sisällys

”Sähkönjakelussa on meneillään tällä hetkellä useita rakenteellisia muutoksia, jotka edellyttävät alan kehittymistä. Viime vuosikymmeninä myrskyt ovat lisääntyneet, mutta samalla ihmisten tarve laadukkaalle sähkönsaannille on kasvanut. Pystymme parantamaan asiakkaiden sähkönjakelun varmuutta digitalisaation keinoin.
Evisionilla on valtava potentiaali parantaa sähköverkkojen kunnossapidon kustannustehokkuutta drone- ja tekoälyteknologioilla.”

Yhtiön tarjoama keskittyy monipuolisiin älykkään kunnossapidon palveluihin, sisältäen erilaisia kuvantamismenetelmiä ja data-aineistojen analysointia muun
muassa koneoppivia algoritmeja hyödyntämällä. Erityisesti Evisionilla on mahdollisuus hyödyntää asiakkaiden
kunnossapidon jo olemassa olevaa dataa tehokkaammin, kuten tunnistamalla vikapaikkoja tekoälyllä kuvamateriaalista. Toiminta ei siis rakennu pelkästään dronekuvaamisen ympärille, vaan ennen kaikkea analytiikka
on avainasemassa liiketoiminnassa. Evisionin operatiivinen toiminta käynnistetään keväällä 2022.
Evisionin toimintaperiaate on olla ketterä toimija, jolla
on kyvykkyyttä, resursseja ja vapautta viedä joustavasti
omaa liiketoimintaansa eteenpäin. Lisäksi vahvana taustatekijänä on tiivis yhteistyö useiden toimijoiden välillä,
eli niin kutsuttu älykkään kunnossapidon liiketoimintaekosysteemi. Evisionin henkilöstö tekee päivittäin yhteistyötä Järvi-Suomen Energian kehitysyksikön ja Suur-Savon Sähkön digitalisaatiotoiminnon kanssa tutkimus- ja
kehitystyössä esimerkiksi erilaisten dronejärjestelmien,
kuvauslaitteiden ja koneoppivien algoritmien saralla. Yhtiön ekosysteemissä urakointiyhtiö Elveralla ja käyttö- ja

kunnossapitoyhtiö Enervalla on myös merkittävä rooli
operatiivisessa toiminnassa. Enervalla on vahva ammattitaito kunnossapidon suunnitellusta ja hallinnasta ja siihen liittyvistä järjestelmistä, ja Elveralla kunnossapidon
tekemisestä käytännössä. Yhdistämällä kaikkien ekosysteemiin osallistujien tietotaito, on Evisionilla hyvät eväät
kehittää ja tarjota verkkoyhtiöille kunnossapitoa tehostavia palveluita.
Lue lisää: www.evision.fi
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Sähkönjakeluun häiriöitä aiheutti eniten juhannuksen alla
23.6.2021 riehunut Aatu-myrsky, joka oli viime vuosien pahin kesämyrsky. Korjaustyöt kestivät useita päiviä ja juhannuksen läheisyys toi asiakkaille lisähaasteita erityisesti vapaa-ajan
asunnoilla.
Aatu-myrsky nosti asiakkaiden kokeman keskeytysajan (SAIDI) oli 9,2 tuntiin asiakasta kohden, kun se vuonna 2020 oli 6,7
tuntia. Myrskyistä ja niiden aiheuttamista sähkökatkoista asiakkaille maksetuista vakiokorvauksista aiheutui kustannuksia 2,0
miljoonaa euroa.
Kuitenkin sähköverkon kaapelointi ja uudistaminen on vaikuttanut häiriötilanteissa sähköhäiriöitä kokevien asiakkaiden
määrään laskevasti. Reilun viiden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna määrä on pudonnut noin kolmasosaan. Keskijänniteverkon kaapelointiaste on noussut yli 20 prosenttiin viime vuosien laajojen verkostoinvestointien johdosta, ja investoinnit jatkuvat edelleen.
Sähkönkäyttöpaikkoja Järvi-Suomen Energian verkossa oli
vuoden 2021 lopussa 102 329 (102 266). Koronapandemian
vilkastuttama vapaa-ajan asuntojen sähköistys jatkui edelleen
vahvana. Käyttöpaikkojen määrän nettokasvu kuitenkin tasaantui loppuvuotta kohti mentäessä, koska verkosta irtautuvien asiakkaiden määrä kasvoi.

Sisällys
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Monipaikkainen asuminen ja paikasta riippumaton työn tekeminen ovat asioita, joiden uskomme tulevina vuosina vahvistuvan. Tavoitteemme on edistää monipaikkaisen asumisen edellytyksiä Järvi-Suomessa ja saada näkemystä sen vaikutuksista
tulevien vuosien verkon kehitykselle.
Monipaikkaisuutta tutkimme yhdessä Aalto-yliopiston Ruralia-instituutin kanssa. Ensimmäiset tulokset tutkimuksesta valmistuvat kevään 2022 aikana. Vuoden 2021 lopussa teimme
selvityksen monipaikkaisten asukkaiden tarpeista. Keskeisenä tuloksena oli, että yhä useammassa vapaa-ajan asunnossa vietetään aikaa vuoden ympäri monipaikkaisuuden tuomia
etuja hyödyntäen. Erityisen tärkeänä pidetään mahdollisuutta
liikkua luonnossa ja nauttia hiljaisuudesta. Vapaa-ajan vieton
lisäksi mökillä tehdään töitä ja hyödynnetään paikallisia palveluita. Internetin toimintavarmuutta pidetään kohtalon kysymyksenä, joka vaikuttaa oleskelun pituuteen.

SÄHKÖVERKON INVESTOINNIT JATKUVAT

Vuoden 2021 aikana investoimme sähköverkkoon 62,8 miljoonalla eurolla, joka oli noin 9 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Investointeja kasvattivat muun muassa sähköliittymien
ennakoitua vilkkaampi rakentaminen.
Kaapelointityöt haja-asutusalueella jatkuivat. Säävarman verkon piirissä on nyt noin 46 000 asiakasta eli 70 prosenttia vakituisista asukkaista.

Sisällys

Verkostoinvestoinneilla varmistamme verkon hyvän kunnon
sekä parannamme jakelun luotettavuutta. Lievestuoreella uudistimme sähköaseman ja samalla sinne asennettiin toinen
päämuuntaja. Tämä varmistaa sen, että maakaapeliverkon sähkön laatu ei kärsi ilmajohtoverkon vioista.

Järvi-Suomen Energian historian suurin yksittäinen rakennushanke tuli päätökseen syksyllä, kun Savonlinnaan asennettiin
neljä kilometriä pitkä 110 kV vesistökaapeli. Kaapeli tuotiin Savonlinnaan Telepaatti-aluksella Saimaan kanavan kautta sen
painon ja koon vuoksi. Hankkeen kustannukset olivat sähköasema mukaan lukien lähes 5 miljoonaa euroa.

SIIRTOASIAKKAITA
8%
24 %

9%
2%

LAKIMUUTOKSET
VAIKUTTAVAT TULEVAISUUDEN
SÄHKÖVERKKOINVESTOINTEIHIN

Yhteensä
102 329 kpl

Valtioneuvosto vei eduskunnan käsittelyyn sähkömarkkinalain
muutoksen, jolla poikkeuksellisesti avattiin mahdollisuus muuttaa Energiaviraston aiemmin tekemiä valvontapäätöksiä. Laki
tuli voimaan 1.8.2021 ja menettely sai alkunsa laajasta kansalaiskeskustelusta.
Verkkotoiminnan pitkäjänteisyyden takia tämäntapaiset yllättävät muutokset horjuttavat ennustettavuutta sähköverkkojen
toimitusvarmuuden parantamisen pitkäjänteiselle työlle. Sallitun tuoton rajaaminen ja samaan aikaan tapahtunut materiaalien kymmenien prosenttien hinnannousu ovat selkeästi ristiriidassa toisiinsa nähden. Jos sähköverkon siirtohintojen tasoa
halutaan verkkoyhtiöiden talouden kannalta kestävästi alentaa,
on sähkömarkkinalain toimitusvarmuustavoitteita tarkasteltava
lainsäädännössä vielä uudelleen.

PIENTUOTANNON MÄÄRÄ KASVAA TASAISESTI
– UUSI NETOTUSMALLI OTETTIIN KÄYTTÖÖN

Vuoden 2021 loppuun mennessä Järvi-Suomen Energian verkossa oli 1 831 (1 473) tuotantoliittymää. Vuoden aikana kytkettiin verkkoon uusia aurinkopaneelilaitteistoja yhteensä 358
(434). Pientuotannon määrä kasvaa tasaisesti, mutta kasvu on
hieman hidastunut.
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PIENTUOTTAJIEN JÄRVI-SUOMEN ENERGIAN VERKKOON
SYÖTTÄMÄN AURINKOSÄHKÖN MÄÄRÄ KUNNITTAIN 2020
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Sisällys
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= Tuotantomäärä vastaa alle viiden
sähkölämmitteisen omakotitalon
vuosikulutusta*

<10

=T
 uotantomäärä vastaa alle
kymmenen sähkölämmitteisen
omakotitalon vuosikulutusta*

<30

Kesällä 2021 käyttöön otettiin Järvi-Suomen Energian verkkoalueella myös lain mahdollistama energiayhteisöjen pientuotanto. Energiayhteisö tarkoittaa taloyhtiön pientuotantoa,
joka jaetaan taloyhtiön asukkaille eli huoneistoille. Ylijäämää ei
synny myytäväksi, mutta asukkaat hyötyvät suoraan, koska itse tuotettu aurinkosähkö alentaa ostosähkön tarvetta. Toistaiseksi kiinnostusta energiayhteisöjen perustamiseen on toiminta-alueellamme ollut vähäisesti.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ
TOIMITUSVARMEMMAN JA TEHOKKAAMMAN
SÄHKÖVERKON ETEEN JATKUU

<5

Etelä-Savo

Keväällä 2021 Järvi-Suomen Energia otti ensimmäisten verkkoyhtiöiden joukossa käyttöön pientuotannon netotuksen. Tuotetun ja kulutetun sähkön määrän laskentatapa muuttui uuden
asetuksen mahdollistaman tuntinetotuksen avulla. Pientalossa
asuvalle aurinkosähkön tuottajalle tämä tarkoittaa, että myytävää ylijäämäsähköä syntyy vähemmän ja suuremman osan
tuotannosta voi hyödyntää suoraan omassa kiinteistössä.

= Tuotantomäärä vastaa 10–30
sähkölämmitteisen omakotitalon
vuosikulutusta*

Tavoitteenamme on erilaisissa tutkimushankkeissa kehittää digitalisaation tarjoamia tehokkaampia toimintamalleja. Kehitystoiminnassa on mukana keskeisiä kumppaneitamme kuten Elvera, Enerva ja Rejlers. Lisäksi haemme aktiivisesti uusia yhteistyömuotoja esimerkiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) ja LUT-yliopiston kanssa ja tarjoamme
aktiivisesti mahdollisuuksia opiskelijoille kirjoittaa lopputyönsä
meille. Konsernissa on myös tiivistetty sisäistä kehitystyötä Järvi-Suomen Energian, Suur-Savon Sähkön Lempeä Lämmön,
Lumme Energian ja Solarigo Systemsin kesken.
Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla valmistui sisäisenä
työnä tehty Järvi-Suomen Energian älyverkkovisio ja -tiekartta. Selvitys auttaa määrittämään sähköverkoston kehittämi-
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sen painopisteitä tuleville vuosille. Älyverkkotiekartan ajureina toimivat uudet ja älykkäät teknologiat sekä energiamurros,
joka vie yhteiskuntaa kohti hiilineutraaliutta. Älyverkkotiekartassa hyödynnettiin tutkimustuloksia muun muassa Energiamurroksen kirkastaminen -hankkeesta, jossa selvitettiin, miten
EU:sta tulevat tavoitteet vaikuttavat toimialaan, ja mitä haasteita ja mahdollisuuksia nämä tarjoavat.
Vuoden aikana tutkittiin, kuinka droneteknologiaa ja erilaisia
kuvantamismenetelmiä voidaan käyttää sähköverkon viankorjauksen ja ennakoivan kunnossapidon apuna. Selvitykset
ja kehitystyö etenivät hyvin ja vuonna 2022 tarkoituksemme
on hyödyntää uutta toimintamallia vianhoidossa. Ennakoivan
kunnossapidon toimintamallin kehittämistä jatketaan vuonna
2022.
Vuonna 2020 alkanut älymuuntamon kehittäminen jatkui kuluneena vuonna. Tavoitteenamme on vuoden 2022 aikana
saada ensimmäisiä älymuuntamoita käyttöön sisältäen datankeräämisen ja sen analysoinnin. Älykäs muuntamo mahdollistaa ennakoivan kunnonvalvonnan, vikojen ennaltaehkäisyn ja
vikojen indikoinnin.
Pilotoimme myös 1kV jännitteensäätimen käyttöä osana sähköverkkoa. Olemme asentaneet yhden jännitesäätimen verkkoon ja keräämme kokemuksia sen toiminnasta.

Sisällys

Satelliittidatan hyödyntämistä vaarapuiden tunnistamiseen
linjojen vierustoilla tutkittiin yhteistyössä hollantilaisen yhtiön
kanssa. Vuoden aikana saimme tuloksia menetelmän potentiaalista ja tietoa kustannustasosta. Lisäksi tutkimme Metsäkeskuksen kanssa kansallisen datan ja puustotulkinnan hyödyntämistä kasvillisuuden hallintaan.

LUT-yliopiston Joustava ja toimitusvarma sähköverkko -tutkimushanke saatiin päätökseen vuoden 2022 alussa. Hankkeeseen kuului useita tutkimuksia, ja valmistuneet tutkimukset
selvittivät erityisesti energiamurroksen ja toimintaympäristön
muutoksen vaikutuksia ja keinoja säilyttää toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa.
Vuonna 2021 alkaneen Joustohankkeen tavoitteena on määrittää kansallinen toimintamalli, jonka mukaan joustoja saadaan
otettua konkreettisesti käyttöön. Hankkeessa on mukana
Järvi-Suomen Energian lisäksi useampi suomalainen verkkoyhtiö ja Energiateollisuus ry.
Akustojen hyödyntämistä sähkönlaadun ja toimitusvarmuuden
parantamiseksi tutkitaan aktiivisesti. Sähköverkkomme rakenne asettaa omat haasteensa, mutta työtä tehdään kustannusten ja toteutusvaihtoehtojen selvittämiseksi.
Lisäksi olemme mukana SILVA-hankkeessa, jossa muodostetaan kansallista tilannekuvaa erilaisten häiriötilanteiden ennustamiseksi ja hallitsemiseksi, ja NordicLink-hankkeessa, jossa tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikuttavuutta toimintaympäristöön.

Vapaa-ajan
asunnossa
vietetään yhä
useammin aikaa
ympäri vuoden
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Järvi-Suomen Energia tukee täysillä
sähkön puhdasta pientuotantoa.
Energiamurroksesta puhuttaessa huomio tahtoo keskittyä vain uusiin energiantuotantomuotoihin. Tällöin
unohtuu kaiken perusta, vakaa ja joustava sähköverkko,
jonka tekijöillä on kykyä ja tahtoa kehittää sitä yhä paremmaksi. Sähkönjakelun saralla vallitsee kuitenkin tarkka sääntely, joten uusien innovaatioiden hyödyntäminen ei riipu vain verkkoyhtiöiden ammattilaisten innostuksesta. Vuoden 2021 vaihteessa tapahtuneen sähköalan sääntelyn muutoksessa avautui kuitenkin kaksi
keinoa verkkoyhtiöille parantaa asiakkaiden sähkön
pientuotannon kannattavuutta. Järvi-Suomen Energia
oli tuntosarvet ylhäällä jo lakimuutoksen valmisteluvaiheessa, ja sai kummatkin uudet mahdollisuudet rivakasti
käyttöön ensimmäisten joukossa Suomessa.

Sisällys

Ensimmäinen käyttöönotettu uudistus oli pientuotannon netotus huhtikuussa 2021. Käytännössä sähkö kulkee verkossa kolmessa vaiheessa. Netotuksen idea on
siinä, että tuotanto ja kulutus lasketaan tunnin ajalta yhteen kaikista vaiheista. Näin aurinkosähkön tuottaja ei

enää joudu ostamaan sähköä ja myymään ylimääräistä
verkkoon samaan aikaan. Näin on voinut tapahtua aikaisemmin, kun aurinkosähkön tuotanto on jaettu tasaisesti eri vaiheisiin, mutta sähkönkulutus eri vaiheissa vaihtelee. Erityisesti netotus palvelee vanhempien aurinkosähköjärjestelmien omistajia, sillä niissä sähkön tuotanto voi olla kytkettynä vain yhteen vaiheeseen. Jos tässä
yhdessä vaiheessa ei ole paljon kulutusta, mutta muissa
vaiheissa on, joutui asiakas aiemmin ostamaan ja myymään sähköä yhtä aikaa. Nyt näin ei enää tapahdu, eikä
asiakas maksa siirtomaksua sähköstä, jota ei ole käytännössä tarvinnut.
Toinen suuri uudistus oli taloyhtiöiden entistä parempi oman sähköntuotannon hyödyntäminen kesäkuusta lähtien. Asunto-osakeyhtiöiden ei ole tähän asti kannattanut investoida aurinkosähköön, koska niiden olisi pitänyt maksaa verot ja siirtomaksut itse tuottamansa
sähkön siirrosta asukkaiden käyttöön. Tämä pykälä poistui vuoden vaihteessa, ja taloyhtiöt voivat Järvi-Suomen
Energian verkossa jakaa tuottamaansa sähköä osakkailleen perustamalla energiayhteisön. Oman sähköntuotannon osuus jaetaan ja Järvi-Suomen Energia hoitaa
mittaroinnilla osuuksien hyvittämisen yhteisön jäsenten

sähkönkäytöstä. Se siis pienentää jäsenten sähkölaskujen sähköenergiamaksua, sähkön siirtomaksua ja energiaveroja – eli on täyttä säästöä.
Järvi-Suomen Energian palvelupäällikkö Antti Latsa on
uusista palveluista todella iloinen:
”Olemme tyytyväisiä voidessamme nyt mahdollistaa
kannattavamman sähkön pientuotannon niin yksityisille kuin taloyhtiöille. Huhtikuussa käynnistimme netotuksen yksityisten pientuottajien keskuudessa ja nyt sama
mahdollisuus on tarjolla taloyhtiöille energiayhteisön
perustamisen muodossa.”
Lue lisää: www.jseoy.fi
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VUONNA 2025 HIILINEUTRAALI
SÄHKÖN TUOTANTO

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

Vuonna 2021 otimme käyttöömme ympäristöjärjestelmän, joka
noudattaa kansainvälisen ympäristöjärjestelmästandardin ISO
14001 vaatimuksia. Kaikki ympäristöön liittyvät tavoitteemme
ja tässä raportissa kuvatut ympäristöasiat kuuluvat ympäristöjärjestelmään, ja ne on johdettu ympäristöpolitiikastamme.

Vuoden 2021 sähköntuotanto omistamissamme voimalaitoksissa ja sähköntuotanto-osuuksissa oli 88,4-prosenttisesti hiilineutraalia. Olemme vuodesta 2008 alkaen investoineet
yksinomaan hiilineutraaliin sähkön- ja lämmöntuotantoon.
Vuonna 2021 teimme päätöksen olla mukana Suomen suurimmassa tuulivoimapuistohankkeessa Lestijärvellä. Nyt tiedossa
ja rakenteilla olevien tuotanto-osuuksien myötä sähköntuotantomme tulee olemaan vuonna 2025 lähes 100-prosenttisesti hiilidioksidineutraalia. Kolmasosa tuotannosta tulee olemaan tuulivoimaa, kolmasosa ydinvoimaa, ja kolmasosa vesivoimaa tai puulla tuotettua sähköä.

Ympäristöasioiden hoitaminen on osa jokapäiväistä työtämme
ja johtamista. Kaikissa työtehtävissä huomioimme ympäristönäkökohdat sekä sidosryhmien odotukset ja tarpeet. Omassa sähkön- ja lämmöntuotannossa priorisoimme vähäpäästöisen sähköenergian osuuden ja biopolttoaineiden saatavuuden
korkealle. Rakennamme verkostoa luontoa kunnioittaen ja ohjaamme asiakkaitamme kestävään energiankulutukseen.

Oma sähköntuotantomme ei tule saavuttamaan tavoitetta
98-prosenttisesta hiilineutraalisuudesta vuoteen 2023 mennessä. Siirtymä kohti uusiutuvia energiantuotantomuotoja etenee kuitenkin vakaasti ja vuonna 2025 tämä tavoite on saavutettu.

Noudatamme ympäristöpolitiikassa määriteltyjä ympäristönäkökohtia ja periaatteita niin omassa toiminnassamme kuin
kumppaneiden meille tuottamissa palveluissakin.

LEMPEÄ KAUKOLÄMMÖN PÄÄSTÖT

HIILINEUTRAALISUUS, % TUOTANNOSTA

Sisällys

Ympäristöasioiden
hoitaminen on osa
jokapäiväistä
työtämme ja
johtamistamme

Tavoite 2023

Tilanne 2021 lopussa

Kaukolämpö

95

84,5 (80,5)

Oma sähköntuotanto (omat vesivoimalaitokset
ja sähkön tuotanto-osuudet)

98

88,4 (87)

2021

2020

2019

2018

22 727

26 158

29 466

27 150

76

96

98

89

SOx-päästöt polttoöljystä (t)

5,0

0,8

1,1

5,1

SOx-päästöt (t)

12,1

13,4

16,1

NOx-päästöt (t)

69,5

72,2

77,9

CO2-päästöt (t)
CO2-ominaispäästöt (gC02/kWh)
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VÄHÄPÄÄSTÖISTÄ JA ENERGIATEHOKASTA
LÄMMÖNTUOTANTOA

Lempeä kaukolämmön tuotanto vuonna 2021 oli 84,5-prosenttisesti hiilineutraalia. Tavoitteenamme ollut 95-prosenttisesti hiilineutraali lämmöntuotanto vuonna 2023 ei tule toteutumaan. Syynä tähän on muuttunut turpeen käytön lopettamisen aikataulu. Kehitämme lämmöntuotantoa ja sen energiatehokkuutta ja hyödynnämme erityyppisiä energialähteitä.
Olemme mukana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa (2017–2025).
Puumalan aurinkolämpöhybridin toinen toimintavuosi täytti odotuksemme ja aurinkolämmöllä tuotettiin 122 MWh (192
MWh) lämpöä kaukolämpöverkkoon. Se vastaa noin seitsemän omakotitalon vuotuista lämmöntarvetta. Hybridilaitokseen kuuluvalla erikoislämpöpumpulla tuotettiin 801 MWh
(763 MWh). Yhteensä palamiseen perustumattomalla läm-

KAUKOLÄMMÖN TUOTANNON
POLTTOAINEET
3,6 %

% %
3,7 %0,30,3
11,9 %

11,9 %

84,5 %
84,2 %

Sisällys

Kerimäellä biolämpölaitoksella investoitiin savukaasupesuriin, joka vähentää lämpölaitoksen tuottamia pienhiukkasia 98
prosenttia ja mahdollistaa öljyn käytön lopetuksen laitoksella lukuun ottamatta kesän huoltoseisakkeja. Ennen investointia biolämpölaitos tuotti Kerimäen alueelle 10 tonnia pienhiukkasia, joista investoinnin jälkeen jää jäljelle enää 0,2 tonnia. Investoinnin ansiosta biolämpölaitos täyttää vuosien 2025–
2030 päästörajavaatimukset jo tänä vuonna. Vuonna 2022
tulemme investoimaan Rantasalmella savukaasupesuriin.
Loppuvuodesta 2021 Savonlinnan Pääskylahdella ja Juvalla otettiin lämmöntuotannossa käyttöön tekoälyyn perustuva
kaukolämpöveden optimointi. Tekoälyennusteiden tarkkuus
parantaa merkittävästi tuotannon ennustamista: malli paransi pilottivaiheessa kaukolämmön käytön ennustamisen tarkkuutta yli 50 prosenttia verrattuna aiemmin käytössä olleeseen menetelmään. Tekoälyllä tarkoitetaan tässä yhteydessä
koneoppisen menetelmiä, jossa laskenta-algoritmi opetetaan
historiadataa hyödyntämällä parantamaan ennustetta itse. Koneoppimisen avulla ennuste on itseään koko ajan parantava ja
siten myös optimointi on tarkempi. Lue lisää s. 34.

YMPÄRISTÖVAHINGOT

Yhteensä
416,6 GWH

Puupolttoaine
Öljy

möntuotannolla tuotettiin 11,3 prosenttia koko Puumalan kaukolämpöverkkoon tuotetusta lämmöstä vuositasolla.

Turve
Muut energianlähteet

Toiminnassamme tapahtuvat ympäristövahingot ovat pääasiassa pylväsmuuntajien öljyvuotoja. Ympäristövahinkojen
määrä korreloi voimakkaasti sekä rakentamisen toimeliaisuuteen että ukkosiin.
Vuonna 2021 tapahtui 26 muuntajien öljyvahinkoa, joista 11 oli
ukkosen tai teknisen vian aiheuttamia. Muut öljyvahingot tapahtuivat muuntajien varastoinnin, kuljetuksen tai muun kä-

sittelyn yhteydessä. Muuntajavahinkojen vähentäminen on
nostettu ympäristötavoitteeksi. Teemme erilaisia toimenpiteitä erityisesti muutos- ja rakentamistöiden aikana muuntajien
turvallisen käsittelyn ja varastoinnin hallitsemiseksi. Päivitimme urakoitsijoiden ympäristöohjeen kesällä 2021 ja täsmensimme muuntajien käsittelyn ympäristöturvallisuutta. Lisäksi
muuntajien käsittelystä johtuvien vahinkojen minimoimiseksi
toimintaohjeet käydään aina uuden työmaan aloituspalaverissa läpi. Varastointi ja materiaalien käsittely käydään läpi myös
purkutöiden osalta työn aloituspalaverissa.
Öljyvalumat ovat aina riski ympäristölle. Raportoimme pienetkin valumat ja korjaamme ja puhdistamme kaikki aina alkuperäistä tilannetta vastaavaksi. Se on tärkeää, mutta myös kallista, sillä työ tehdään erityisen huolella ja tarkan valvonnan alla. Pohjavesialueet huomioimme jo suunnitteluvaiheessa, ja
muuntamoratkaisuina käytetään joko ympäristöystävällistä,
nykyaikaista puistomuuntamoa tai luonnossa hajoavaa muuntajaöljyä.

YMPÄRISTÖVAHINGOT VUOSITTAIN
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Öljyvalumien aiheuttamia ympäristöriskejä pienennämme investoimalla sähköasemien muuntaja-altaisiin liitettävillä öljynerotuskaivoilla. Vuonna 2021 uudistimme Lievestuoreen sähköaseman, jonka muuntaja-altaat varustettiin uudistuksen yhteydessä öljynerotuskaivoilla. Tällöin muuntajista mahdollisesti
valunut öljy ei altaan tyhjennyksen yhteydessä vahingossakaan joudu luontoon, vaan se saadaan tarkasti talteen.
Järvi-Suomen Energian alueella on noin 50 kytkin- ja sähköasemaa, joista 19:lle on rakennettu tällä hetkellä öljynerotuskaivot.
Pylväsmuuntamoja korvaavat puistomuuntamot ja sähköasemilla tehdyt öljynerotinkaivoinvestoinnit vähentävät tulevaisuudessa ympäristövahinkojen määrää.

SÄHKÖVERKON RAKENTAMISESSA
HUOMIOIDAAN YMPÄRISTÖ

Sähköverkon maakaapelointi ja verkon siirtäminen metsästä teiden varsiin vapauttaa maata, joka on pääasiassa metsää,
muuhun käyttöön. Käytöstä poistuu joka vuosi noin 350 hehtaaria johtoaluetta. Yhteensä metsää tulee vapautumaan noin
2800 hehtaaria toimitusvarmuusinvestointien myötä.

Maakaapelointi myös vähentää uusien pylväiden käyttöä. Tarvittava pylväsverkko rakennetaan kuparikyllästeisillä pylväillä,
jotka ovat ympäristön kannalta kupariarseeni- ja kreosoottipylväitä turvallisempia. Hävitämme kaikki vanhat, verkosta poistuvat pylväät asianmukaisesti.
Emme hanki sähköverkon rakentamisessa tarvittavia laitteistoja, jotka sisältävät kaikkein voimakkainta kasvihuonekaasua,
rikkiheksafluoridia (SF6). SF6 lämmittää ilmastoa jopa 23 500
kertaa enemmän kuin CO2. Käytössämme on edelleen aikaisemmin hankittuja laitteistoja.

VESIVOIMALAITOKSILLA SEURATAAN
KALOJEN LIIKKUMISTA

Omistamme vesivoimalaitokset Hirvensalmella ja Vaajakoskella. Kissakosken vesivoimalaitoksella Hirvensalmella Kymijoen vesi ja ympäristö ry selvitti touko–lokakuussa 2021 kalatiessä liikkuvien kalojen lajistoa ja määrää. Kissakoskella on ollut
käytössä luonnonmukainen kalatie vuodesta 2012. Sen toimivuutta ja kalojen nousuaktiivisuutta on tarkkailtu vuosina 2013,
2017 ja 2021. Kalatien pituus on noin 150 metriä. Kalatiellä elää
ja lisääntyy kaloja, ja näiden kalojen elinolot pyrimme turvaamaan juoksuttamalla vettä kalatiehen ympärivuotisesti.

Kaudella 2021 lukumääräisesti yleisimpiä lajeja kalatiellä olivat
salakka, särki ja ahven. Näiden ohella myös säyneitä tavattiin
melko runsaasti. Kaikkiaan tavattiin yhdeksää eri kalalajia. Lohikaloista tavattiin jälleen taimen ja siika, mutta kumpaakin vain
yksi nousukala. Kalatiellä havaitut kalamäärät jäivät muidenkin
lajien osalta selvästi edellisen, vuoden 2017 tutkimuksen kalamääristä. Todennäköisin syy oli voimalan korkeat virtaamat
kevään ja alkukesän aikana, jolloin kalat eivät löytäneet kalatien suuta yhtä hyvin kuin pienempien virtaamien aikaan. Tutustu raporttiin.
Vaajakosken vesivoimalaitoksessa on käytössä kalaportaat.
Vuonna 2021 teimme hankeselvityksen luonnonmukaisen kalatien rakentamisesta myös Vaajakoskelle. Hanke selvitti mahdollisuuksia kalojen vaellusyhteyden rakentamiselle Päijänteen
ja ylemmän reittivesistön välille. Suunnitelman keskeinen tavoite oli saada selkeä kokonaiskuva hankkeen teknisestä toteutettavuudesta, aikataulusta, riskeistä ja kustannuksista. Päätös
kalatien toteuttamisesta tullaan tekemään vuoden 2022 kevään aikana.

LEMPEÄN TOIMENPITEET KOHTI HIILINEUTRAALIUTTA

Sisällys

2013

2015

2018

2019

2020

2021

Laitaatsillan hakelaitos
Savonlinnassa käynnistyy

Pellettilaitos
Juvaan

Käynnistämme
pellettilaitoksen
Mäntyharjulla
ja hakelaitoksen
Rantasalmella

Aurinko-lämpöpumppuhybridilaitos
Puumalaan
ja hakelaitos
Mäntyharjulle

Uudet
pellettilaitokset
Rantasalmella ja
Pertunmaalla
käynnistyvät

Saavukaasulauhduttimet
Kerimäelle ja Joutsaan,
tuotannon optimointia
tekoälyllä Juvalla ja
Savonlinnassa
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TEKOÄLYOPTIMOINTI & SAVUKAASUPESURIT
Biolämmöntuotantoa viilataan
tehokkaammaksi ja päästöttömäksi.
Energiamurros on valtava muutos, joka tarkoittaa myös
uutta infrastruktuuria. Lempeän Lämmön kaukolämmöntuotanto, kuten koko Suomen kaukolämmöntuotanto,
nojaa yhä vahvasti polttamiseen perustuvaan lämmöntuotantoon. Lempeän tuotannossa hake ja pelletti kattaa 84,5 prosenttia käytetystä polttoaineesta. Energiasektoriin kohdistuvat odotukset kuitenkin viittaavat, että polttamisesta on tarkoitus luopua tulevaisuudessa.
Myös Lempeä hyödyntää jo lämpöpumppu- ja aurinkolämpöratkaisuja, mutta palamattomuuteen on vielä matkaa. Mielestämme on erittäin tärkeää, että siirtymä tehdään hallitusti, ja nykyinen infra hyödynnetään sen koko
elinkaaren ajan. Olemme ottaneet lämpölaitoksillamme
käyttöön ratkaisuja, jotka parantavat niiden tehokkuutta ja
ympäristöystävällisyyttä.

Sisällys

Yksi merkittävä parannus lämpölaitoksillamme ovat savukaasupesurijärjestelmät. Laite parantaa samaan aikaan laitoksen energiatehokkuutta ottamalla talteen savukaasujen hukkalämmön, ja lisäksi kitkee kaasuista hai-

tallisia pienhiukkasia. Vuoden 2021 aikana rakennettiin
kaksi savukaasupesuria Kerimäelle ja Joutsaan, ja tulokset
ovat olleet mainioita. Aiemmin Kerimäen biolämpölaitos
tuotti 10 tonnia pienhiukkasia, joista nykyisin jää jäljelle
enää 0,2 tonnia. Päästövähennyksen lisäksi myös laitoksen energiatehokkuus nousi savukaasupesurin avulla. Pesuri kerää talteen hukkalämmön kuumasta savukaasusta
ja johtaa sen lämpöverkkoon. Pesuri kykenee kattamaan
noin puolet kaukolämpöverkon lämmöntarpeesta Kerimäellä, vähentäen samalla myös polttoaineen tarvetta.
Toinen Lempeän tuotantolaitoksiin rantautunut parannus
on omasta kehitystyöstä syntynyt tekoälyapulainen tuotannon optimointiin. Lempeä otti kevättalvella 2022 tekoälyoptimoinnin käyttöön kahdessa suurimmassa lämpölaitoksessaan, Savonlinnan Pääskylahdella ja Juvalla.
Tekoälyn tehtävänä on toimia kaukolämpöoperaattorin
tukena muodostaen ennusteen tulevasta tuotannon tarpeesta ja antamalla toimintasuosituksia. Kaukolämmön
säätelyn voi hahmottaa kahtena vipuna, jotka operaattorilla on edessään. Toinen säätelee veden virtausnopeutta verkossa, toinen taas laskee ja nostaa veden lämpöti-

laa. Menoveden lämpötila vaikuttaa suoraan kaukolämmön tehokkuuteen ja viime kädessä myös sen hintaan.
Myös pumpattava vesimäärä vaikuttaa menoveden lämpötilaan.
Tavoitteena on, että verkon vesi olisi aina tarpeisiin sopivan lämpöistä. Lämpölaitoksen operaattorin on siis osattava kokemuksen pohjalta arvioida sopiva lämpötila ja
virtausnopeus, jotta kaikille riittää lämmintä. Tässä haasteessa tekoäly pystyy tukemaan operaattoria antamalla
hänelle toimintaohjeita menoveden lämpötilan ja pumppauksen säätämistä varten. Vaikka tekoäly antaa toimintaohjeita, on loppukädessä päätös operaattorilla.
Lempeän tekoälyä on koulutettu tehtäväänsä suurella määrällä historiadataa, joka on kerätty lämmöntuotannosta, -jakelusta ja -kulutuksesta sekä säätiloista. Algoritmin ennustustarkkuus paranee jatkuvasti, kun historiadataa kertyy lisää ajan kuluessa.
Lue lisää: www.lempealampo.fi
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Yksi vuoden 2021 tärkeimmistä tavoitteistamme oli toteuttaa kyvykkyysanalyysi ja tehdä siihen perustuva henkilöstön
koulutus- ja kehityssuunnitelma. Kyvykkyysanalyysin toteutimme yhdessä yhteistyökumppanin kanssa vuoden 2020
loppupuolella päivitetyn strategian pohjalta. Kyvykkyys tarkoittaa meille yrityksen kykyä saada aikaan haluttu lopputulos sisäisillä ja ulkoisilla resursseilla. Keskityimme työpajoissa strategisiin kyvykkyyksiin, jotka tuovat kilpailuetua ja joilla
varmistetaan strategian toimeenpano.

Kehityskeskustelujen
määrä
Järvi-Suomen Energia
14
Suur-Savon Sähkö
16

Kevään aikana määrittelimme meille olennaiset strategiset
kyvykkyydet ja huomioimme näihin liittyvät strategiset osaamiset, kun päivitimme henkilöstö- ja koulutussuunnitelmamme vastaamaan nyt ja tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista.

IHMISET JA YHTEISÖ

Koulutusten lisäksi osaaminen kehittyy tehtäväkierrossa ja
muilta oppimalla esimerkiksi projekteissa. Henkilöstömme
voi osallistua sekä pidempiin että lyhyempikestoisiin ammatillista osaamista lisääviin koulutuksiin. Pidemmistä koulutuksista esimerkkeinä tutkintoon tähtäävä jatkokoulutus, yliopistojen järjestämä koulutusohjelma tai muu vastaava koulutus.
Koulutuksen kesto on yleensä useita kuukausia tai jopa vuosia.

Sisällys

Vuonna 2021 useampi henkilö kehitti työnsä ohessa omaa
osaamistaan pidempikestoisissa koulutusohjelmissa. Lisäksi
kaksi henkilöä aloitti korkeakoulutason tutkintoon tähtäävän
koulutuksen. Aiemmin aloittaneiden kolmen henkilön opinnot jatkuivat vielä 2021.

Henkilöstö
keskimäärin
17
32

Kehityskeskusteluissa viedään strategiasta johdetut tavoitteet
käytäntöön ja keskustellaan, minkälaista osaamista tullaan tarvitsemaan. Jokaisella työntekijällä on myös vastuu oman ammattitaidon säilyttämisestä ja kehittämisestä. Keskusteluissa käydään läpi työnteon edellytyksiä, kehittymissuunnitelmia
sekä omaan työhön liittyviä tavoitteita ja niiden toteutumista.
Tavoitteena on, että jokainen työntekijä käy vähintään kerran
vuodessa esihenkilön kanssa kehityskeskustelun.

Toteutunut 2021

Tavoite 2021

58

80

Urakoitsijat

17

0

Oma henkilökunta

0

0

Toteutunut

Työturvallisuussuunnitelman
perehdykset toteutettu ja dokumentoitu.

Poikkeamat työmaasuojausten osalta vähenivät
edellisvuodesta 36 %.

Poikkeamat työmaasuojausten osalta vähenevät
edellisvuodesta 10 %.

Sairaspoissaolot, %

1

alle 2

Nolla päivää poissaolleiden osuus, %

69

80

People Power Indeksi*, työtyytyväisyyskysely

AA

AA+

Työturvallisuus- ja ympäristöhavainnot
Työtapaturmat
(kpl, vähintään yhden päivän poissaolo)

Suoritetut Safetywalkit

*People Power -indeksi on Eezy Flow:n tutkimusmalli, jolla mitataan henkilöstön omistautuneisuuden tasoa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tuloksien pohjalta tunnistetaan organisaation vahvuudet ja kehittämisalueet sekä priorisoidaan kehittämistarpeet.
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Osana jatkuvaa toiminnan ja johtamisen kehittämistä
suunnittelimme alkuvuodesta 2021 toimenpiteitä edellisen vuoden lopussa toteutetun Organisaation toimivuuskyselyn tulosten pohjalta. Konsernina olemme saaneet
kahtena vuotena peräkkäin, 2021 ja 2022, Suomen Innostavimmat työpaikat -tunnustuksen.
Kesäkuussa 2021 kysyimme henkilöstön näkemystä koronan jälkeiseen työskentelyyn ”Paluu tulevaisuuteen: etätyö – hybridityö – läsnätyö” -kyselyllä. Tämän pohjalta
valmisteltiin hybridityöhön toimintamalli, jota ennätettiin
soveltaa muutama viikko ennen koronatilanteen huonontumista Omikron-variantin johdosta.
Työyhteisöviestintää kehitimme noin neljä kuukautta kestäneen projektin aikana loppuvuodesta. Keskinäinen luottamus, avoin vuorovaikutuskulttuuri ja yhteisistä onnistumisista innostuva ilmapiiri eivät rakennu itsestään, vaan
ne vaativat systemaattista ja tavoitteellista työtä. Projektissa määrittelimme työyhteisöviestinnän mallin, millainen kulttuuri meillä on ja kuinka arjen käytännöillä viemme sitä eteenpäin ja mitkä ovat työyhteisöviestintämme
pelisäännöt. Perusteet työyhteisöviestinnän kehittämiselle luotiin projektissa, mutta toteutuminen tarkoittaa pitkäjänteistä ja jatkuvaa työtä viestinnän kehittämisen parissa.

Sisällys

Palkitsemisen osalta teemme jatkuvaa tarkastelua henkilöiden tehtävien vaativuuden mukaisesta palkkatasosta.
Käytämme arvioinnissa joko toimihenkilöiden TESin arviointimallia tai KornFerryn HAY arviointia. Myös henkilöstöetuja tarkastellaan ja vuoden 2021 aikana päätettiin ottaa sekä hieronta- että lounasetu jatkossa käyttöön.

Osallistumme XAMKin kahteen hankkeeseen, joissa kehitetään
alueemme osaamista: Koulutusportti – Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakunta ja Osaava teknologiaklusteri 2025-OSKU 2025.
Konsernissa, mukaan lukien Lumme Energia ja Solarigo, aloitti
vuoden aikana 25 uutta henkilöä vakituisessa työsuhteessa ja 16
työntekijän työsuhde päättyi. Suurimmat muutokset tapahtuivat
Lumme Energialla, jonne siirtyi Loiste Sähkönmyynnistä 11 henkilöä, ja jossa päättyi 11 henkilön työsuhde back office ja laskutustoimintojen liikkeenluovutuksen kautta.

KUMPPANUUDET OVAT TOIMINTAMME PERUSTA

Suur-Savon Sähkö -konserni työllistää vuonna 2017 tehdyn selvityksen mukaan lähes 600 henkilötyövuotta suoraan tai välillisesti
vuosittain. Omaa henkilökuntaa konsernissa meillä oli vuonna 2021
keskimäärin 114 henkilöä. Toimintamme perustuu vahvasti kumppanuuksiin. Hyvä ja toimiva yhteistyö kumppaniemme kanssa on
kaiken tekemisemme edellytys.
Vuoden aikana rakensimme uusia toimintatapoja kumppanuuksien
johtamiseen. Meillä aloitti hankinnan ohjausryhmä, joka määrittelee strategiset kumppanuudet liiketoimintojen tarpeiden mukaan ja
kehittää hankintaa kokonaisuutena.
Yhteensä 14 kumppania arvioitiin vuonna 2021 sosiaalisen ja ympäristövastuun osalta. Tavoitteena arvioinneissa on parantaa yhteistyötä ja tiedonkulkua toimijaverkostossa. Arvioinnissa kumppanin prosesseja käydään läpi yleisellä tasolla ja toiminta pisteytetään määritellyn arviointiasteikon mukaisesti. Samassa yhteydessä
myös sopimuksiin liittyvät asiat tarkistettiin, kuten esimerkiksi eettinen ohjeisto ja ympäristövaatimukset osana sopimusta.

Työturvallisuuteen
kuuluvat myös
toimivat psyykkiset
ja sosiaaliset
työolot
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Arvioinnit tulevat jatkumaan edelleen vuonna 2022 ja painopisteenä ovat työterveys- ja työturvallisuus- sekä ympäristöjärjestelmän asiat. Toteutuneiden arviointien yhteydessä
kumppaneilta tuli toive saada enemmän informaatiota konsernimme tulevaisuudesta. Tähän liittyen järjestämme Järvi-Suomen
Energian ja Lempeän Lämmön kumppaneille yhteistyöpäivän
toukokuun 2022 lopussa Mikkelissä.

TURVALLISUUS EDELLÄ

Vaikka konsernin työntekijöiden arki on pääasiassa toimistotyötä, on omasta ja kumppaneidemme työturvallisuudesta huolehtiminen meille tärkeää. Meille työskentelevien urakoitsijoiden työympäristö vaatii tarkkoja työturvallisuusohjeita
ja -sääntöjä. Tilaajana olemme työturvallisuuslainsäädännön
kautta osaltamme vastuussa työtehtävään liittyvien vaarojen
tunnistamisesta ja vähentämisestä sekä riskien arvioinnista.
Seuraamme aktiivisesti urakoitsijoiden työturvallisuutta yhteisissä palavereissa sekä saatujen läheltä piti ja tapaturmailmoitusten avulla.
Henkilöstöä ja kumppaneita kannustetaan tekemään aktiivisesti työturvallisuushavaintoja. Havaintojen lisäksi rakennustyömailla tehdään kumppanimme toimesta Safety walkeja, joita viime vuonna tehtiin yhteensä 714 kpl. Lämpöliiketoiminta
aloitti turvallisuuskävelyt ja niistä raportoitiin kuluneena vuonna ensimmäistä kertaa. Lisäksi otimme yhden yhteisen ilmoituskanavan sekä oman henkilöstön että kumppaneiden käyttöön työturvallisuushavainnoille.

TUEMME ELÄMÄN TASAPAINON HALLINTAA
Sisällys

Tavoitteenamme on tukea henkilöstön työhyvinvointia ja kokonaisvaltaista elämänhallintaa. Työhyvinvointiin liittyvien toimenpiteiden kuvaus kattaa tässä myös tytäryhtiö Lumme Energian.

Vuotta 2021 leimasi koronasta johtuva etätyö. Vuosi haastoi
meitä löytämään uudenlaisia keinoja tukea henkilöstöä ja esihenkilöitä heidän työssään. Jatkoimme Elämän tasapaino-ohjelman kautta työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukemista muun
muassa tukemalla alkuvuodesta Oura-sormuksien hankintaa ja
kannustamalla käyttämään Cuckoo Workout -taukoliikuntasovellusta. Oura-sormusten hankkijoille tarjottiin myös mahdollisuutta hyödyntää Auntie-palvelua mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.
Asiantuntijaorganisaatiossa psykososiaalinen kuormitus on
merkittävä työturvallisuusasia. Joulukuussa 2021 otimme lisäksi käyttöön Weekli-sovelluksen, joka viikoittain mittaa työyhteisön jäsenten hyvinvointia. Palvelusta saamme jatkuvaa tietoa, miten henkilöstö kokee psykososiaalisen kuormituksen sen
hetkisessä työtilanteessaan. Työhyvinvoinnin tukemiseksi päivitettiin myös ikäjohtamisohjelma työkykyjohtamisohjelmaksi,
koska työkyvyn ja työhyvinvoinnin huomioiminen koko työuran ajan on tärkeää, ei vain eläkeiän lähestyessä.

MUKANA PAIKALLISISSA HANKKEISSA

Konsernin sponsorointipolitiikka perustuu arvoihimme paikallisuus, vastuullisuus ja uudistuvuus. Paikallisena energiayhtiönä keskitämme yhteistyösopimukset toiminta-alueellemme.
Vuonna 2021 sponsorointitukea saivat esimerkiksi Martti Talvela -säätiö, jääkiekkoseura SaPKo, Rantasalmen SuurSavohalli, Puumalan kesätapahtuma Siltakemmakat, Porrassalmen Urheilijat -62, Otavan Viesti, Mäntyharjun Virkistys, Hartolan Latu, Mikkelin Pallo-Kissat ja Savonlinnan Voimistelu ja Liikunta.
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Vuonna 2021 tarkastelimme uudestaan vastuullisuutemme olennaisia aiheita. Kysyimme sidosryhmiltämme näkemyksiä siitä, mihin teemoihin Suur-Savon Sähkön kannattaisi vastuullisuudessa panostaa. Lisäksi mietimme henkilöstön kesken työryhmissä ja -pajoissa omia vaikutuksiamme
ja kuinka kasvattaa positiivisia ja vähentää negatiivisia vaikutuksia.
Entistä kattavamman 2022–2024 vastuullisuusohjelmamme keskiössä on sekä alueen elinvoimaisuuden että kestävän
kehityksen tavoitteiden edistäminen. Haluamme osaltamme
turvata kestävän tulevaisuuden Järvi-Suomen alueella ja laajemmin koko maailmassa. Päivitetty ohjelmamme koostuu
viidestä vastuullisuusteemasta:

Tyytyväinen ja osaava henkilöstö: Henkilöstömme työhyvinvointi ja -turvallisuus ovat meille ensisijaisen tärkeitä ja henkilöstö on tärkein voimavaramme. Panostamme henkilöstön jatkuvaan oppimiseen ja korkeatasoiseen johtamiseen.

tietosuojasta, toimimme läpinäkyvästi ja eettisesti sekä odotamme samaa yhteistyökumppaneiltamme. Haluamme olla
varmoja toimitusketjumme vastuullisuudesta sekä huomioida
vastuullisuuden kaikissa hankinnoissamme.

Luotettava ja paikallinen toimija: Suur-Savon Sähköllä on ollut toimintansa alusta saakka merkittävä rooli Järvi-Suomessa.
Haluamme yhdessä kumppaniemme kanssa edistää alueellista
kehitystä ja hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia myös jatkossa. Tuotamme sekä toimitamme energiaa älykkäästi sekä luotettavasti.

Ensiluokkainen asiakaskokemus: Asiakaskokemus nousi esiin
ensimmäistä kertaa omana teemanaan. Ilman asiakkaita
Suur-Savon Sähköä ei olisi, joten aiomme seuraavina vuosina
keskittyä entistäkin laadukkaampien ja positiivisempien asiakaskokemusten varmistamiseen.

Eettinen ja kannattava liiketoiminta: Ilman taloudellista kannattavuutta meillä ei ole tarvitsemiamme valmiuksia innovoida
tai panostaa vastuullisuuteen. Huolehdimme tietoturvasta sekä

Vähähiiliset ja kestävät ratkaisut: Energiatehokkuus, vähäpäästöinen ja uusiutuva energiantuotanto sekä ympäristön arvostaminen ovat edelleen Suur-Savon Sähkön toiminnan keskiössä.

VASTUULLISUUSOHJELMA 2022–2024

TYYTYVÄINEN JA OSAAVA
HENKILÖSTÖ
Työturvallisuus ja -hyvinvointi
Johtajuuden ja henkilöstön
kehittäminen

Sisällys

VÄHÄHIILISET JA KESTÄVÄT
RATKAISUT
Parempi energiatehokkuus
Vähäpäästöinen ja uusiutuva
energiantuotanto
Ympäristön arvostaminen

ENSILUOKKAINEN
ASIAKASKOKEMUS
Asiantunteva ja positiivinen
asiakaskokemus

ENERGIAA JA ELINVOIMAA

LUOTETTAVA JA
PAIKALLINEN TOIMIJA
Varma ja älykäs
energiantuotanto ja -toimitus
Monipuoliset ja
kehittyvät kumppanuudet
Digitalisaatio ja innovaatiot

EETTINEN JA
KANNATTAVA LIIKETOIMINTA
Läpinäkyvät ja eettiset
toimintatavat
Taloudellinen kannattavuus
Tietoturva ja tietosuoja
Vastuulliset hankinnat
ja toimitusketjut
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TYÖTÄ KOTONA JA KONTTORILLA
Miten Suur-Savon Sähköllä
työskennellään koronan
jälkeen?
Korona on muuttanut maailmaa pysyvästi todella monella tapaa. Selvimmin muutos on näkynyt jokapäiväisessä elämässä etätyön tekemisenä. Maaliskuun alkupuolella 2020 kaikki, joille se oli mahdollista, määrättiin
valtion toimesta etätyöhön, ja hups, Suur-Savon Sähköstäkin tuli yhdessä viikonlopussa etätyöpaikka. Muutos
oli järisyttävä, sillä lähes kaikki työntekijämme olivat istuneet toimistolla aina vuodesta 1946. Kotityöskentelyn
edellytykset saatiin järjestymään nopeasti, mutta seuraavaksi avautui todellinen haaste: kuinka johtaa ja huolehtia
yli 100 ihmisen joukkoa, joista monia ei välttämättä juuri
tapaa lainkaan.

Sisällys

Etätyösuosituksen väistyminen on asettanut monet yritykset päätöksen eteen: millaista läsnäoloa edellyttää
työntekijöitä jatkossa? Harvassa ovat varmasti ne työpaikat, joissa jälleen täysin istutaan paikalla virka-aikana,
vaan yritykset ovat suunnitelleet itselleen sopivia hybri-

dimalleja läsnäolon ohjenuoriksi. Puolentoista vuoden
etätyön jälkeen näytti meillä selvästi siltä, ettei täyteen
toimistotyöhön ole paluuta, vaan henkilöstö toivoi ratkaisua toimisto- ja etätyön välimaastosta. Otimme käyttöön ns. hybridityömalliin, jossa tiimeille annettiin vapautta suunnitella omalle toiminnalleen sopivat raamit
etä- ja toimistotyölle. Kuitenkaan täyteen etätyöhön ei
rohkaista, sillä kasvokkain tapaamista ei mikään korvaa.
Meidän hybridityössämme korostuu tiimien mahdollisuus sopia sisäisesti, milloin heille on parasta olla etätyössä, ja milloin taas tehokkainta on saapua toimistolle. Esimerkiksi Järvi-Suomen Energian verkostoyksikkö
viettää paljon aikaa reissussa tarkastuskäynneillä, joten
heille on näppärintä lähteä matkaan suoraan kotoa. He
pitävät kuitenkin sopivin väliajoin kokouksia toimistolla,
jotta kasvot eivät pääse unohtumaan. Lempeä Lämmöllä taas valtaosa viihtyy toimistoilla, ja projektien parissa
tiimi näkee toisiaan niin tiiviisti, ettei tarvetta kasvokkain
pidettäville palavereille ole nähty.
Vapaampi työnteon malli tietysti luo uudenlaisia vaatimuksia erityisesti tiimien vetäjille. Tiimin jäsenet ovat

yksilöitä omine mieltymyksineen, ja on vetäjän vastuulla rakentaa yhdessä tiiminsä kanssa sellainen malli, joka sopii mahdollisimman hyvin kaikille. Sosiaalisemmat
persoonat saattavat toivoa taajempaa lähitapaamisen
määrää, ja omaa rauhaa rakastaville riittävät Teams-kokoukset ilman kameraa vallan hyvin. Tiimit pääsivät syksyllä 2021 testaamaan mallia parin viikon ajan ennen
siirtymistä etätyöhön takaisin. Tiimit löysivät hienosti
omat sävelensä, joihin päästään toivottavasti palaamaan
rajoituksien purkamisen myötä kevään aikana.
Lue lisää: www.sssoy.fi
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RAPORTOINTIPERIAATTEET JA GRI
Suur-Savon Sähkön vastuullisuusraportti kattaa SuurSavon Sähkö Oy:n, Järvi-Suomen Energia Oy:n ja osittain
Lumme Energia Oy:n tiedot. Raportissa on erikseen
todettu, jos raportointi sisältää Lumme Energian tietoja.
Raportoinnin kokonaisuuteen kuuluvat myös konsernin
tilinpäätöstiedot vuodelta 2021.

Sisällys
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Laskenta- ja raportointiperiaatteet

VASTUULLISUUS
RAPORTOINTIPERIAATTEET JA GRI

Suur-Savon Sähkön vastuullisuusraportti kattaa Suur-Savon
Sähkö Oy:n, Järvi-Suomen Energia Oy:n ja osittain Lumme
Energia Oy:n tiedot. Raportissa on erikseen todettu, jos raportointi sisältää Lumme Energian tietoja. Raportoinnin kokonaisuuteen kuuluvat myös konsernin tilinpäätöstiedot vuodelta
2021.
Vastuullisuusraportoinnissa kuvaamme Suur-Savon Sähkö
-konsernin toimintaa painottaen vuotta 2021, mutta se antaa
myös tietoa tulevien vuosien tavoitteista sekä kehityssuunnista.
Raportoimme vastuullisuudesta kansainvälisen yritysvastuun
GRI-viitekehyksen (Global Reporting Initiative) mukaisesti soveltaen core-tasoa.
Vastuullisuusraporttia ei ole varmennettu ulkoisesti.

Olennaiset aiheet
Raportin sisältö perustuu syksyllä 2018 tekemäämme olennaisuusanalyysiin ja vastuullisuusohjelmaan. Konsernin vastuullisuusryhmä teki olennaisuusanalyysin ja päivitti olennaisuusmatriisin vuoden 2018 lopulla. Vastuullisuusryhmä yhdessä lii-

Sisällys

ketoimintojen kanssa rakensi vastuullisuusohjelman vuosiksi
2019-2021 perustuen olennaisiin aiheisiin, jotka ovat ihmiset
ja yhteisö, asiakkaan energiansaanti, ympäristö ja liiketoiminnan jatkuvuus.
Vuonna 2021 vastuullisuusohjelma päivitetään kaudeksi 2022–
2024. Uudesta vastuullisuusohjelmasta kerrotaan tässä raportissa sivulla 38.

LASKENTA- JA RAPORTOINTIPERIAATTEET

Vastuullisuusraportissa kuvaamme vuotta 2021 tärkeimpien
saatavilla olevien tietojen osalta ja lisäksi seuraamme niiden
kehitystä aiemmilta vuosilta. Tiedot on kerätty sisäisesti asiantuntijoiden avulla ja toimitettu raportointia varten Suur-Savon
Sähkön viestintään, jossa tiedot on koottu tähän raporttiin.
Vaikka vastuullisuusohjelma on määritetty etukäteen kolmen
vuoden kausiksi, kehittyy vastuullisuustyömme ja sen mittarit
jatkuvasti. Mahdolliset muutokset laskenta- tai raportointitavoissa kuvataan erikseen tulevissa raporteissa.

Ihmiset ja yhteisö
Omaa henkilöstöä koskevat luvut sisältävät koko Suur-Savon
Sähkö -konsernin henkilöstön. Turvallisuushavaintojen lukumäärä sisältää henkilöstön ja kumppanien eri kanavia pitkin

toimittamat turvallisuushavainnot. Sopimuskumppanimme
raportoivat työtapaturmatiedot myös mahdollisen alihankintaketjun osalta.
Sosiaaliset tunnusluvut on saatu henkilöstötieto- ja palkanlaskentajärjestelmistä.

Asiakkaan energiansaanti
Energian siirtoon ja kulutukseen liittyvät tiedot perustuvat
mittaustietoihin.
Ympäristö
Ympäristötunnusluvut perustuvat omista järjestelmistä ja
palveluntuottajilta saatuihin tietoihin.
Liiketoiminnan jatkuvuus
Taloudelliset tiedot perustuvat Suur-Savon Sähkön kirjanpitoon ja vahvistettuun tilinpäätökseen.
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GRI-indeksi
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Tunnus

GRI-sisältö

Sisältyy

Sijainti (2021)

Lisätiedot

Suur-Savon Sähkö Oy

GRI 102: YLEINEN SISÄLTÖ 		
Organisaation kuvaus		

Sisällys

102-1

Raportoivan organisaation nimi

GRI-indeksi

102-2

Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut

Yleistä Suur-Savon Sähköstä, s. 3-11,
www.sssoy.fi/yrityksesta/
suur-savon-sahko-konserni/

102-3

Yhtiön pääkonttorin sijainti

www.sssoy.fi/yrityksesta/
suur-savon-sahko-konserni/

102-4

Toimintojen sijainti

www.sssoy.fi/yrityksesta/
suur-savon-sahko-konserni/

102-5

Omistusrakenne ja yhtiömuoto

Konsernirakenne ja osakkuusyhtiöt, s. 5,
www.sssoy.fi/yrityksesta/
suur-savon-sahko-konserni/

102-6

Markkina-alueet, toimialat

www.sssoy.fi/yrityksesta/
suur-savon-sahko-konserni/

102-7

Organisaation koko

www.sssoy.fi/yrityksesta/
suur-savon-sahko-konserni/

102-8

Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä

Ihmiset ja yhteisö, s. 38, https://www.sssoy.fi/
yrityksesta/tyopaikat/

102-9

Toimitusketju

GRI-indeksi, https://www.sssoy.fi/yrityksesta/
tyopaikat/

Kokonaan

Osittain

Konserni hankkii ja tuottaa sähkö- ja lämpöenergiaa eri tuotantolähteistä. Sähkö- ja lämpöverkkojen käyttö, kunnossapito ja valvonta
ostetaan palveluna kumppaniyrityksiltä. Asiakaspalvelun sähköverkkoja lämpöasiakkaille toimittavat kumppaniyritykset.
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Tunnus

GRI-sisältö

102-10

Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa

Suur-Savon Sähkö 75 vuotta, s. 7, Toimitusjohtajan katsaus, s. 9–11, Strategia, s.
13–15, Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen
toimintakertomus

102-11

Varovaisuusperiaatteen soveltaminen

Ympäristö, s. 32–34, GRI-indeksi

Suur-Savon Sähkö Oy tekee kaikki ympäristöön liittyvät päätökset
YK:n varovaisuusperiaatteen mukaisesti.

102-12

Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten
toimijoiden periaatteet tai aloitteet

GRI-indeksi

Suomen Energiatehokkuussopimus 2017-2025

102-13

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

GRI-indeksi

Energiateollisuus ry, Bioenergia Oy, Etelä-Savon Kauppakamari,
Mikkelin Kesäkauppakorkeakoulun kannatusyhdistys, Mikkelin Klubi ry,
Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ry Dynamo, ProAgria Etelä-Savo ry,
Suur-Savon Teknillinen Seura, Etelä-Savon Metsäneuvosto, Mikkelin
Kesäyliopisto, Ruralia Instituutin neuvottelukunta ja Jalkaväkimuseon
säätiön valtuuskunta

VASTUULLISUUS
RAPORTOINTIPERIAATTEET JA GRI

Sisältyy

Sijainti (2021)

Lisätiedot

Strategia
102-14

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus, s. 9–11

Liiketoiminnan eettisyys
102-16

Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

Vastuullista kasvua yhdessä kumppaneiden kanssa, s. 13–14, https://www.sssoy.fi/
strategia-ja-arvot/

Hallinto
102-18

Hallintorakenne

Vastuullisuuden johtaminen, s. 20–21,
https://www.sssoy.fi/sidosryhmille/
hallinto-ja-johtaminen/

Sidosryhmävuorovaikutus 		

Sisällys

102-40

Luettelo organisaation sidosryhmistä

Suur-Savon Sähkön sidosryhmät, s. 17–18

102-41

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin
kuuluva henkilöstö

GRI-indeksi

102-42

Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet

Suur-Savon Sähkön sidosryhmät, s. 16–18

102-43

Sidosryhmätoiminnan periaatteet

Suur-Savon Sähkön sidosryhmät, s. 16–18

102-44

Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja
huolenaiheet

Suur-Savon Sähkön sidosryhmät, s. 16–18
Kokonaan

Koko henkilöstö pois lukien johto.

Osittain
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GRI-sisältö

Sisältyy

Sijainti (2021)

Raportointikäytäntö		
102-45

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen
toimintakertomus

102-46

Raportin sisällön sekä olennaisten aiheiden vaikutusten
määrittely

Vastuullisuus Suur-Savon Sähkössä, s. 21

SSSOY on pyrkinyt huomioimaan GRI:n raportointiperiaatteet läpi
vastuullisuusraportin.

102-47

Olennaiset aiheet

Vastuullisuus Suur-Savon Sähkössä, s. 21

Uudet olennaiset aiheet määriteltiin 2021 aikana.

102-48

Oikaisut aiemmin raportoiduissa tiedoissa

GRI-indeksi

Ei merkittäviä muutoksia.

102-49

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja aiheiden
vaikutusten rajauksessa

GRI-indeksi

Ei merkittäviä muutoksia.

102-50

Raportointijakso

GRI-indeksi

Raportointijakso on kalenterivuosi 1.1.2021-31.12.2021.

102-51

Edellisen raportin päiväys

GRI-indeksi

13.4.2021

102-52

Raportointitiheys

GRI-indeksi

Raportti julkaistaan kerran vuodessa.

102-53

Yhteystiedot raportointiin liittyen

GRI-indeksi

Viestintäpäällikkö Johanna.Rautio(at)sssoy.fi

102-54

GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus

GRI-indeksi

Tämä raportti on laadittu soveltaen GRI-standardien core-vaihtoehtoa.

102-55

GRI-sisältöindeksi

GRI-indeksi, s. 42–46

GRI-sisältöindeksi on laadittu vuoden 2016 GRI Standardin raportointiohjeistuksen mukaan.

102-56

Raportoinnin varmennus

GRI-indeksi, Raportointiperiaatteet, s. 41

Raporttia ei ole varmennettu ulkoisesti.

GRI 103: JOHTAMISMALLI		

Sisällys

Lisätiedot

103-1

Olennaiset aiheet ja niiden vaikutukset

Vastuullisuus Suur-Savon Sähkössä, s. 20–21,
Uusi vastuullisuusohjelma, s. 38, Raportointiperiaatteet, s. 41

103-2

Johtamistapa ja sen osa-alueet

Vastuullisuus Suur-Savon Sähkössä, s. 20–21,
Liiketoiminnan jatkuvuus, s. 23–24, Asiakkaan
energiansaanti, s. 26–29, Ympäristö, s. 31–33,
Ihmiset ja yhteisö, s. 35–37

103-3

Johtamistavan arviointi

Vastuullisuus Suur-Savon Sähkössä, s. 20–21,
Raportointiperiaatteet, s. 41

Kokonaan
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Tunnus
YLEISTÄ SUUR-SAVON
SÄHKÖSTÄ
VASTUULLISUUS

GRI-sisältö

Sisältyy

Sijainti (2021)

Lisätiedot

GRI 200: TALOUDELLINEN VASTUU 		
GRI 201: Taloudelliset tulokset
201-1

Suoran taloudellisen arvon tuottaminen ja jakaminen

RAPORTOINTIPERIAATTEET JA GRI

Suur-Savon Sähkö Oy lyhyesti, s. 4, Toimitusjohtajan katsaus, s. 9–11, Liiketoiminnan
jatkuvuus, s. 23–24, Suur-Savon
Sähkö Oy:n hallituksen toimintakertomus

GRI 203: Välilliset taloudelliset vaikutukset
203-1

Investoinnit infrastruktuuriin ja tarjotut yleishyödylliset
palvelut

Tapahtumat 2021, s. 8, Toimitusjohtajan
katsaus, s. 9–11, Strategia, s. 13–15, Asiakkaan
energiansaanti, s. 26–29

203-2

Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus

Liiketoiminnan jatkuvuus, s. 23–24

GRI 300: YMPÄRISTÖVASTUU 		
GRI 305: Päästöt
305-1

Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1)

Ympäristö, s. 31

305-5

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Ympäristö, s. 31

GRI 400: SOSIAALINEN VASTUU 		
GRI 404: Koulutus ja henkilöstön kehittäminen
404-2

Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät
ohjelmat

Ihmiset ja yhteisö, s. 35–37

404-3

Kehityskeskustelut ja suoritusten arvioinnit

Ihmiset ja yhteisö, s. 35–37

Lukua ei erotella sukupuolittain anonyymiteetin suojelemiseksi.

Liiketoiminnan jatkuvuus, s. 25, Asiakkaan
energiansaanti, s. 26–29, Ihmiset ja yhteisö, s.
35–38

Verkkorakentamisen puolella huomioimme paikallisyhteisöjä järjestelmällisesti. Pyrimme muussakin liiketoiminnassamme enenevässä
määrin järjestämään yhteisöjen kanssa vuorovaikutusta.

GRI 413: Paikallisyhteisöt
413-1

Sisällys

Toiminnot, joissa on tehty vuorovaikutusta paikallisyhteisöjen
kanssa, vaikutusten arviointia ja kehitysohjelmia
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Tunnus
YLEISTÄ SUUR-SAVON
SÄHKÖSTÄ
VASTUULLISUUS
RAPORTOINTIPERIAATTEET JA GRI

GRI-sisältö

Sisältyy

Sijainti (2021)

Lisätiedot

GRI-indeksi

Raportointijaksolla ei ole tehty asiakkaiden yksityisyyden suojan
rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyviä valituksia.

GRI-indeksi

Raportointikaudella ei ole ilmennyt sosiaalisten tai taloudellisten
määräysten rikkomiseen liittyviä sakkoja tai sanktioita.

GRI 418: Asiakkaiden yksityisyyden suoja
418-1

Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset
GRI 419: Määräystenmukaisuus

419-1

Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten
tekijöiden osalta
OMAT INDIKAATTORIT

Sisällys

Työturvallisuus- ja ympäristöhavainnot

Ihmiset ja yhteisö, s. 35

Oman henkilökunnan työtapaturmat

Ihmiset ja yhteisö, s. 35

Sairauspoissaoloprosentti

Ihmiset ja yhteisö, s. 35

Henkilöstön työtyytyväisyys

Ihmiset ja yhteisö, s. 35

Asiakastyytyväisyys, CES, Järvi-Suomen Energia

Liiketoiminnan jakuvuus, s. 23

Asiakastyytyväisyys, NPS, Lempeä

Liiketoiminnan jakuvuus, s. 23

Maineindeksi, Järvi-Suomen Energia

Liiketoiminnan jakuvuus, s. 23

Toimittajien sosiaalisen ja ympäristövastuun auditointi

Liiketoiminnan jatkuvuus, s. 23

Someviestintään sitoutuminen, sähköverkko

Suur-Savon Sähkön sidosryhmät, s. 16–18,
Liiketoiminnan jatkuvuus, s. 23–25

Kokonaan

Osittain
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