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S

uomi on ilmastotavoitteidensa mukaisesti hiilineutraali vuonna 2035. Tavoitteita ei enää pystytä
saavuttamaan juustohöylän avulla, vaan nyt on puututtava rakenteisiin. On etsittävä uusia, konkreettisia
keinoja. Samalla huoltovarmuuden merkitys on murtautunut energiakriisin myötä ihmisten tietoisuuteen.
Energia-ala on murroksessa ja suurten muutosten
kourissa. Sähkömarkkinat reagoivat voimakkaasti toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja sähkön hinta
vaihtelee ennennäkemättömällä tavalla. Edullisen energian
aika on ohi.
Korkean energian hinnan myötä energiatehokkuuden
parantaminen, energiansäästö ja investoinnit uusiutuvaan
energiaan ovat tulleet entistä kannattavammaksi myös
taloudellisesti. Ilmastotavoitteet ja talous ohjaavat nyt
toimintaa samaan suuntaan.
Sähkön ja lämmön tuotantoon vaikuttavat kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Toisaalta energian riittävyys
ja huoltovarmuus ovat nousseet entistä tärkeämmiksi
asioiksi. Kuntalaiset tarvitsevat energiaa kilpailukykyiseen
hintaan, huoltovarmuudesta tinkimättä.
Kuntien rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa tulee
olemaan merkittävä. Kun samalla on pidettävä huoli alueen
elinvoimaisuudesta ja kehittymisestä, tilanne on haastava.
Siihen tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja.
Suur-Savon Sähkö on energiakonserni, jonka toiminnan
kulmakivinä ovat vastuullisuus ja kumppanuus. Me kannamme huolta alueemme eteenpäinmenosta, kehitämme
jatkuvasti uutta toimintaa ja uudenlaisia ratkaisuja. Me
olemme vahvasti mukana alueen elämässä. Siitä kertovat
myös konsernin aluetaloudelliset vaikutukset, jotka ovat
tutkitusti merkittävät.
Huoli ilmastotavoitteiden saavuttamisesta niin että
alueemme kehittyy ja kasvaa on yhteinen. Siksi kokosimme
kuntapäättäjien käyttöön asioita energiasta, jotka nyt on
hyvä tietää. Kokosimme myös keinoja ja ratkaisuja, joiden

avulla voimme olla mukana yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.
Nyt jos koskaan tarvitaan yhteistyötä ja hyvää kumppanuutta. Nyt tarvitaan investointeja ja päätöksiä, jotka
kehittävät aluettamme. Tarvitaan pääomaa, joka hyödyttää
alueen elinvoimaisuutta eikä vuoda alueen ulkopuolelle.
Tarvitaan päättäjiä, jotka pitävät alueen puolta.
Energiatoimialan historia on neljän teeman voimakkuudeltaan syklistä ja eritahtista kudelmaa. Euroopassa
on rakennettu kolmekymmentä vuotta avoimen kilpailun periaatteen mukaista energiamarkkinaa. Avoimen ja
vapaan kilpailullisen energiamarkkinan on uskottu johtavan edullisempiin energian hintoihin. Ympäristönsuojelu
on aiemmin muuttanut energiatoimialaa esimerkiksi
1970-luvulla energiantuotannon aiheuttamien luontoa
tuhonneiden happosateiden hillitsemisen myötä. Tällä
vuosituhannella voimistuva trendi on ollut ilmastonmuutoksen hillitseminen, sekä luonnon monimuotoisuuden
turvaaminen. Neljännen teeman, energian huoltovarmuuden, turvaaminen on viime vuosikymmeninä jäänyt vapaan
markkinan ideologian sekä ilmastonmuutoksen hillinnän
alle. Energian huoltovarmuuden turvaamisen unohtuminen on järisyttänyt Eurooppaa. Yksi puuttuu, ja sen mukana kaikki. Huoltovarmuuden rakentaminen tulee kuluvan
vuosikymmenen aikana korostumaan aiempaa enemmän.
Näyttää selvältä, että huoltovarmuudessa kansallinen sekä
alueellinen näkökulma tulee lähiaikoina korostumaan.
Päätöksenteon pitäminen alueellisissa käsissä on myös
huoltovarmuuden turvaamista. Suur-Savon Sähkö on
perustettu, ja on edelleen, alueellisen huoltovarmuuden
rakentaja ja turvaaja.
Markus Tykkyläinen
toimitusjohtaja
Suur-Savon Sähkö
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E

nergia-ala on ratkaisijan paikalla ilmastonmuutoksen
torjunnassa. Kasvihuonekaasupäästöistä Suomessa
yli 70 prosenttia aiheutuu energiantuotannosta
jossakin muodossa. (lähde: Motiva).
Energiantuotannossa päästöjä on 1990-luvun alusta alkaen pystytty leikkaamaan huikealla tavalla ja siitä voimme
olla ylpeitä. On etsitty ja käytetty helppoja keinoja. On käytetty juustohöylää ja saatu hyviä tuloksia. Nyt 2020-luvun
alussa vaatimukset ovat kasvaneet ja monien kriisien takia
toimintaympäristö on muuttunut. Helpot ratkaisut on käytetty. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen haastaa yhteiskunnan toiminnan rakenteita. On mietittävä uusiksi, miten
energiaa käytetään ja miten sitä tuotetaan. Polttomoottoriautoista siirrytään sähköön, biokaasuun tai vetyyn.
Lämmityksessä palamiseen perustuvan energiantuotannon
rooli pienenee ja korvautuu lähinnä sähkön käyttöön eri
muodoissa, esimerkiksi lämpöpumpuissa.
Murros ei koske vaan teknologiaa vaan myös henkisiä
arvoja, arvomaailmaa ja ideologioita. Resurssitehokkuuden
nimissä on haastettu omistamisenkin merkitystä. Ideologian mukaan yhteiskunnan resurssitehokkuus toteutuu
siirryttäessä omistamisesta palveluiden käyttämiseen.
Suomi ei tule saavuttamaan ilmastotavoitteitaan
pelkästään päästöjä vähentämällä. Maa-alueiden jalostaminen hiiltä sitovan kasvuston alustaksi, hiilinieluksi, tulee
olemaan ratkaisevassa merkityksessä. Kunnilla on keskeinen asema maa-alueiden käyttömuotoja määriteltäessä.
Toinen maa-alueisiin, sekä kaavoitukseen liittyvä vaikutusmahdollisuus kunnilla on mahdollistaa tuulivoiman sekä
aurinkovoiman investoinnit alueellaan.
Liiketoimintaa haastetaan ja olemassaolon tarkoitus ja
oikeutus on lunastettava uudella tavalla. Murroksessa on
päätettävä, olemmeko siinä mukana vai emme.
Me olemme mukana. Suur-Savon Sähkö on energiakonserni, jolla on aktiivinen rooli energiamurroksessa.

Olemme kehittäneet uudenlaisia
palveluja ja uudistamme myös
oman energiantuotantomme
teknologiaa. Liikevaihdosta 15
prosenttia käytetään investointeihin päästöttömiin energiamuotoihin. Olemme mukana muun
muassa tuulivoima- ja aurinkovoimahankkeissa.
Tuotamme tulevaisuuden energiaratkaisuja myös asiakkaidemme ulottuville suoraan hyödynnettävinä palveluina.
Se tarkoittaa aurinkovoimaloita pienkiinteistöihin, energiatehokkuuden kehittämistä
ja päästöjen kompensointia. Ilmastotavoitteet
ovat haastavat ja niiden saavuttaminen on
mahdollista vain hyvällä yhteistyöllä.

Suomen tavoitteena on olla
hiilineutraali vuonna 2035
Uusi ilmastolaki on hyväksytty eduskunnassa ja sen
mukaisesti Suomen tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen
2035 mennessä on nyt kirjattu lakiin.
Uudessa ilmastolaissa säädetään lisäksi uusista päästövähennystavoitteista vuosille 2030 ja 2040 sekä hiilinielujen vahvistamista koskevasta tavoitteesta. Laki laajenee
koskemaan myös maankäyttösektoria. Uuteen ilmastolakiin kuuluu aiemmasta poiketen tavoite vahvistaa hiilinieluja, joilla Suomessa tarkoitetaan ennen kaikkea metsiä.
Lisäksi ilmastolain suunnittelujärjestelmää laajennetaan
siten, että jatkossa laaditaan erillinen maankäyttösektorin
ilmastosuunnitelma. Hiilinielujen rooli päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi on olennainen.
Lain on myös tarkoitus ohjata ilmastopolitiikan tekemis-

tä nykyistä voimakkaammin. Laissa on mukana kiristyvät
päästövähennysprosentit kolmelle eri vuodelle: vuoden
1990 tasoon verrattuna teollisuuden sekä asumisen, liikenteen, maatalouden ja jätteiden ilmastopäästöjen pitää
vähentyä vuoteen 2030 mennessä vähintään 60 prosenttia,
vuoteen 2040 mennessä vähintään 80 prosenttia ja vuoteen 2050 mennessä vähintään 90 prosenttia, kuitenkin
pyrkien 95 prosentin vähennykseen.
Nykyisessä laissa on päästövähennysprosentti vain
vuodelle 2050 ja se on maltillisempi, 80 prosenttia. Tavoite
kiristyy ja lisäksi tulee sitovat välietapit. Näiden myötä
Suomen ilmastolaki nousee maailman kunnianhimoisimpien joukkoon.
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M

erkittävä osa sähköstä ja lämmöstä tuotetaan
Suomessa hyötysuhteeltaan korkeissa yhteistuotantovoimalaitoksissa, jolloin sähkön
tuotannon yhteydessä syntyvä lämpö voidaan hyödyntää kaukolämmityksessä. Sähköä ja lämpöä
tuotetaan lisäksi erilisinä prosesseina voimalaitoksissa ja
lämpökeskuksissa.

Sähköntuotanto on varsin hajautettua ja voimalaitosten
tuotanto voi olla laitoksesta riippuen joko jatkuvasti täydellä teholla tai säädettävää, vaihdellen kysynnän tai tuotantomahdollisuuksien mukaan. Myös pelkästään lämpöä
tuottavissa lämpökeskuksissa tuotanto tapahtuu joko lähes
täydellä teholla tai huippu- ja varalämpökeskuksissa vain
kylmimpään talviaikaan tai tarvittaessa varatehona.

Sähkön ja lämmön tuotanto Suomessa
Huoltovarmuuden merkitys korostuu
Suur-Savon Sähkö -konserni

Suomen energiatuotannon hiilidioksidipäästöjen trendi on laskeva
milj.tCO2

•

Sähkön ja kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt olivat yhteensä 10,3 Mt
vuonna 2021 ja kasvoivat 15 prosenttia
edellisvuodesta.

•

Kaukolämpöä tuotettiin erillistuotannolla
aiempia vuosia enemmän kylmän talven
vuoksi, mikä selittää päästöjen kasvua.

•

Päästöt ovat laskeneet 69 prosenttia
2000-luvun suurimpaan päästövuoteen
(2003) verrattuna.
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Ympäristöystävällisen energiantuotannon
lisääntyminen edellyttää kulutuksen joustoa
Ympäristöystävällinen energiantuotannon lisääntymien
tekee energiankäytön ohjaamisen entistä tärkeämmäksi.
Uusiutuvilla energialähteillä tapahtuvaa sähköntuotantoa
ei voi ajoittaa kulutuksen mukaan, sillä sähkön tuottaminen vaatii esimerkiksi tuulta tai auringonpaistetta. Kovilla
pakkasilla ei useinkaan ole kumpaakaan, joten sähkön
kulutuspiikkien aikana joudutaan turvautumaan muihin,
usein fossiilisiin energialähteisiin. Sähköjärjestelmän
toiminnan kannalta sähkönkäytön ja tuotannon on oltava
jatkuvasti tasapainossa. Uusiutuvien sähköntuotantotapojen säätäminen ei ole yhtä yksinkertaista ja kannattavaa
kuin perinteisissä voimalaitoksissa.
Siksi sähkön kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen vaatii
sähkönkulutuksen reagointia eli kulutusjoustoa. Kulutusjoustolla tarkoitetaan sähkönkäytön joustoa, jolla vähennetään tehontarvetta energiajärjestelmässä kulutushuippujen aikana. Energiankäytön ohjaaminen edullisempaan
aikaan tasaa kulutuspiikkejä, säästää kustannuksia ja
mahdollistaa ympäristöystävällisen energian tehokkaamman hyödyntämisen.
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Sähkön erillistuotanto

Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto

Lähde: Energiateollisuus 27.1.2022

*

Kaukolämmön erillistuotanto
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Ilmastoneutraalin energian osuus jatkaa kasvuaan
Kaukolämmön tuotannon polttoaineet Suomessa 2021
Alkusanat

Uusiutuvien ja hukkalämpöjen osuus kasvoi edellisvuoden 54 prosentista 56 prosenttiin.

Energiatilanne tänään
– sähköä ja lämpöä

3%
7%

Metsäpolttoaine
23 %

Ilmastonmuutos ja vihreä murros

Teollisuuden puutähde

11 %

Muu biomassa

Sähkön ja lämmön tuotanto Suomessa
Huoltovarmuuden merkitys korostuu

Hukkalämmöt
Tuotettu lämpö
39,3 kWh

12 %

Turve
Maakaasu

14 %

Suur-Savon Sähkö -konserni
Elinvoimaa Järvi-Suomeen

• Hukkalämmöt (sis. myös lämpöpumpuilla tuotetun uusiutuvan lämmön):
muuten hyödyntämättä jäävä lämpöenergia, esimerkiksi lämmön talteenotto jätevedestä, savukaasuista, kaukojäähdytyksen paluuvedestä.
• Muu biomassa: sisältää myös sekajätteen bio-osuuden.
• Muut: sekajätteen ei-bio-osuus, muovi- ja
ongelmajätteet, sähkö.

Kivihiili
10 %

Öljy

7%

Muut

13 %

Konsernirakenne ja osakkuusyhtiöt
Vastuullisuus Suur-Savon Sähkössä
Kohti hiilineutraaliutta
– ratkaisut ja palvelut

Sähköntuotanto Suomessa 2021
Hiilidioksidivapaan sähkön osuus on jo 87 prosenttia
0,3 %

Konserni osana aluetaloutta

4,5 %
4,9 %

Visio 2027

22,5 %

Pikaopas energia-alaan

32,9 %

Vesivoima

• Uusiutuvat: 54 % (52 % vuonna 2020)

Tuulivoima

• Hiilidioksidineutraalit: 87 % (86 % vuonna 2020)

Aurinkovoima

• Kotimaiset: 56 % (55 % vuonna 2020)

Biomassa

69 TWh
11,7 %

Turve
Jäte
Ydinvoima

19,5 %
1,2 %2,1 %

0,4 %

Maakaasu
Hiili
Öljy

Lähde: Energiateollisuus 27.1.2022
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Huoltovarmuuden
merkitys korostuu
entisestään lähivuosina

K

unnianhimoinen eurooppalainen ilmastopolitiikka
on johtanut viimeisen kymmenen vuoden aikana
murrokseen, jonka tavoitteena on hiilidioksidineutraali energiantuotanto. Suuria pääomia vaativan,
ja pitkän käyttöiän omaavan, energiatuotantokapasiteetin
muuttaminen päästöttömiin energialähteisiin, on valtava
kansantaloudellinen ponnistus. Euroopan sähköenergiataseeseen on vaikuttanut olennaisesti myös Fukujiman
ydinvoimalaonnettomuuden jälkeinen päätös Saksassa
ajaa hiilidioksidineutraali ydinvoimantuotanto alas. Vihreän murroksen suuren mittaluokan vuoksi Euroopassa
oli ajateltu venäläisen maakaasun olevan hyväksyttävissä
oleva energiahuollon silta ”vanhasta fossiilisten polttoaineiden maailmasta” ”uuteen päästöttömään maailmaan.”
Maakaasun rooli oli ylimenokauden ratkaisu, maakaasun
fossiilisen polttoaineen luonteesta huolimatta. Euroopan
oltua vielä keskeneräinen mittaluokaltaan valtavien tuulija aurinkovoimainvestointien toteutuksessa, riippuvuus
venäläisestä maakaasusta koitui Akilleen kantapääksi, haavoittuvuudeksi, eurooppalaisten yhteiskuntien toiminnassa. Ratkaisevaa eurooppalaisessa energiapolitiikassa tulee
olemaan oikeiden johtopäätösten tekeminen energiaturvallisuuden tukemiseksi jo keskipitkällä aikavälillä.

Suomen sähköenergiasta 10 prosenttia on tullut
Venäjältä. Kokonaisuudessaan Suomen sähköhuolto on
rakennettu 15–20 prosenttia tuontisähkön varaan, mikä
on rakenteellinen haavoittuvuus energiahuollon näkökulmasta. Tämä haavoittuvuus konkretisoitui Venäjän sähköntuotannon keskeydyttyä, sekä Skandinavian sähkömarkkinoiden kytkeydyttyä kriisiytyneeseen eurooppalaiseen
energiamarkkinaan.
Suur-Savon Sähkö -konsernissa energiantuotantokapasiteettia on pitkäjännitteisesti kehitetty ympäristöystävälliseksi ja riippuvuus fossiilisista polttoaineista on vähäinen.
Konsernin energiatuotannosta 90 prosenttia perustuu
uusiutuviin energialähteisiin. Venäläisen hakkeen merkitys
on ollut lähinnä tilapäinen tai täydentävä.
Konsernin lämmöntuotanto tapahtuu paikallisesti
10 paikkakunnalla ja perustuu pitkälti paikallisiin energialähteisiin. Varautumistoimet ovat pitkälle vietyjä ja kuntataajamissa kriittiset kohteet pystytään pitämään lämpiminä
kaikissa olosuhteissa.
Sähkön huoltovarmuus perustuu kantaverkon toimintaan. Varautuminen erilaisiin häiriöihin on sähköverkkoliiketoiminnassa osa arkipäivää, ja toimintamallit ovat
hioutuneita ja moneen kertaan testattuja.
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S

uur-Savon Sähkö on
järvisuomalainen energiakonserni – teemme työtä
paikallisen elinvoiman säilyttämiseksi ja huoltovarmuuden
kehittämiseksi. Konserniin kuuluvat
sähkön jakelu, sähkön tuotanto,
lämpöliiketoiminta ja sähkön
myynti.
Omistuksemme on paikallisissa
käsissä: alueen kunnat omistavat
60 %, yhteisöt ja yritykset 26 %,
seurakunnat 5 % ja yksityiset 6 %.

Järvisuomalaista energiaa
Liikevaihto

272

Sähkönjakeluverkko, km

(154,9)

(27 000)

Henkilöstö

Kaukolämmön jakeluverkko, km

(98)

(157)

114

28 000
160

Verkkopalveluasiakkaat

102 329

Investoinnit, milj. €

(102 266)

(85,5)

Lämpöasiakkaat

Sähkön myynnin asiakkaat

(1 511)

(135 415)

1 509

104,2

Järvi-Suomen Energian
jakeluverkkoalue
Lumme Energian
toimitusvelvollisuusalue

310 380
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S

uur-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 %).

Konsernin emoyhtiönä Suur-Savon Sähkö omistaa pääosan
konsernin omaisuudesta, kuten sähkö- ja lämpöverkon
sekä konsernin toimitilat ja muut kiinteistöt.

Lempeä Lämpö
Lempeä Lämpö vastaa konsernin lämpöliiketoiminnasta.
Lempeä Kaukolämpö on uusiutuvilla energialähteillä lähellä tuotettua edullista lämpöenergiaa. Uudet ratkaisut parempaan energiatehokkuuteen, hukkalämpöjen hyödyntä-

miseen ja älykkäisiin lämmitysratkaisuihin ovat olennainen
osa palvelua. Myös viilennys voidaan hoitaa ympäristöystävällisesti kaukolämpöverkon avulla. Lämmitysratkaisuja
tarjotaan myös kaukolämpöverkon ulkopuolella.

Lumme Energia
Lumme Energia myy sähköä kaikkialle Suomeen niin
kuluttajille kuin yrityksillekin. Lisäksi Lumme Energian
valikoimaan kuuluvat sähköisen liikenteen palvelut sekä
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aurinkopaneelit kuluttajille ja pienyrityksille. Lumme
Energian tytäryhtiö Solarigo Systems toimittaa yrityksille uusiutuvaa aurinkosähköä paikan päällä tuotettuna.
Yhdessä tytäryhtiönsä kanssa Lumme Energia on Suomen
suurin kotimaista uusiutuvaa aurinkosähköä tarjoava
suomalainen energiayhtiö. Solarigo konserniin kuuluu
myös Suomen suurinta aurinkovoimalaa operoiva
Nurmon Aurinko Oy.

Järvi-Suomen Energia huolehtii alueellaan sähköenergian
jakelusta yli 102 000 asiakkaalle. Verkkoyhtiön ammattilaiset työskentelevät noin 28 000 kilometrin mittaisen
sähköverkoston suunnittelun, rakennuttamisen, käytön ja
kunnossapidon parissa. Tehtävänä on siirtää sähkö luotettavasti koteihin ja huolehtia, että verkkomme toimii sääolosuhteista huolimatta. Entistä varmempaa sähköverkkoa
suunnitellaan ja rakennetaan yhteistyössä kumppaneiden
kanssa.

Evision

Kohti hiilineutraaliutta
– ratkaisut ja palvelut

Evision tarjoaa uudenlaisia älykkään kunnossapidon palveluita. Yhtiön toimintamalli perustuu datan hyödyntämiseen
ja se on ensimmäinen yhtiö Suomessa, joka toimii tällä palvelukokonaisuudella. Uusi teknologia lyhentää sähkökatkoja ja pienentää sähköverkkojen kunnossapidon hiilijalanjälkeä. Datan määrän lisääntyessä voidaan kehittää entistä
monipuolisempia palveluita sähköverkkojen ennakoivaan
kunnossapitoon.
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2018

2020

Elvera muodostui kolmen
infrapalveluyhtiön fuusiolla

Taloushallinto ulkoistettiin
Azets Insightsille

Palkanlaskentapalvelut
ulkoistettiin TietoAkselille

Järvi-Suomen Energia

Vastuullisuus Suur-Savon Sähkössä

Konserni osana aluetaloutta

2016

Kumppanuusverkosto
Suur-Savon Sähkö -konserni on viime vuosina kehittänyt
liiketoimintaansa kumppanuusverkostoa rakentaen. Uutta
liiketoimintamallia on otettu käyttöön konsernirakennetta
kehittämällä sekä tukitoimintoja rakentamalla kumppanuuksien varaan.
Keskittyminen yhteiskunnan perusinfrastruktuuriin
ja ydintoimintoihin edellyttää meiltä tiivistä yhteistyötä

2017

2019

Lumme Energia perustettiin
Etelä-Savon Energian kanssa

Lumme Energian omistusosuus nousi 100 prosenttiin

Kerimäen Kaukolämpö
siirtyi osaksi konsernia

Lumme Energia osti Solarigo Systemsin
enemmistöosuuden
Verkosto- ja kaukolämpötoiminnan asiakaspalvelu
Elenian kautta käynnistyi
Tekninen asiakaspalvelu Elveran kautta käynnistyi

Suur-Savon Sähkö -konsernin kumppanuusverkoston
kehittymisen vaiheita vuosina 2016–2020
kumppaneiden kanssa ja kumppanuusverkoston hallintaa.
Vastuulliseen tuloksentekoon kuuluu, että menestystämme
on mitattava myös kumppaneidemme menestymisellä.
Yhdessä kumppaniverkostomme kanssa kehitämme kumppanuusekosysteemimme kokonaiskyvykkyyttä.
Tavoitteenamme on erilaisissa tutkimushankkeissa
kehittää digitalisaation tarjoamia tehokkaampia toimintamalleja. Kehitystoiminnassa on mukana keskeisiä kumppaneitamme kuten Elvera, Enerva ja Rejlers.
Näiden kumppaneiden lisäksi konserni on tehnyt
yhteistyötä monien muidenkin toimijoiden kanssa, kuten
korkeakoulujen kanssa innovaatioiden kehittämiseksi.
Konsernin tärkeitä yhteiskumppaneita korkeakouluista
ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Helsingin yliopiston
Ruralia-instituutti.

Elvera Oy
Verkonrakennuksen urakointitoimintaa sekä kunnossapitotöitä toteuttaa Elvera Oy. Elvera on tarjonnut konsernille
lisäksi liittymämyyntipalvelua sekä muuta teknistä asiakasneuvontaa. Elvera Oy toimii myös konsernin omien vesivoimalaitosten, sekä lämpöliiketoiminnan käyttö- ja kunnos-

ICT-lähituki ulkoistettiin Marski Datalle
Sähkönjakeluverkon käyttökeskustoiminta
Enervassa käynnistyi

sapitokumppanina. Elvera Oy on toiminut lisäksi vaativien
korvaus- ja uudisinvestointien projektien johtotehtävissä.
Elvera Oyn lämpötoiminnan käyttökeskus on valtakunnallisesti merkittävä osaamiskeskus.

Enerva Oy
Enerva Oy hoitaa sähkönjakeluverkon käyttökeskuksen
toimintaa. Yhtiön käyttökeskus sijaitsee Mikkelissä, ja se
tarjoaa infraverkkojen valvonta- ja kunnossapitopalveluita.
Enerva Oy kehittää sähkön siirto- ja jakeluverkkotoiminnan
teknistä erikoisosaamista asiakkaidensa vaativiin tarpeisiin.

Rejlers Finland Oy
Rejlers tarjoaa konsernille sähköverkkojen suunnittelu- ,
rakennuttamis- ja valvontapalveluita.

Azets Insight Oy
Taloushallinnon prosessien ylläpidon ja kehittämisen
kumppanina on Azets Insight Oy:n Mikkelin henkilöstö.
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• ILMASTONMUUTOKSEN HILLITSEMINEN •

Vastuullista kasvua yhdessä
kumppaneiden kanssa

• DIGITALISAATION EDISTÄMINEN •
• MONIPAIKKAISUUDEN MAHDOLLISTAMINEN •

Suur-Savon Sähkö -konsernin strategisina
tavoitteina on rakentaa, ylläpitää ja
Vastaamme energian
toimitusvarmuudesta luonnonkehittää toiminta-alueen perusinfraolosuhteiltaan haastavalla
struktuuria tulevaisuuden kehittyviin
järvisuomalaisella toimintatarpeisiin, sekä menestyä valtakunalueella. Kehitämme yhdessä omaa,
asiakkaidemme ja kumppaneidemme
nallisesti palveluliiketoiminnoissa.
toimintaa kohti hiilineutraalia ja
Suur-Savon Sähkö -konsernin
hyvinvoivaa tietoyhteiskuntaa.
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
ASIAKKAILLE
paikkaa elää ja asua, ja palvella asiakkaitamTarjoamme luotettavaa
me joka puolella Suomea ilmastohaasteiden
ja helppoa palvelua
sekä vastuullisuuden eri osa-alueilla.

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

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.

energia-asioissa sekä
energiatehokkaita ja
ilmastomyönteisiä
ratkaisuja.

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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Vastuullisuus
Suur-Savon Sähkössä

V

astuullisuutemme 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.
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 toiminnan vastuullisuusnäkökulmia.
Ryhmä on rakentanut yhdessä liiketoimintojen kanssa
vastuullisuusohjelman. Liiketoiminnat vastaavat vastuullisuuden toteuttamisesta osana toimintasuunnitelmia ja
strategisia linjauksia, ja asettavat tavoitteita ja päämääriä.
Meille vastuullisuus tarkoittaa muun muassa sitä, että
pidämme huolta alueemme sähköverkosta ja kehitämme
sitä yhä toimitusvarmemmaksi ja älykkäämmäksi.
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.
Vuoden 2008 jälkeen Suur-Savon Sähkö -konsernin kaikki investoinnit on tehty hiilidioksidineutraaliin 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.

Kokonaisinvestoinnit 104,2 M€

62,8 milj.€

Kokonaisinvestoinnit 104,2 milj. euroa, josta investoinnit
sähkön siirto- ja jakeluverkkoon olivat 62,8 milj. euroa
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Lempeä Lämmön kaukolämpötuotanto 2021

Lempeä Lämmön tuotantopaikkakunnat

0,3 %
3,7 %
11,9 %
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Turve

Yhteensä
416,6 GWh
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84,5 %
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Öljy
Muut
energialähteet
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Suur-Savon Sähkö -konserni
Elinvoimaa Järvi-Suomeen
Konsernirakenne ja osakkuusyhtiöt
Vastuullisuus Suur-Savon Sähkössä
Kohti hiilineutraaliutta
– ratkaisut ja palvelut

Lempeä Lämmön hiilineutraalisuuden kehittyminen
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80,5 %
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84,5 %
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0,0 %
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Sähkön ja lämmön tuotanto Suomessa

E

ntistä 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.

Huoltovarmuuden merkitys korostuu
Suur-Savon Sähkö -konserni
Elinvoimaa Järvi-Suomeen

TYYTYVÄINEN JA OSAAVA
HENKILÖSTÖ

Konsernirakenne ja osakkuusyhtiöt
Vastuullisuus Suur-Savon Sähkössä

LUOTETTAVA JA
PAIKALLINEN TOIMIJA

Kohti hiilineutraaliutta
– ratkaisut ja palvelut
Konserni osana aluetaloutta
Visio 2027

EETTINEN JA KANNATTAVA
LIIKETOIMINTA

Pikaopas energia-alaan

ENSILUOKKAINEN
ASIAKASKOKEMUS

VÄHÄHIILISET JA
KESTÄVÄT RATKAISUT

Tyytyväinen ja osaava henkilöstö: Henkilöstömme työhyvinvointi ja -turvallisuus ovat
meille ensisijaisen tärkeitä ja henkilöstö on
tärkein voimavaramme. Panostamme henkilöstön jatkuvaan oppimiseen ja korkeatasoiseen johtamiseen.
Tavoitteenamme on olla vuonna 2024 Järvi-Suomen
paras työnantaja. Kehitämme esihenkilötyötä ja johtamiskäytäntöjä suunnitelmallisesti. Kyvykkyysohjelman avulla
huolehdimme, että meillä on tarvittava osaaminen strategian toteuttamiseen. Teemme toimenpiteitä, joiden tavoitteena on tasapainoinen työarki. Tämä tarkoittaa meille
työtä, joka ei kuormita liikaa, ja jossa tiedon ja digitaalisten
välineiden hallinta on sujuvaa.
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.
Tavoitteenamme on, että vuonna 2024 asuminen
Järvi-Suomessa on entistä sujuvampaa ja kestävämpää.
Edistämme sähköautoilua sähköverkon teknisillä ratkaisuilla, tuomme digitalisaation osaksi nykyisiä prosesseja
ja toisaalta kehitämme myös uutta liiketoimintaa. Parannamme edelleen sähkön ja lämmön toimitusvarmuutta
ja kehitämme kumppanuuksien johtamista.
Eettinen ja kannattava liiketoiminta: Ilman taloudellista kannattavuutta meillä ei ole tarvitsemiamme valmiuksia innovoida tai panostaa vastuullisuuteen. Huolehdimme tietoturvasta sekä
tietosuojasta, toimimme läpinäkyvästi ja eettisesti sekä

odotamme samaa yhteistyökumppaneiltamme. Haluamme
olla varmoja toimitusketjumme vastuullisuudesta sekä
huomioida vastuullisuuden kaikissa hankinnoissamme.
Tavoitteenamme on, että vuonna 2024 tärkeimmät
sidosryhmämme mieltävät toimintamme eettiseksi ja läpinäkyväksi. Tuomme toimintapolitiikat osaksi jokapäiväistä
tekemistä. Pidämme huolta, että yhtiön tuloksentekokyky
säilyy ja omistaja-arvo kasvaa. Kasvatamme positiivista
vaikutustamme aluetalouteen ja aloitamme uusia liiketoimintoja. Meillä on kattava käsitys hankintaketjujen vastuullisuudesta ja selkeät toimintatavat seurantaan.
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.
Tavoitteenamme on vuonna 2024 tarjota laadukasta
ja asiakkaan arkea helpottavia asiakaskokemuksia. Olemme haluttu ja kilpailukykyinen kumppani markkinoille.
Kehitämme asiakaskokemusta määrittämällä tavoitteet ja
mittarit, ja johdamme sitä kokonaisvaltaisesti.
Vähähiiliset ja kestävät ratkaisut: Energiatehokkuus, vähäpäästöinen ja uusiutuva energiantuotanto sekä ympäristön arvostaminen ovat edelleen Suur-Savon Sähkön toiminnan keskiössä.
Tavoitteemme on saavuttaa vuonna 2025 sähköntuotannossa 100 prosentin hiilineutraalisuus. Lämmöntuotantomme tulee olemaan 95 prosenttisesti hiilineutraalia vuoteen
2030 mennessä. Kehitämme uusia, ympäristöystävällisiä
ja energiatehokkaita tuotteita asiakkaille. Minimoimme
toimintamme haitalliset ympäristövaikutukset.
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Kohti hiilineutraaliutta
– ratkaisut ja palvelut

Y

hteisiä tavoitteitamme ovat sekä hiilineutraali
Suomi että alueemme elinvoima ja kehittyminen.
Olemme kehittäneet hiilineutraaliutta edistäviä ratkaisuja ja keinoja yhdessä kumppanien ja asiakkaiden kanssa, samalla tuottaen elinvoimaa järvisuomalaisille.
Tutustu ratkaisuihimme ja palveluihimme.

Lempeä Lämpö
Kaukolämpö on ympäristöystävällistä lähienergiaa
Kaukolämpö on energiatehokas tapa varmistaa jatkuva
ja tasainen lämmön saanti kunnan kiinteistöihin. Lempeä
Lämpö tuotetaan paikallisesti lähialueiden hukkapuusta,
mikä osaltaan edistää kuntataloutta. Lempeällä on JärviSuomen alueella lämpölaitoksia yhteensä 10 paikkakunnalla. Ne tuottavat alueensa kiinteistöille vähäpäästöistä
lämpöä uusiutuvasta energiasta. Kaukolämpöön siirtyminen on siis aito ilmastoteko, joka tarjoaa työtä paikallisille
polttoaineentoimittajille, sekä lämmöntuotannon ja jakelun eri vaiheiden osaajille.
Lempeä Maalämpö
Kaukolämpöverkkoa ei kannata rakentaa kovin kauas
paikallisista lämpölaitoksista. Siksi tarjoamme isommille

kiinteistöille maalämpöratkaisun, johon voi yhdistää
myös viilennyksen. Maalämpö on asiakkaillemme
yhtä helppo ja kokonaistaloudellinen valinta kuin
kaukolämpö. Maalämpöpakettiin voidaan lisätä
myös aurinkosähköjärjestelmä.
Lempeä Maalämpö on mahdollista saada suuriin
ja keskisuuriin kiinteistöihin, joita ei voida liittää
kaukolämpöverkkoon ja joiden lämmöntarve on
vähintään 250 MWh vuodessa.
Lempeä Jäähdytys
Isompiin kaukolämpöverkossa tai sen tuntumassa
oleviin kiinteistöihin tarjoamme järkevän viilennysratkaisun. Kyseessä on mukavuutta lisäävä, taloudellinen ja ympäristölle ystävällinen jäähdytystapa, sillä
jäähdytysjärjestelmän hukkalämpö hyödynnetään
kaukolämpöverkossa.
Lempeä Jäähdytys on mahdollista saada suuriin
ja keskisuuriin kiinteistöihin, jotka sijaitsevat kaukolämpöverkon alueella.
Tutustu: www.lempealampo.fi
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Vastuullista energiaa ja edistyksellisiä aurinkosähköratkaisuja. Tarpeisiin parhaiten sopivaa, vastuullista sähköä.
Sähkökaupan asiantuntijamme palvelevat kaikissa
sähkönhankintaan liittyvissä asioissa.
•
•
•
•
•
•
•
•

Asiantuntevaa sähkösalkun hallintaa
Monipuolisia energiapalveluja
Kysyntäjousto & 24/7 valvomo
Alkuperätakuut & päästökauppa
Päästökompensointi (CO2)
Asiantuntijapalvelut ja räätälöinti
Sähköautojen latauspisteet
Energiavalmennus

Energiajohtaja-konseptin
avulla energianhankintaan, energiatehokkuuteen, uusiin
teknologioihin ja raportointeihin liittyvät erilliset osaalueet voidaan optimoida ja keskittää hallitusti samaan pakettiin ja raportointeihin. Tarjoamme asiantuntemuksemme käyttöösi - yhdellä kirjautumisella ja kaiken yhdessä ja
samassa paikassa.
Lisätietoa: www.lumme-energia.fi
Solarigo
Puhdasta ja vastuullista energiaa aurinkosähköjärjestelmillä. Uusin ja tehokkain aurinkoenergiateknologia ilman
raskaita investointeja sekä ylläpidon huolia ja riskejä on
käytettävissänne. Saat kauttamme monipuolisesti liiketoimintaa tukevia energiapalveluita, asiantuntijuudesta
asennuksiin.
•
•
•
•

Palvelumallina ilman omaa investointia (PPA)
Järjestelmätoimitukset (EPC)
Teollisen kokoluokan aurinkosähköpuistot
Yhteistarjoamaratkaisut

CASE – SULKAVA SIIRTYY KÄYTTÄMÄÄN
100 PROSENTTISESTI AURINKOSÄHKÖÄ
Sulkavan kunta siirtyy kohti hiilineutraaliutta. Kunta on
mukana merkittävässä aurinkosähköpuistohankkeessa,
jonka myötä kunnan oman sähkönkulutuksen päästöt
tippuvat kerralla nollaan. Hankkeen kautta Sulkavan kunnasta tulee Suomen ensimmäinen kunta, joka hankkii koko
kunnan oman sähköntarpeen kotimaisella aurinkosähköllä,
joka myös tuotetaan paikallisesti Sulkavalla.
Sulkavalle rakennettava aurinkopuisto tulee olemaan
yksi Suomen suurimmista aurinkovoimaloista. Yli 9000
aurinkopaneelia tullaan asentamaan noin 7 hehtaarin
kokoiselle maa-alueelle kuntakeskuksen pohjoispuolelle.
Teholtaan aurinkopuisto on noin 5 000 kilowattia ja se
tuottaa vuosittain täysin uusiutuvaa ja päästötöntä aurinkosähköä noin 4500 MWh. Kokonaisuudessaan aurinko-

puiston tuottama sähkö vähentää hiilidioksidipäästöjä
noin 589 000 kg vuosittain suhteessa keskimääräisiin
sähköntuotannon päästöihin Suomessa.
Solarigo rakentaa aurinkosähköpuiston Sulkavalle
2022–2023. Solarigo tarjoaa asiakkaille konkreettisesti
välineitä ja palveluja ilmastotavoitteiden toteuttamiseen
aurinkovoimaloiden ja uusiutuvan energian avulla.
Sulkavan aurinkosähköpuistossa tuotetun päästöttömän
ja uusiutuvan energian Sulkavan kunnalle toimittaa aurinkoalkuperätakuulla Lumme Energia.
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Energiayhteisöt tuovat kiinteistöille parempaa
kannattavuutta aurinkosähkön tuotannosta
Energiayhteisöjen perustaminen avaa kiinteistöjen
omistajille uusia mahdollisuuksia. Asunto-osakeyhtiöiden
ei ole tähän asti kannattanut investoida aurinkosähköön,
koska niiden olisi pitänyt maksaa verot ja siirtomaksut
itse tuottamansa sähkön siirrosta asukkaiden käyttöön.
Perustamalla energiayhteisön tämä velvollisuus poistuu
ja taloyhtiön osakkaat saavat aurinkosähkön käyttöön
ilman siirtomaksua. Taloyhtiön osakkaat voivat nyt hankkia
oman aurinkosähkövoimalan ja perustaa paikallisen energiayhteisön, jos sen osakkaat ovat saman yhteisen kiinteistösähköverkon piirissä.

Konsernirakenne ja osakkuusyhtiöt
Vastuullisuus Suur-Savon Sähkössä
Kohti hiilineutraaliutta
– ratkaisut ja palvelut
Konserni osana aluetaloutta
Visio 2027

Lisätietoa: www.jseoy.fi

Paremmat tietoliikenneyhteydet alueelle
Sähköverkon rinnalla kulkee suuren osan matkasta myös
tietoliikennekaapeli.
Sähkönjakelun turvaamisen lisäksi tämä tietoliikenneverkko palvelee tulevaisuudessa alueen kuluttajia yrityksiä
ja julkisen sektorin toimijoita.

Pikaopas energia-alaan
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S

uur-Savon Sähkö -konserni on merkittävä toimija maakunnassa, alueen suurin
pääomakeskittymä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kehitetyn, kumppanuuksiin perustuvan liiketoimintamallin edut
ovat kiistattomat. Ympärille on rakentunut laaja
yritysten verkosto, yhdenvertaisia kumppaneita,
jotka kehittävät omaa toimintaansa ja palvelevat
asiakkaitaan ympäri Suomen. Kumppaniyritysten
vahvistuminen luo positiivista kierrettä, joka
vahvistaa alueen taloutta. Tällaisen energia-alaa
palvelevan klusterin rakentaminen ja positiivisen
kierteen aikaansaaminen vaatii pitkäjänteistä
työtä.
Investoimme vahvasti Järvi-Suomen infrastruktuuriin ja kehitämme toiminta-alueemme
huoltovarmuutta. Paikallisuus on yksi konsernin
arvoista ja seuraavissa graafeissa näkyy osa sen
eteen tehdyn työn tuloksista.
Suur-Savon Sähkö -konsernin aluetaloudellisista vaikutuksista on tehty tutkimus yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa.
Tutkimus: ”Kumppanuusverkostolla alueellista
vaikuttavuutta – Suur-Savon Sähkö -konsernin
aluetaloudelliset vaikutukset” on julkaistu kesäkuussa 2022.
Kumppanuusverkostolla alueellista
vaikuttavuutta - Suur-Savon Sähkö
-konsernin aluetaloudelliset vaikutukset
(helsinki.fi)
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Välillinen työllisyysvaikutus

Konsernin työllisyysvaikutuksen (suora ja välillinen) kehitys vuosien
2016‒2020 välillä2. Suur-Savon Sähkö 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
2) Suora vaikutus tarkoittaa kuviossa kaikkina tarkasteluvuosina henkilöstön

määrää keskimäärin, mikä vastaa tässä tapauksessa suunnilleen samaa kuin
henkilötyövuosi, mutta pientä eroa näiden välillä saattaa olla.
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Suora työllisyysvaikutus

Suur-Savon Sähkö -konsernin kokonaisvaikutus sisältäen suorat
ja välilliset vaikutukset Etelä-Savon tuotantoon, alueelliseen
BKT:hen ja työllisyyteen vuonna 2020.
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Konsernin vaikutus Etelä-Savon työllisyyteen.
Tiedot: RegFinDyn-laskelmat.
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Konsernin vaikutus Etelä-Savon BKT:hen vuosina 2016‒20201.
1) Vaikutukset ilmoitettu tarkasteluvuoden rahassa.
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S

uur-Savon Sähkö – konsernin talous on kehittynyt
muutamia notkahduksia lukuun ottamatta positiivisesti usean kymmenen vuoden ajan. Konsernin
korkea investointitaso niin säävarmemman sähköverkon rakentamiseen, puubiomassalla toimivaan energiatehokkaaseen lämmöntuotantoon, sekä päästöttömään
sähköntuotantoon, tulevat kantamaan hyvää taloudellistakin hedelmää tulevina vuosikymmeninä. Korkea investointitaso on johtanut myös tuloslaskelmassa nousseisiin
investointien pitkäkestoisiin poistoihin, sekä konsernin
velkapääoman kasvuun. Näiden talouden reunaehtojen
vuoksi konsernin tuloksen tuleekin parantua, jotta investointien velat saadaan ajallaan maksettua.
Vuonna 2027 Järvi-Suomen alueen sähkönjakelun laatu
on parantunut taajamien ulkopuolisillakin alueilla merkittävästi, alueen keskijänniteverkon uusimisen ansiosta.
Järvi-Suomen alueen sähköomavaraisuus on parantunut
Suur-Savon Sähkö -konsernin investoimien tuulivoimapuistojen sekä aurinkovoimapuistojen myötä 20 prosenttia,
joka edellyttää päästötöntä uusiutuvaa energiaa noin
250 000 MWh vuosittain. Konsernin kehitystyön tuloksena
alueelle on syntynyt uutta digitalisaatioon perustuvaa
liiketoimintaa, ja yhteistyö alueen tutkimus- ja oppilaitosten kanssa, on nostanut alueen kokonaiskyvykkyyttä digitalisaation eri osa-alueilla. Toiminta-alueen laajin tietoliikenteen runkoverkko on saatu hyödynnettyä alueen julkisen
sektorin, yritysten, vakituisten asujien, sekä monipaikkaisten asujien elämän edellytysten parantamiseksi. Konserni
on ylläpitänyt positiivisesti kehittyvää osingonmaksukykyä
omistajilleen.

Suur-Savon Sähkö – konsernin tuloskehitys historiassa, sekä 08/2022 päivätty ennuste vuodelle 2022.

Käyttökate

Tulos ennen tp-siirtoja ja veroja
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Mistä sähkön hinta
muodostuu

S

ähkön kokonaishinta muodostuu kolmesta
Näin sähkön hinta kuluttajalle muodostuu
kokonaisuudesta; sähköenergian hinnasta,
sähkönsiirron hinnasta sekä sähkö- ja arvonKantaverkko
lisäveroista.
2%
Siirto
Energia
Sähköenergian myyntihinta sisältää sähkön tukku34
%
40 %
markkinahinnan lisäksi myyntikustannukset. Sähkönmyyjä voi hankkia myymänsä sähkön muun muassa
omilta voimalaitoksilta, pitkäaikaisten sopimusten
pohjalta tai pohjoismaisesta sähköpörssistä.
Jakeluverkko
Asiakkaan maksaman sähkönsiirron kokonais32 %
hinta syntyy sähkön siirtohinnasta ja erilaisista
veroista. Asiakas maksaa sähköveron verkkopalvelusta maksamansa laskun yhteydessä.
Siirtomaksulla katetaan sähköyhtiön sähköverkkotoimintaan liittyvät palvelut. Kustannuksia aiheuttavat verkkoon sitoutunut pääoma, sähköverkon
ylläpito eli verkon kunnostaminen, kehittäminen ja
uudistaminen sekä kokonaan uuden verkon rakentaminen. Palvelun hintaan sisältyy sähköverkon käytönvalvonta ja vikapalvelu 24 tuntia vuorokaudessa,
vikojen korjaus kaikissa tilanteissa sekä asiakkaiden
puhelin- ja internetpalvelut ja sähkön kulutuksen mittaus. Palveluun kuuluvat myös johtokatujen vuokraus
Verot
ja ylläpito raivauksineen. Lisäksi hinta sisältää valta26 %
kunnallisen kantaverkon rakentamisen ja ylläpidon
kustannuksia.

%

Keskimääräinen kotitalouden (kulutus 5 000 kWh/vuosi)
sähkön hinta Järvi-Suomen Energian alueella 1.8.2022.
Veron osuus sisältää arvonlisäveron ja sähköveron.
Lähde: Energiavirasto
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Suomi on osa pohjoismaisia
sähkömarkkinoita
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Sähkön markkinahinta korkealla
Sähköenergian tukkuhinta määräytyy eurooppalaisilla
sähkömarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Hintaan
snt/kWh
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Konserni osana aluetaloutta
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Markkinat odottavat korkean sähkön hinnan
jatkuvan yli vuoden 2022
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Johdannaisilla käydään kauppaa sähköntoimituksista tulevaisuudessa
saatavien tai maksettavien hintojen suojaamiseksi. Johdannaisten
hinnat eivät ole ennusteita.
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09-2024

Elinvoimaa Järvi-Suomeen

05-2024

Suur-Savon Sähkö -konserni

01-2024

Huoltovarmuuden merkitys korostuu

09-2023

Sähkön ja lämmön tuotanto Suomessa

05-2023

Ilmastonmuutos ja vihreä murros

S

Sähkön sisämarkkinoita koskeva EU:n direktiivi sääntelee keskeisesti myös Suomen sähkömarkkinalainsäädäntöä.
EU:n sähkösisämarkkinoiden harmonisointia edistetään
direktiivin lisäksi myös yhteisillä verkkosäännöillä.
Sähkön vuorokausimarkkinat ovat jo käytännössä EU:n
laajuiset. Sähkön markkinahinta ja virtaukset yli rajojen
määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan.
Lisääntyvät siirtoyhteydet eri maiden ja hinta-alueiden välillä vahvistavat osaltaan markkinoiden toimintaa ja sähkön
toimitusvarmuutta.

01-2023

Energiatilanne tänään
– sähköä ja lämpöä

uomi on osa pohjoismaisia tukkusähkömarkkinoita,
joihin kuuluvat Pohjoismaiden lisäksi Baltian maat.
Noin 70 prosenttia tukkusähkökaupasta käydään
Oslossa sijaitsevan fyysisen sähkön sähköpörssin
kautta.
Suomessa toimii noin 75 vähittäismyyjää. Sähkömarkkinat mahdollistavat myös sähkönkäyttäjien oman pienimuotoisen sähköntuotannon ja sen myynnin sähkömarkkinoille. Kotitalouksista on siten tulossa aktiivisia toimijoita
sähkömarkkinoille.
Sähkömarkkinat ovat laajentumassa eurooppalaisiksi.
Euroopan unionin tavoitteena on luoda eurooppalaiset
sähkön sisämarkkinat. Sähkön sisämarkkinat ovat keskeinen osa EU:n energiaunionia ja sen energian toimitusvarmuutta koskevia tavoitteita.

09-2022

Alkusanat

vaikuttavat monet tekijät, kuten tuotannossa käytettyjen
polttoaineiden hinnat, säätila, Pohjolan vesitilanne, teollisuustuotannon määrä ja monet muut asiat. Tällä hetkellä hintaa nostavat polttoaineiden kohonneet hinnat ja
Venäjän hyökkäyksen aiheuttamat muutokset markkinoilla,
kun sähkön tuonti Venäjältä on lopetettu. Hintoja alentavat tuotantoon saadut uudet voimalaitokset, esimerkiksi
tuulivoimalat ja Olkiluodon ydinvoimalan uusi yksikkö,
joka nykyisten suunnitelmien mukaan aloittaa kaupallisen
tuotantonsa vuoden 2022 lopussa.
Sähkönhinta vaihtelee nyt voimakkaasti. Vuoden 2022
syksyllä sähkön pörssihinta nousi ennennäkemättömiin lukemiin, minkä seuraukset jatkuessaan aiheuttavat liki 1990
– luvun alun pankkikriisiin verrattavissa olevat vahingot
suomalaiselle yritystoiminnalle sekä tavallisten perheiden
hyvinvointiin. Sähkön hinta vaihtelee vieläkin rajusti, eikä
rauhoittumista ole näköpiirissä lyhyellä tähtäimellä.
Ennusteiden mukaan sähkön hinta ei tule laskemaan
nopealla aikataululla. Vuoden vaihteen tilannetta kuvaava
johdannainen näyttää korkeaa hintaa.

Mihin sähköä käytetään

Liikenne sähköistyy

Sähkön kokonaiskäyttö 2021

Bensiini- ja dieselautojen myynti Suomessa
(uudet henkilöautot, sis. ei-ladattavat hybridit)
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Kaasuautojen
osuus
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Ladattavien
hybridien osuus
Sähköautojen
osuus

Lähde: Traficom
ENERGIATEOLLISUUS

Lisää tietoa sähköautoilusta
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Aurinkosähkön tuotanto
Järvi-Suomen Energian alueella
Alkusanat

Verkkoon kytkettyjen aurinkopaneelien määrä

Energiatilanne tänään
– sähköä ja lämpöä
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Pientuottajien Järvi-Suomen Energian verkkoon syöttämän
aurinkosähkön määrä kunnittain 2020
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