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Caruna lyhyesti
Caruna huolehtii sähkönjakelusta sekä ylläpitää,
kunnostaa ja rakentaa säävarmaa sähköverkkoa
683 000 asiakkaalleen Etelä-, Lounais- ja LänsiSuomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä
Satakunnassa. Verkon toimintaa valvotaan ympäri
vuorokauden, jotta asiakkaille voidaan taata
mahdollisimman häiriötön sähkönsaanti kaikissa
olosuhteissa. Säävarma, älykäs sähköverkko luo
myös pohjan tulevaisuuden energiajärjestelmälle,
jossa digitaaliset palvelut kasvavat, liikenne
sähköistyy ja kuluttajasta tulee energian tuottaja.

SÄHKÖVERKKOA

87 600 KM
683 000

20,6 %
OSUUS SUOMEN
SÄHKÖNJAKELUSTA

ASIAKASTA

CARUNASSA
TYÖSKENTELEE

TYÖLLISTÄMME MYÖS
ERI PUOLILLA SUOMEA

HENKILÖÄ

HENKILÖÄ

290
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Toimitusjohtajan katsaus
On ilo todeta, että
merkittävät panostukset säävarmaan
sähköverkkoon ovat
jo alkaneet tuottaa
tulosta.

Vuoden 2018 tärkein puheenaihe myös energia-alalla
oli ilmastonmuutos. Myrskyt, lumikuormat, kuivuus ja
metsäpalot koettelivat kansalaisten kärsivällisyyttä eri
puolilla maailmaa.
Ilmastonmuutos vaikuttaa myös sähköverkkoliiketoimintaan. Lisääntyvät sään
ääri-ilmiöt ovat osoittaneet, miten riippuvaisia me kaikki olemme sähköstä.
Sähkö on perushyödyke, jota ilman kodit, yritykset, koulut, sairaalat tai
vanhainkodit eivät toimi. Verkkopalveluyhtiön, kuten Carunan, tehtävä on
turvata häiriötön sähkönsaanti myös silloin, kun myrskytuulet tai tykkylumi
koettelevat sähköverkkoja.

INVESTOINNIT TUOTTAVAT TULOSTA
Carunan mittava urakka säävarman sähköverkon rakentamiseksi on
puolivälissä. Investointien painopiste oli kuluneena vuonna keskijänniteverkon
maakaapeloinnissa haja-asutusalueilla. On ilo todeta, että merkittävät panostukset säävarmaan sähköverkkoon ovat jo alkaneet tuottaa tulosta.
Sähköverkon uudistamisessa ei ole kyse pelkästään ilmastonmuutosten
vaikutusten torjumisesta. Nykyinen sähköverkko on rakennettu pääosin
60- ja 70-luvuilla ja on joka tapauksessa tulossa käyttöikänsä päähän. Nyt
rakennettava verkko on laadullisesti tiikerinloikan edellä aiempaa, ilmajohtoihin
perustuvaa jakeluverkkoa. Uuden sukupolven älykäs sähköverkko mahdollistaa liikenteen sähköistymisen eli sähköautot, uusiutuvan energian, kuten
aurinko- ja tuulisähkön tuottamisen verkkoon sekä entisestään lisääntyvät
digitaaliset palvelut.
Suomi on harvaan asuttu, pitkien etäisyyksien maa. Kun sähköverkkoa
uudistetaan, on järkevää laittaa samassa yhteydessä muu infra kuntoon.
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Vuodenvaihteessa 2018–19 sovimme teleoperaattori Telian kanssa toimintamallista, jossa sähköverkon saneerauksen yhteydessä mahdollistetaan
sähköverkkoasiakkaille kiinteä 5G-laajakaistayhteys valokuidun avulla.
Testaamme toimintamallia ensin Lounais-Suomessa, jossa työt käynnistyvät
vuoden 2019 keväällä.

ASIAKAS KAIKEN KESKIÖSSÄ
Digitalisaatio etenee kaikilla rintamilla ja muuttaa sähkönkäyttöä ja sähkön
jakelua. Asiakas tulee olemaan entistä voimakkaammin aktiivinen toimija
markkinalla, joka perustuu kysynnän ja tuotannon tasapainottamiseen.
Caruna haluaa olla mukana siinä murroksessa, joka edistää uusiutuvan
energian pientuotantoa, voimaannuttaa asiakkaan esimerkiksi mahdollistamalla oman energiatuotannon tai asiakkaiden hallinnoiman energiayhteisön
sekä mahdollistaa uusien palveluntuottajien tulemisen toimialalle.
Meiltäkin asiakkaat odottavat valmiutta vastata toimintaympäristön
muutokseen, vaivattomia ja arkea helpottavia tuotteita ja palveluja sekä
nykyistä parempaa saavutettavuutta. Tuotteiden, palvelujen ja toimintatapojen kehittämiseksi perustimme kehitys- ja innovaatioyksikön, joka aloitti
toimintansa syyskuussa 2018.
Viime vuonna lanseerasimme uusia digitaalisia palveluja, ja yritys ja
kunta-asiakkaille loimme uuden avainasiakkuuksien hoitomallin. Asiakastyytyväisyydessä saavutimme aiempaa parempia mittaustuloksia, mutta tältä
osin on edelleen paljon työtä edessä.

kiyhtiöön verrattuna investoimaan moninkertaisesti, jotta sähkömarkkinalain vaatimus säävarmasta sähköverkosta vuoden 2028 loppuun mennessä
täyttyy. Tämä näkyy väistämättä myös jakeluhinnoissa. Vuonna 2018 Caruna
Oy:n sähköverkon pituus oli 79 900 kilometriä ja investoinnit asiakasta kohden olivat 490 euroa. Vuonna 2018 Caruna Espoo Oy:n jakeluhinnat kuuluivat
maan halvimpaan viidennekseen, Caruna Oy:n hinnat olivat maan kymmenen
kalleimman joukossa käyttäjätyypistä riippuen.
Haluan lämpimästi kiittää henkilöstöämme, asiakkaitamme, kumppaneitamme verkonrakentamisessa sekä muita sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä
kuluneena vuonna.
Jatkamme määrätietoisesti töitä yhdessä kumppaniverkostomme kanssa,
jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä laadukkaammat ja
tulevaisuuden energiantarpeet täyttävät sähköverkkopalvelut.

Asiakastyytyväisyydessä saavutimme aiempaa
parempia mittaustuloksia, mutta tältä
osin on edelleen
paljon työtä edessä.

Tomi Yli-Kyyny
Toimitusjohtaja

SÄHKÖNJAKELUN HINTA PUHUTTI
Vuoden 2018 aikana keskusteltiin vilkkaasti sähkönjakelun hinnoista ja niiden
alueellisista eroista. Jakeluhinnat muodostuvat sähköverkon rakenteen,
investointitarpeiden ja asiakasmäärän mukaan, ja hinnoittelua, kuten jakeluyhtiöiden toimintaa muutenkin, valvoo Energiavirasto.
Carunaan kuuluu kaksi, hyvin erilaisissa olosuhteissa toimivaa verkonhaltijaa: kaupunkiyhtiö Caruna Espoo Oy ja haja-asutusalueilla toimiva Caruna
Oy. Caruna Espoo Oy:n sähköverkko, kokonaispituudeltaan 7 700 kilometriä,
on jo tällä hetkellä pitkälle maakaapeloitu, minkä vuoksi investoinnit asiakasta kohden ovat maltilliset, vuonna 2018 noin 120 euroa asiakasta kohden.
Sen sijaan haja-asutusalueilla toimivassa Caruna Oy:ssä joudutaan kaupun-

CARUNA

VUOSIRAPORTTI 2018

VUOSI 2018

OSANA YHTEISKUNTAA

YRITYSVASTUU

RAPORTOINTIPERIAATTEET JA GRI

6

Strategia
Strategiset perus
pilarimme ovat
asiakaslähtöinen
ja tehokas ydin
liiketoiminta sekä
hyvä yrityskansalaisuus.

Visiomme on miljoona tyytyväistä asiakasta. Takaamme
luotettavan sähkönjakelun ja kehitämme tulevaisuuden
älykästä energiajärjestelmää.
Caruna on toimialansa edelläkävijä älykkään sähköverkon rakentamisessa,
käytössä ja kunnossapidossa. Ilmastonmuutos ja digitalisaatio mullistavat
energia-alaa ja samalla koko yhteiskuntaa. Säävarma, älykäs sähköverkko
luo pohjan tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa digitaaliset palvelut
kasvavat, liikenne sähköistyy ja kuluttajasta tulee energian tuottaja.
Visiomme on miljoona tyytyväistä asiakasta. Haluamme kasvaa ja parantaa
jatkuvasti asiakkaalle tuottamaamme palvelua. Tämän saavuttamiseksi
olemme määritelleet painopistealueet, joihin keskitymme ja joiden uskomme
vievän meitä kohti strategisia päämääriämme. Strategiset peruspilarimme
ovat asiakaslähtöinen ja tehokas ydinliiketoiminta sekä hyvä yrityskansalaisuus. Nämä rakentavat alustan toimialan edelläkävijyydelle kasvun ja uusien
palvelujen kehittämisessä sekä älykkään sähköverkon rakentamisessa.

ASIAKASLÄHTÖINEN JA TEHOKAS YDINLIIKETOIMINTA
Asiakas on kaiken toimintamme keskiössä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjen helpoksi sähkönjakeluun liittyvissä palveluissa, kuten liittymän
avauksessa ja siirrossa, energiankulutuksen seurannassa ja laskutukseen
liittyvissä muutoksissa tai uusiutuvien energiajärjestelmien liittämisessä
verkkoon. Parhaan asiakaskokemuksen tuotamme takaamalla häiriöttömän
sähkönjakelun vuorokauden ympäri. Kehitämme jatkuvasti omaa tekemistämme: tehostamme prosessejamme ja parannamme palvelumme laatua.
Vuonna 2018 sähkön toimitusvarmuus oli 99.98 % ja investoimme 258,4 miljoonaa euroa sähköverkon rakentamiseen. Maakaapeloimme yli 6 300 kilometriä sähköverkkoa säältä suojaan. Lanseerasimme Omat sivut -palvelun, jonka
avulla pystymme tuottamaan asiakkaillemme henkilökohtaisempia palveluja.
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Tavoitteenamme on
olla mukana löytämässä ratkaisuja
energiamarkkinan
kehittämiseksi
asiakaslähtöisem
pään ja yhteiskunnallisesti kestävämpään suuntaan.

CARUNA

VUOSIRAPORTTI 2018

Uudistimme avainasiakkuuksien hoitomallia, jotta voimme palvella yritys- ja
kunta-asiakkaitamme entistä paremmin. Lyhensimme myös asiakaspalvelun
vastausaikoja ja asiakaslähtöisten töiden käsittelyaikoja.
Panostuksemme sidosryhmä- ja asiakastyytyväisyyden kehittämiseen
näkyivät Net Promoter Score -mittarin (NPS) positiivisena kehittymisenä.
Mittaamme tyytyväisyyttä kuukausittain henkilöasiakkaiden, pienten ja keskisuurten asiakasyritysten, suurasiakkaiden, maanomistajien, kunta-asiakkaiden sekä urakoitsijoiden keskuudessa. NPS-luku parani huomattavasti vuoden
takaisesta ollen 6,5 (2017 NPS -3,9).

VISIO
Miljoona tyytyväistä asiakasta
STRATEGIAN PAINOPISTEET
Asiakaslähtöinen ja
tehokas liiketoiminta

Hyvä
yrityskansalaisuus

Kasvu ja
uudet palvelut

HYVÄ YRITYSKANSALAISUUS
Hyvä yrityskansalaisuus tarkoittaa aktiivista vuoropuhelua keskeisten
sidosryhmiemme kanssa, jotta voimme rakentaa luottamusta Carunan
toimintaa kohtaan ja kehittää yhdessä tulevaisuuden suomalaista sähkönjakelutoimintaa. Osallistumme aktiivisesti toimialan sekä etujärjestöjen kehitystyöhön. Kehitämme ja käyttöönotamme uusia palveluita ja toimintamalleja
yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Tapaamme asiakkaita ja päättäjiä
säännöllisesti saadaksemme palautetta ja keskustellaksemme kehitysmahdollisuuksista. Vuorovaikutuksen lisäämiseksi olemme myös järjestäneet
keskustelutilaisuuksia verkonrakentamisprojekteihin tai Carunan toimintaan
liittyen esimerkiksi yhdessä Maataloustuottajien Keskusliiton (MTK) ja
Omakotiliiton kanssa.
Suomalainen energiajärjestelmä on ison muutoksen edessä. Tavoitteenamme on olla mukana löytämässä ratkaisuja energiamarkkinan kehittämiseksi
asiakaslähtöisempään ja yhteiskunnallisesti kestävämpään suuntaan. Vuonna
2018 olimme mukana muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön Älyverkko-työryhmässä, jossa luotiin suuntaviivoja suomalaiselle energiamurrokselle ja
älykkäälle sähköjärjestelmälle.
Tavoitteenamme on edistää liikenteen sähköistymistä, uusiutuvan energiantuotannon lisääntymistä, energiayhteisöjen syntymistä ja asiakkaan osallistamista
energiamarkkinaan. Myös suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn edistäminen on
meille tärkeää. Siksi pilotoimme muun muassa uusia yhteisrakentamisen toimintamalleja kuntien ja teleoperaattoreiden kanssa valokuituverkon rakentamisen
vauhdittamiseksi ja alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi.

VUOSI 2018

OSANA YHTEISKUNTAA

ARVOT
Toimin asiakkaidemme
parhaaksi

Saan rohkeasti
aikaan

Kehitämme tulevaisuuden
suomalaista yhteiskuntaa

KASVU JA UUDET PALVELUT
Kasvulla ja uusilla palveluilla tuemme perustekemistämme muuttuvassa
toimintaympäristössä ja edistämme älykkään energiasysteemin kehitystä
Suomessa. Haluamme kasvaa ja olla mukana tuomassa uusia palveluja, joissa meillä on asiantuntemusta. Näemme sähkönjakeluverkon erinomaisena
alustana uusille, vihreille energiaratkaisuille, kuten kuluttajien kysyntäjoustolle ja energiayhteisöille.
Vuonna 2018 teimme useita asiakastutkimuksia ja analysoimme asiakasdataa. Tavoitteenamme on ymmärtää asiakkaitamme ja heidän tarpeitaan uusille
palveluille entistä paremmin.

YRITYSVASTUU

RAPORTOINTIPERIAATTEET JA GRI

8

Tavoitteena on
tukea uusiutuvan
energian tuottamista ja liittämistä
sähköverkkoon.

AVAINHANKKEET STRATEGISTEN
PAINOPISTEALUEIDEN EDISTÄJINÄ
Strategian jouduttamiseksi valitsemme vuosittain toteutettavia
avainhankkeita, jotka johtavat tekemistämme valittujen painopisteiden alla. Strategisissa avainhankkeissa pyritään aikaansaamaan
merkittävää muutosta ja ottamaan selkeitä kehitysaskeleita
eteenpäin kohti visiotamme ”Miljoona tyytyväistä asiakasta”.
Vuoden 2018 avainhankkeet
• paransivat asiakaspalvelua
• kehittivät rakentamisen turvallisuutta
• uudistivat avainasiakastyötä
• loivat uuden toimintamallin innovointiin ja liiketoiminnan
kehittämiseen.
Pilotoimme uusia toimintamalleja esimerkiksi uusiutuvassa energiantuotannossa. Touko–lokakuun välisenä aikana lanseerasimme aurinkosähköpilotin,
jossa asiakkaat saivat alennuksen aurinkosähköjärjestelmästä, jonka he
ostivat Carunan aurinkosähkökumppaneilta. Tavoitteena on tukea uusiutuvan
energian tuottamista ja liittämistä sähköverkkoon. Vuoden 2018 lopussa
uusiutuvien energiantuottajien järjestelmiä on liitetty sähköverkkomme jo yli
4 000, mikä on 75 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Caruna tarjoaa myös ensimmäisenä sähkönjakeluyhtiönä kiinteän liittymän vaihtoehdoksi
omavaraista Solarvoima Oy:n kehittämää Mökkivoimala-tuotetta.
Lisäksi järjestimme syksyllä hackathon-tapahtuman, jonka teemana
olivat energiayhteisöt. Lopputuloksena valitsimme kaksi uutta kumppania,
joiden kanssa jatkamme energiayhteisöpalvelukonseptin kehittämistä ja
pilotoimista asiakkaillemme. Osallistuimme myös Kasvu Open Karnevaali
-tapahtumaan Jyväskylässä, jossa startup-yritykset esittelivät ratkaisujaan
älykkäästä sähköjärjestelmästä ja uusista energiapalveluista.
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Carunan liiketoiminta ja
toimintaympäristö
Häiriötön sähkönjakelu on suomalaisten sujuvan arjen ja
yritysten toiminnan perusedellytys.
Carunalla on noin viidenneksen markkinaosuus sähkönjakelusta Suomessa.
Päätehtävämme on varmistaa, että verkkoalueellamme asuvien suomalaisten sähköt pysyvät päällä kaikissa tilanteissa, vuorokauden ympäri.
Nyky-yhteiskunta on täysin riippuvainen sähköstä, ja sähkönjakeluyhtiöllä
on toimialueillaan merkittävä rooli luotettavan alustan tarjoamisessa asiakkaiden arjen sujuvuuden varmistamiseksi ja yritysten toimintaedellytysten
turvaamiseksi. Tämä on liiketoimintamme ydin.
Caruna vastaa noin 1,5 miljoonan suomalaisen sähkönjakelusta Etelä-,
Lounais-, Länsi- ja Pohjois-Suomessa sekä Joensuussa. Asiakkaitamme ovat
kodit, kunnat, yritykset sekä pienet ja keskisuuret energiantuottajat. Yli
87 600 kilometrin pituinen sähköverkkomme on 76 kertaa Suomen pituinen.
Tuotamme palvelumme yhdessä laajan kumppaniverkostomme kanssa.
Valvomme verkkomme toimivuutta 24/7, tiedotamme vikatilanteista
kaikille asiakkaillemme sekä pyrimme korjaamaan viat mahdollisimman
nopeasti, mitä varten meillä on Suomen kattavimmat viankorjausresurssit.
Palvelemme asiakkaitamme myös erilaisissa energianeuvontaan, verkkoon
liittymiseen, omaan energiantuotantoon, sähkönkulutukseen tai sähkölaskutukseen liittyvissä asioissa puhelimitse ja sähköisissä kanavissa. Tarjoamme
yrityksille ja sähköntuottajille liittymien suunnittelun ja rakentamisen
lisäpalveluita. Palvelemme kuntia ja kaupunkeja avustamalla kaavoituksessa,
osallistumalla kunnallisiin yhteishankkeisiin ja neuvomalla huoltovarmuuteen
liittyvissä asioissa.
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Yhteiskunnan
sähköriippuvuus
kasvaa ja nyt
rakennettavan
verkon tulee olla
toimiva myös
tulevaisuudessa.

ILMASTONMUUTOS, KAUPUNGISTUMINEN JA
DIGITALISAATIO MUOKKAAVAT ENERGIAMARKKINAA
Globaalit megatrendit vaikuttavat energiatoimialaan. Ilmastonmuutos
lisää sään ääri-ilmiöitä ja sen torjuntaan tarvitaan hiilidioksidipäästöjen
merkittävää vähentämistä, jossa muun muassa liikenteen sähköistämisellä
ja uusiutuvan energiantuotannon lisäämisellä on merkittävä rooli. Tämä
vaatii sähköverkolta teknisesti entistä enemmän, ja tuo markkinalle uusia
rooleja ja toimijoita.
Caruna osallistuu ilmastomuutoksen hillitsemiseen sekä parantamalla
sähköverkkonsa säävarmuutta maakaapeloinnilla että edistämällä uusiutuvan energiantuotannon kasvua omilla verkkoalueillaan. Vuonna 2018 Carunan
verkkoon liitettiin yhteensä 1 700 uutta aurinkosähköjärjestelmää. Määrä

lähes kaksinkertaistui vuoden 2017 loppuun verrattuna. Aurinkosähköjärjestelmien määrän tuplaamista tavoitellaan myös vuonna 2019.
Vaikka väestö, yritystoiminta ja palvelut keskittyvät yhä enemmän kaupunkeihin sekä kasvukeskuksiin, sähkönjakeluverkkoalustan on joustettava
tässäkin muutoksessa ja varmistettava, että asuin- ja toimintaedellytykset
turvataan myös haja-asutusalueilla.
Digitalisaatio vaatii edistyäkseen toimivaa ja katkotonta sähkönjakelua. Uudet sähköiset ratkaisut ja palvelut rakentuvat kaikki häiriöttömän
sähkönjakelun päälle. Digitalisaation kehitys avaa myös sähkönjakeluyhtiölle
mahdollisuuksia tehostaa omaa toimintaansa sekä tarjota asiakkaille uusia
palveluja. Valokuituverkon rakentaminen yhdessä sähköverkon kaapeloinnin
kanssa laskee kustannuksia ja on sekä asiakkaan että yhteiskunnan etu.

Aurinkosähkön pientuotanto Carunan verkkoalueilla

CARUNA RAKENTAA SUOMEEN TULEVAISUUDEN
ÄLYKÄSTÄ SÄHKÖVERKKOA
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Caruna on sitoutunut suomalaisen yhteiskunnan pitkäjänteiseen kehittämiseen ja kilpailukyvyn edistämiseen. Toimimme paikallisesti ja yhteistyössä
paikallisten toimijoiden kanssa.
Yhteiskunnan sähköriippuvuus kasvaa, ja nyt rakennettavan verkon tulee
olla toimiva myös tulevaisuudessa. Pidämme Carunassa huolta, että verkon
sähkönsiirtokyky palvelee muuttuvan energiajärjestelmän toimivuutta ja
joustavuutta. Sähköverkossa uusien ratkaisujen, kuten kulutusjouston, on
toimittava ja verkon tasapainon pysyttävä, kun hajautettu tuotanto, energiavarastot ja energiayhteisöt lisääntyvät.
Kehitämme sähköverkkomme automaatiota ja luomme innovaatioita, jotka
mahdollistavat uusia palveluja asiakkaillemme, kuten sähköautojen lataamisen
ja älykkäät energiapalvelut. Valokuituyhteyksien rakentaminen samanaikaisesti sähköverkon maakaapeloinnin kanssa on edellytys Suomen digitalisoitumiselle. Olemme aloittaneet kattavan yhteistön Telian kanssa tämän tavoitteen
saavuttamiseksi.

Aurinkosähkön kokonaistuotantoteho (MW)
Aurinkosähköjärjestelmien yhteismäärä (kpl)
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OSANA
YHTEISKUNTAA
ARVONLUONTI
SÄHKÖMARKKINAT
SÄHKÖNJAKELU JA CARUNAN
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
VERKON YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN
TOIMITUS- JA HUOLTOVARMUUS
ASIAKKAAT
SIDOSRYHMÄT
SPONSOROINTI JA TUKI SEUROILLE

CARUNA

VUOSIRAPORTTI 2018

VUOSI 2018
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Arvonluonti
Kasvava asiakaskunta ja kehittyvä
sähköverkko
ovat keskeiset
edellytykset sille,
että voimme luoda
arvoa asiakkaille ja
yhteiskunnalle.

Älykkään ja kehittyvän sähköverkkomme avulla
varmistamme asiakkaiden sujuvan arjen ja mahdollistamme siirtymisen vihreisiin energiaratkaisuihin.
Perustehtävämme on varmistaa häiriötön, säävarma sähkönjakelu 683 000
asiakkaallemme vuoden jokaisena päivänä. Luotettava sähköverkko on keskeinen osa yhteiskunnan huoltovarmuutta, sillä koko suomalainen yhteiskunta,
sen työpaikat, koulut ja sairaalat, edellyttävät häiriötöntä sähkönjakelua.
Rakennamme ja ylläpidämme sähköverkkoa tehokkaasti sekä kehitämme
sitä asiakkaiden ja yhteiskunnan tulevaisuuden tarpeisiin. Mitä vahvemmin yhteiskunta digitalisoituu, sitä tärkeämpää luotettava sähkönjakelu on. Tehokas
ja joustava sähköverkko pystyy vastaamaan myös yrityselämän muuttuviin
tarpeisiin ja edistää siten liiketoiminnan ja investointien kasvua Suomessa.

TORJUMME ILMASTONMUUTOSTA JA EDISTÄMME DIGITALISAATIOTA
Carunalla on keskeinen rooli tärkeiden yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Hillitsemme ilmastonmuutosta mahdollistamalla asiakkaidemme
siirtymisen uusiutuvan energian käyttäjiksi ja tuottajiksi. Kaapeloimme
sähkölinjoja maan alle suojaan sään ääri-ilmiöiltä, mikä vapauttaa maata
maa- ja metsätalouden tarpeisiin sekä hiilinieluiksi. Helpotamme yhteiskunnan
digitalisaatiota sähkö- ja televerkkojen sekä kunnallisen infrastruktuurin
yhteisrakentamisella.
Toiminnallamme on laaja taloudellinen jalanjälki paikallisesti ja kansallisesti.
Olemme merkittävä työllistäjä haja-asutusalueilla ja vaikutamme kunnissa
verotulojen kautta. Investoinneillamme on positiivinen taloudellinen vaikutus
koko Suomessa.

LUOMME ARVOA ÄLYVERKKO-OSAAMISELLA JA
ASIAKASYMMÄRRYKSELLÄ
Kasvava asiakaskunta ja kehittyvä sähköverkko ovat keskeiset edellytykset
sille, että voimme luoda arvoa asiakkaille ja yhteiskunnalle. Arvonluonnissa
meitä tukevat Carunan vahvuudet: korkeatasoinen toimitusketjun hallinta,
osaava henkilöstö sekä pitkäjänteisesti ja vastuullisesti johdettu kumppaniyhteistyö. Kestävä rahoitusmallimme mahdollistaa investoinnit älykkään
sähköverkon kehittämiseen ja toimintavarmuuden parantamiseen.
Hyvän yrityskansalaisuuden ja aktiivisen vuoropuhelun avulla rakennamme
luottamusta sidosryhmiemme kanssa ja turvaamme menestyksemme myös
tulevaisuudessa. Asiakaslähtöinen toiminta pitää sisällään muun muassa verkkopalveluiden läpinäkyvän ja kohtuullisen hinnoittelun. Pyrimme kasvattamaan
verojalanjälkeämme ja raportoimme siitä avoimesti.
Vastuullisuus ohjaa työtämme, joten asetamme turvallisuuden ja ympäristön
etusijalle kaikessa toiminnassamme. Pyrimme tarjoamaan työntekijöillemme
innostavan työpaikan, jossa osaamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen
on jatkuvaa.

KASVAVA ROOLI ENERGIA-ALAN MURROKSESSA
Olemme mukana luomassa Suomeen uutta älykästä energiajärjestelmää, joka
mahdollistaa siirtymisen hajautettuun uusiutuvan energian tuotantoon sekä
liikenteen sähköistymisen. Uusi, asiakaskeskeinen malli korostaa entisestään
jakeluverkkoyhtiöiden, kuten Carunan, roolia luotettavan sähkönjakelun
turvaamisessa.
Tulevaisuudessa Caruna voi toimia alustana esimerkiksi uudenlaisten
asiakkaiden valintoja helpottavien palveluiden ja älykkäiden energiaratkaisujen
kehittämiselle. Tämä pitää sisällään esimerkiksi kysyntä- ja kulutusjoustot,
joilla sähkönkäyttöä ohjataan korkean kulutuksen hetkeltä edullisempaan
ajankohtaan ja vihreämpiin tuotantomuotoihin.
Lue lisää Strategia- ja Toimintaympäristö-osioista.
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VUOSI 2018
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PANOKSET

CARUNAN LIIKETOIMINTAMALLI JA TUOTOKSET

VAIKUTUKSET

Kasvava asiakaskunta ja -data
• ~642 000 kotia, 84 kuntaa, ~41 000 yritystä
• 1,5 milj. suomalaista sähkönjakelun piirissä
• Osuus Suomen sähkönjakelusta 20,6 %
• Asiakaskohtainen sähkönkäyttödata

HÄIRIÖTÖN JA TURVALLINEN VERKKOPALVELU 24/7

Kehittyvä ja uusiutuva sähköverkko
• 87 600 km sähköverkkoa, arvo 2,5 miljardia
• 3 000 etäohjattavaa kaukokäyttökohdetta
• 680 000 älysähkömittaria
• Maakaapelointiaste 52 %
• Aurinkosähkön tuotannon määrä 34 MW

• Digitaaliset palvelut
• Asiakkaan neuvonta ja osallistaminen energiamarkkinoille
• Kyberturvallisuudesta huolehtiminen
• Markkinapaikkapalvelut

TULEVAISUUDEN ASIAKASKESKEINEN ENERGIAJÄRJESTELMÄ

Kuntien ja kaupunkien kilpailukyky
• Muuttuviin energiatarpeisiin
vastaava sähköverkko

Osaavat ja sitoutuneet asiantuntijat
• 290 carunalaista, 1 000 urakoitsijoiden
työntekijää
• Henkilöstön sitoutuneisuusindeksi 72 %
• Toimitusketjun hallinnan osaaminen

• Hajautettu energiantuotanto
• Liikenteen sähköistyminen
• Energiayhteisöt
• Älykkäät kodit
• Sähkövarastot

SUOMALAISEEN YHTEISKUNTAAN

Vahva yhteistyöverkosto
• ~500 urakoitsijaa
• ~100 palveluiden ja verkkomateriaalien
toimittajaa
• Viranomaisyhteistyö
• Toimiva kantaverkko

SIDOSRYHMIIN

• Sähköverkkojen tehokas rakentaminen ja operointi
• Tulevaisuuden infrastruktuurin kehittäminen

Asiakkaiden sujuva arki
• Toimitusvarmuusaste 99,98 %
• Asiakastyytyväisyys 6,5 (NPS)
• Oma energiantuotanto
• Läpinäkyvä ja kohtuullinen
hinnoittelu

ÄLYKKÄÄT ENERGIARATKAISUT JA -PALVELUT

Ilmastonmuutos

Digitalisaatio

Kaupungistuminen

Toiminnan mahdollistavat luonnonvarat
• Käytetyt maa-alueet, 20 200 ha
• Sähköverkkojen metallit, mm. alumiini, kupari
Investoinnit mahdollistava rahoitusmalli
• Oma pääoma -112,4 MEUR
• Korolliset velat 3 327,3 MEUR
• Tase 4 185,0 MEUR
• Luottoluokitus BBB+ (S&P)

CARUNA

VUOSIRAPORTTI 2018

VUOSI 2018

Toimintakykyinen suomalainen
yhteiskunta
• Sähkökatkojen vähentäminen ja
lyhentäminen
• Sähkö- ja televerkkojen sekä
kunnallisen infrastruktuurin
yhteisrakentaminen
• Merkittävä työllistäjä hajaasutusalueilla
• Huoltovarmuuden turvaaminen
Ilmasto- ja ympäristövaikutusten
hillitseminen
• Uusiutuvan energiantuotannon
mahdollistaminen
• Luonnon monimuotoisuuden
suojeleminen
• Maan vapauttaminen hiilinieluiksi ja
maa- ja metsätalouskäyttöön 1 700 ha

OSANA YHTEISKUNTA A

YRITYSVASTUU

• Yritysten liiketoiminnan
mahdollistaminen
Turvallinen ja kehittävä
työympäristö
• Toimitusketjun tapaturmataajuus
4,7 (LWIF)
• Osaamisen ja turvallisuuskulttuurin
jatkuva kehittäminen
• Yli 1 100 Caruna-korttikoulutukseen
osallistujaa

• Sähköverkon suhteellinen
energiahäviö 3,1 %
• Puretun materiaalin
hyödyntämisaste yli 85 %
• Pylväsmuuntamoiden poistaminen
pohjavesialueilta 450 kpl
• 3 öljyvuotoa (≥ 100 kg)
Taloudellinen jalanjälki
• Liikevaihto 454,1 MEUR
• Osingot — ei maksettu
• Suorat työpaikat 290, epäsuorat
työpaikat 5 000
• Maksetut palkat, palkkiot ja
sosiaaliedut 22,9 MEUR
• Ostot 150,9 MEUR
• Yhteisövero 10,3 MEUR
• Valtiolle tilitetyt sähkö- ja
arvonlisäverot 258,3 MEUR
• Investoinnit sähköverkkoon
258,4 MEUR

RAPORTOINTIPERIAATTEET JA GRI
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Sähkömarkkinat
Sääntelyn tarkoituksena on taata
sähkön loppukäyttäjille laadukasta sähkönjakelua,
kohtuullisella hinnalla sekä toimivilla ja tasapuolisilla
palveluperiaatteilla.

Sähkönjakelu on vahvasti säädeltyä liiketoimintaa.
Carunan tehtävä on tarjota verkkoliittymä ja sähkönsiirto
asiakkaille tasapuolisin ja kohtuullisin ehdoin.
Suomessa sähkönjakeluliiketoiminta on sähkömarkkinalain alaista, tarkasti säänneltyä ja valvottua toimintaa. Sääntelyn tarkoituksena on taata sähkön loppukäyttäjille
laadukasta sähkönjakelua kohtuullisella hinnalla sekä toimivilla ja tasapuolisilla palveluperiaatteilla. Oikeus harjoittaa sähkönjakelutoimintaa perustuu Energiaviraston
myöntämiin verkkolupiin, joita voidaan yhdelle maantieteelliselle alueelle myöntää
vain yksi kappale. Suomessa on tällä hetkellä yhteensä 77 verkkoluvan haltijaa eli
sähkönjakeluyhtiötä. Vaikka yhtiöt ovat kooltaan, verkkoalueeltaan ja toimintatavoiltaan hyvin erilaisia, niitä kaikkia koskee sama sääntely.
Sääntelyn mukaisesti jakeluverkonhaltijan, kuten Carunan, velvollisuutena
on käyttää, kehittää ja ylläpitää sähköverkkoalustaansa sähkömarkkinoiden
tarpeiden mukaisesti ja turvata näin osaltaan sähköjärjestelmän toimivuus.
työnumero 2

Carunan ja muiden yhtiöiden osuus jakeluverkossa toimitetun sähkön määrästä, %
20,6

38,4
12,7

6,7
2,5
2,5

CARUNA

VUOSIRAPORTTI 2018

2,7 3,1

3,6 3,2

VUOSI 2018

4,0

Caruna
Elenia
Helen Sähköverkko
Savon Voima Verkko
Vantaan Energia Sähköverkot
Tampereen Sähköverkko
Kymenlaakson Sähköverkko
Turku Energia Sähköverkot
PKS Sähkönsiirto
Järvi-Suomen Energia
Muut

OSANA YHTEISKUNTA A

YRITYSVASTUU
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Caruna Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n avainluvut

Verkon koko (verkkokilometrit) ja ikä
vaikuttavat eniten
verkko-omaisuuden
arvoon, ja sitä
kautta sähkönsiirron
hintaan.

Liikevaihto Investoinnit
(MEUR)
(MEUR)
369,2
232,5

Yhtiö
Caruna Oy
Caruna Espoo Oy

85,0

Asiakasmäärä*
471 000

26,0

212 000

SÄHKÖNJAKELUN HINNOITTELUA VALVOO ENERGIAVIRASTO,
SÄÄNNÖT SAMAT KAIKILLE YHTIÖILLE

Verkko- Kaapelointikilometrit
aste
79 900
49 %
7 700

75 %

* Pyöristetty lähimpään tuhanteen.

Verkonhaltijan tehtävänä on myös tarjota verkkoliittymä ja sähkönsiirto kaikille
verkonhaltijan verkkoalueella oleville ja sitä haluaville asiakkaille tasapuolisin
sekä kohtuullisin ehdoin. Lisäksi jakeluverkonhaltijalla on velvollisuus jakaa
verkkotoimintaan liittyvä tarpeellinen tieto (asiakkaaseen tai verkkoon liittyvä)
muiden, sitä tarvitsevien markkinaosapuolten kesken, kuitenkin henkilötietolain
sekä kuluttajan- ja yksityisyydensuojan rajoitteet huomioiden.
Sähkömarkkinalaki uudistettiin vuonna 2013 sähkönjakelun toimitusvarmuuden
parantamiseksi. Toimitusvarmuuslainsäädännön vaatimusten mukaisesti myrskystä
tai lumikuormasta aiheutunut sähkökatko ei saa kestää yli kuutta tuntia kaupungeissa ja taajamissa eikä yli 36 tuntia niiden ulkopuolella. Aikaa lainsäädännön vaatimalle
toimitusvarmuuden parantamiselle on vuoden 2028 loppuun asti. Vuonna 2017
sähkömarkkinalakiin lisättiin ns. korotuskatto sähkönjakelumaksujen korotuksille.
Jakeluverkonhaltija saa korottaa sähkönjakelun
maksujaan enintään 15 prosenttia
TYÖNUMERO 2
korotusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana keräämiinsä maksuihin verrattuina.

Lakisääteiset toimitusvarmuustavoitteet
KRITEERI:

Myrskyn tai lumikuorman aiheuttama keskeytys saa kestää maksimissaan
kuusi tuntiakaupunki- ja taajama-alueilla ja 36 tuntia haja-asutusalueilla

TAVOITE

2019

2023

Energiavirasto valvoo sähkönjakeluyhtiöiden hinnoittelun kohtuullisuutta neljän
vuoden valvontajaksoissa. Nelivuotiskaudelle määritetään yhtiökohtainen
sallittu liikevaihto, jonka yhtiö voi lain mukaan laskuttaa asiakkailtaan. Jos yhtiö
laskuttaa kauden aikana enemmän, syntyy niin kutsuttua ylituottoa, jonka se on
velvoitettu palauttamaan asiakkailleen alennuksina seuraavan nelivuotiskauden
aikana. Jos taas syntyy alituottoa, yhtiö voi laskuttaa sen asiakkailtaan seuraavan neljän vuoden aikana. Energiavirasto julkaisee vuosittain laskelmat, joiden
avulla se seuraa yhtiöittäin sallitun liikevaihdon ja laskutetun liikevaihdon eroa.
Kohtuullisen hinnoittelun pohjana on ensi sijassa sähkönjakeluyhtiön verkko-omaisuuden arvolle määritelty tuotto sekä yhtiön toiminnasta aiheutuvat
kustannukset. Verkko-omaisuuden arvoon ja sitä kautta sähkönsiirron hintaan
vaikuttavat eniten verkon koko (verkkokilometrit) ja ikä. Verkon arvoa kasvattavat merkittävästi esimerkiksi säävarmuuden parantamiseksi tehty kaapelointi ja
muut tulevaisuuden älyverkon mahdollistamiseksi tehtävät investoinnit.
Koska kohtuullinen tuotto määritellään verkko-omaisuuden määrälle (kilometrit ja komponentit) eikä asiakasmäärälle, yhtiöillä, joilla on eniten verkkometrejä per asiakas, on yleensä myös korkeammat hinnat kuin yhtiöillä, joilla
on paljon asiakkaita jakamassa verkko-omaisuudesta syntyviä kustannuksia.
Caruna-konserniin kuuluu kaksi verkkoyhtiötä: Caruna Espoo Oy ja Caruna Oy.
Caruna Espoo Oy on kaupunkiyhtiö, jonka kaapelointiaste on korkea ja jolla on
paljon asiakkaita jakamassa yhden verkkometrin kustannuksia. Caruna Espoo
Oy on Suomen edullisimpien sähkönjakeluyhtiöiden joukossa. Caruna Oy toimii
haja-asutusalueilla, missä verkkometrit asiakasta kohden nousevat korkeiksi, mikä
näkyy myös Caruna Espoo Oy:tä korkeimpina hintoina.

Asiakastietoja Caruna Oy:ssä ja Caruna Espoo Oy:ssä

2028

50 %

75 %

100 %

asiakkaista kriteerin
piirissä, pois lukien
loma-asunnot

asiakkaista kriteerin
piirissä, pois lukien
loma-asunnot

asiakkaista kriteerin
piirissä, pois lukien
loma-asunnot

Caruna Oy
170

Caruna Espoo Oy
36

49

75

Sähkönjakelun hinta K1* (snt/kWh)

14,5

9,47

Investoinnit / asiakas (EUR)

490

120

Verkkopituus (m) / asiakas
Kaapelointiaste

* K1 = Kerrostalohuoneisto, ei sähkökiuasta, pääsulake 1 x 25 A, sähkön käyttö 2 000 kWh/vuosi
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Sähkönjakelu ja Carunan
taloudelliset vaikutukset
Tehtävämme on varmistaa luotettava sähkönjakelu aina
ja kaikkialla. Caruna on merkittävä taloudellinen toimija ja
työllistäjä Suomessa.
Toimintavarman sähköverkkomme avulla pidämme huolen siitä, että asiakkailla
pysyvät sähköt päällä vuoden jokaisena päivänä. Vuonna 2018 saneerasimme
ja rakensimme sähköverkkoamme 258,4 miljoonalla eurolla. Kaapeloimme
vuoden aikana yhteensä yli 6 300 kilometriä verkkoa maan alle säältä suojaan.
Toimitusvarmuusasteemme oli 99,98 %.

VUONNA 2018 KAAPELOIMME

SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUSASTE

99,98 %
2 100 KM
SUURJÄNNITEVERKKOA

6 300KM

SÄHKÖVERKKOA MAAN ALLE SUOJAAN

32 100 KM

53 400 KM

KESKIJÄNNITEVERKKOA

PIENJÄNNITEVERKKOA

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
Toiminnallamme on suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia paikallisesti
ja kansallisesti. Vaikutukset näkyvät erityisesti toiminta-alueillamme, mutta
investointien kautta myös koko Suomessa. Teemme kaikki investointimme
Suomeen. Aluetaloudelliset vaikutuksemme näkyvät muun muassa työllistämisen ja verotulojen kautta.

SÄHKÖVERKKOMME PITUUS ON NOIN

8776600 KM

– SE ON

Työllistäminen
Carunalla on 290 työntekijää, ja työllistimme vuonna 2018 suoraan arviolta
500 urakoitsijaa projekteissa eri puolella Suomea. Välillisesti työllistimme noin
1 000 henkilöä. Työn kotimaisuusasteeksi on arvioitu 100 prosenttia.

MAAKAAPELOINTIASTEEN
KEHITYS 2016–2019

Talouden rahavirrat

2017
2016

Toimintamme merkittävimmät suorat rahavirrat syntyvät asiakkaiden
sähkönsiirtomaksuista, ostoista palvelun- ja tavarantoimittajilta, korvauksista
rahoittajille, sähköverkon uusimis- ja ylläpitoinvestoinneista, henkilöstön
palkoista sekä veroluonteisista maksuista.

CARUNA

VUOSIRAPORTTI 2018

VUOSI 2018

KERTAA SUOMEN
PITUINEN

OSANA YHTEISKUNTA A

40 %
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45 %

2019
2018

52 %

56 %
TAVOITE
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Sähköverkon avainluvut

Vuonna 2018
saneerasimme
ja rakensimme
sähköverkkoamme

258,4

miljoonalla eurolla.

2018
87 600

2017
85 200

2016
82 150

Pienjänniteverkon pituus

53 400

52 400

51 700

Keskijänniteverkon pituus

32 100

30 700

28 400

Suurjänniteverkon pituus

2 100

2 100

2 050

Jakelumuuntamoiden lukumäärä

31 300

30 600

28 600

190

207

190

6 300

6 200

4 600

52

45

40

Pienjänniteverkon kaapelointiaste

51

48

45

Keskijänniteverkon kaapelointiaste

56

44

33

258,4

276,5

238

Sähköverkon pituus yhteensä (km)

Sähköasemien lukumäärä
Vuoden aikana rakennettu maakaapeliverkko (km)
Kaapelointiaste yhteensä (%)

Sähköverkkoon tehdyt investoinnit* (milj. euroa)

* Vuoden 2017 investointiluku ei ole täysin vertailukelpoinen aikaisempien vuosien lukujen kanssa hieman
erilaisen laskentatavan vuoksi.

Sähköverkon avainluvut: Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy
Caruna Oy
79 900 km

Caruna Espoo Oy
7 700 km

Pienjänniteverkon kaapelointiaste

48 %

74 %

Keskijänniteverkon kaapelointiaste

55 %

82 %

Sähköverkon pituus

CARUNA

VUOSIRAPORTTI 2018

VUOSI 2018
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Carunan liikevaihto

Aluetaloudelliset
vaikutuksemme
näkyvät muun
muassa työllis
tämisen ja vero
tulojen kautta.

Carunan liikevaihto oli 454,1 miljoonaa euroa vuonna 2018. Liikevaihto kasvoi
edellisvuodesta. Asiakasmäärä kasvoi noin 11 000:lla ollen yli 680 000 vuoden
2018 lopussa.

Maksut toimittajille 136,5 miljoonaa euroa

Yhteisöveron kehitys, milj. euroa
12
10

Luku sisältää ostetut materiaalit ja palvelut, häviösähköstä aiheutuvat kustannukset, Fingridin kantaverkkomaksut, viankorjaus- ja kunnossapitokulut
sekä muita pienempiä kustannuseriä.

8

Henkilöstölle 22,9 miljoonaa euroa

6

Maksoimme henkilöstölle palkkoja, eläketurvamaksuja ja sosiaalimaksuja
yhteensä yli 22,9 miljoonaa euroa.

Korvaukset rahoittajille ja osakkeenomistajille 139,9 miljoonaa euroa
Sähkönjakelu on erittäin pääomavaltainen toimiala. Siksi maksetut korot suhteessa liikevaihtoon ovat keskimäärin muita toimialoja suuremmat. Korvauksena pääomien käytöstä maksoimme etujärjestysasemassa ensimmäisenä
oleville velkojille korkoja 60,1 miljoonaa euroa ja omistajien yhtiöön sijoittamalle
osakaslainalle korkoa 79,8 miljoonaa euroa.

4
2
0

2016

2017

2018

Kasvava verojalanjälki
Caruna on suomalainen yritys, joka maksaa kaikki veronsa Suomeen. Noudatamme verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä ja raportoinnissa
Suomen lainsäädäntöä.
Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnasta yhteiskunnalle
kertyviä verotuloja ja veroluontoisia maksuja. Välittömien ja välillisten verojen
lisäksi Carunan verojalanjäljessä on raportoitu työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut. Yhteenveto kattaa ne verot
ja veroluonteiset maksut, jotka Carunalla on lakisääteinen velvoite maksaa tai
kerätä asiakkailta. Yhteenvetoon ei ole sisällytetty veroja, joista Carunalla ei
ole lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta.
Tutustu tarkemmin Carunan verojalanjälkeen seuraavan sivun taulukoista.
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VUOSI 2018
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MAKSETTU YHTEISÖVERO

KERÄTYT VEROT

10,3

263,2

INVESTOINNIT

SUMMA KATTAA ASIAKKAILTA
KERÄTYN JA VALTIOLLE
TILITETTÄVÄN SÄHKÖVERON,
ARVONLISÄVERON JA
ENNAKONPIDÄTYKSET.

MILJOONAA
EUROA
YHTEISÖVERON MÄÄRÄ
KASVOI VUONNA 2018 63 %.

258,4

MILJOONAA
EUROA

MILJOONAA EUROA
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Carunan tuottama ja jakama suora taloudellinen lisäarvo
(tuhatta euroa)

Carunan verojalanjälki (tuhatta euroa)
2018
Maksettavat verot
Tuloverot
Työttömyysvakuutusmaksut
Sosiaaliturvamaksut
Kiinteistöverot
Varainsiirtoverot
Yhteensä maksettavat verot
Kerättävät ja tilitettävät verot
Arvonlisävero (nettotilitetyt)
Sähkövero
Ennakonpidätys
Yhteensä tilitettävät verot

CARUNA

VUOSIRAPORTTI 2018

VUOSI 2018

2017

2016

10 349
772
143
223
18
11 506

6 338
671
194
212
2
7 417

456
471
367
213
28
1 535

59 105
199 236
4 883
263 224

51 804
202 192
5 315
259 311

54 866
189 137
5 049
249 052

OSANA YHTEISKUNTA A

Tuotot asiakkailta
Liikevaihto
Muut liiketoiminnan tuotot
Käyvän arvon muutokset
Yhteensä tuotot asiakkailta
Maksut toimittajille
Ostetut materiaalit ja palvelut
Muut kulut
Kiinteistöverot
Lahjoitukset ja sponsorointi
Yhteensä maksut toimittajille
Korvaukset henkilöstölle
Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut
Yhteensä korvaukset henkilöstölle
Korvaukset rahoittajille ja
osakkeenomistajille
Rahoituskulut omistajille
Rahoituskulut muille
Yhteensä korvaukset rahoittajille ja
osakkeenomistajille
Yleishyödylliset panokset ja verot
Tilikaudelta maksettava tulovero
Kiinteistöverot
Lahjoitukset ja sponsorointi
Yhteensä yleishyödylliset panokset
ja verot
Tuotettu lisäarvo

YRITYSVASTUU

2018

2017

2016

454 069
7 383
-899
460 552

426 427
6 013
-1 112
431 328

384 028
7 626
-2 987
388 667

92 496
58 521
-223
-211
150 583

88 116
54 147
-212
-192
141 859

81 851
55 679
-213
-387
136 930

22 949
22 949

20 362
20 362

21 806
21 806

79 810
53 939
133 749

80 462
48 720
129 182

81 135
91 848
172 983

10 349
223
211
10 783

6 338
212
192
6 742

456
184
387
1 027

142 488

133 183

51 693
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Verkon ylläpito ja kehittäminen
Tavoitteena on kohdistaa ja toteuttaa
verkon kehitys- ja
saneeraustoimenpiteet siten, että
investoinnit tuovat
mahdollisimman
paljon hyötyä
asiakkaillemme.

Caruna ja Solarvoima
sähköistävät kesämökit

Carunalla on 87 600 kilometriä sähköverkkoa.
Suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme verkkoa
siten, että se täyttää asiakkaidemme ja yhteiskunnan
vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa. Valvomme
sähköverkkoamme ympäri vuorokauden, ja urakoitsijat
ovat verkkoalueillamme aina valmiina huolto- ja
korjaustoimenpiteisiin ongelmatilanteissa.

Suomessa on noin 400 000 kesämökkiä
vailla sähköä. Suurten etäisyyksien
maassa kiinteän sähköliittymän hankkiminen on usein kallista. Caruna tarjoaa
ensimmäisenä sähkönjakeluyhtiönä kiinteän liittymän vaihtoehdoksi omavaraista
Mökkivoimala-tuotetta.
Lue koko case

TOIMITUSVARMUUSTAVOITTEET
Verkonparannushankettamme ohjaavat lainsäädännön asettaman toimitusvarmuustavoitteen lisäksi sähköverkon ikärakenne sekä kasvu, joka syntyy
muun muassa uusista sähköliittymistä ja yhteiskunnan perusinfrastruktuurin kehittymisestä. Nyt rakennettavan verkon on palveltava suomalaista
yhteiskuntaa seuraavat 40–50 vuotta ja rakentamisessa on huomioitava
energiankäytön ja –tuotannon muutokset, kuten liikenteen sähköistyminen ja
sähkön pientuotanto.

INVESTOINTEJA OHJAAVAT TEKIJÄT
Tavoitteena on kohdistaa ja toteuttaa verkon kehitys- ja saneeraustoimenpiteet siten, että investoinnit tuovat mahdollisimman paljon hyötyä
asiakkaillemme. Toimenpiteet kohdistetaan ensin alueille, joissa asiakastiheys
ja siirrettävän sähkön määrä ovat suurimpia.
Verkon kehitys- ja saneerausinvestointien lisäksi panostamme jatkuvasti
verkon kunnossapitotoimenpiteisiin, kuten verkon tarkastuksiin, johtokatujen
raivauksiin sekä pieniin verkon korjaus- ja huoltotoimenpiteisiin.
Sähköverkon kehitys-, ylläpito- ja käyttötoiminnasta vastaa Carunan
Sähköverkot-yksikkö.

CARUNA

VUOSIRAPORTTI 2018

VUOSI 2018
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SÄHKÖVERKON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUONNA 2018
Vuonna 2018 jatkoimme sähkön toimitusvarmuutta parantavia laajoja investointeja kaikilla verkkoalueillamme. Pääpaino verkonparannushankkeissa oli
edelleen keskijännitteisen ilmajohtoverkon saneerauksessa.
Rakensimme pien- ja keskijännitemaakaapeliverkkoa yhteensä yli 6 300
kilometriä. Koko sähköverkon kaapelointiaste oli vuoden 2018 päättyessä 52
prosenttia.
TYÖNUMERO 4

OHJAAVAT TEKIJÄT
TOIMENPITEET

KUVA TÄHÄN?

Keskeiset yhteiskunnan
ja asiakkaiden
odotukset sähkön
toimitusvarmuudelle

IKÄÄNTYVÄ VERKKO
Suurin osa runkoverkosta
rakennettu 1970-80-luvulla

VUOSIRAPORTTI 2018

VUOSI 2018

OSANA YHTEISKUNTA A

KASVU
Uudet liittymät
Uudet kaava-alueet

Tulee ensimmäistä kertaa
saneerausikään

Uudet tuotantoliittymät

Tavoitetasot
määritelty päivitetyssä
sähkömarkkinalaissa

Pääpaino verkon
säävarmuuden
parantamisessa
• Maakaapeloinnin lisääminen
• Verkostoautomaation
lisääminen
• Johtokatujen raivaukset

Pääpaino on teknisen
käyttöikänsä päässä
olevien vanhimpien verkkoosien uusinnassa
• Keskijännite- ja
pienjänniteverkon ilmajohdot
• Suurjänniteverkon johdot ja
sähköasemat
• Kaapeliverkon muuntamot ja
jakokaapit

KORVAUSINVESTOINNIT

CARUNA

6 300
kilometriä.

Investointeja ohjaavat tekijät
TOIMITUSVARMUUS

Rakensimme pienja keskijännitemaakaapeliverkkoa
yhteensä yli

YRITYSVASTUU

Uusien asiakkaiden
liittymät toteutetaan
asiakkaiden nykyiset ja
tulevat tarpeet huomioiden.
Luotettavan sähkönjakelun
lisäksi asiakkaiden liitynnän
mahdollistavat esimerkiksi
sähkön pientuotannon sekä
sähköistyvän liikenteen
tarpeet.

KASVUINVESTOINNIT
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Toimitus- ja huoltovarmuus
Vuosina 2014–2018
tehdyt verkonparannustoimenpiteet
vähensivät sääilmiöiden vaikutuksia
sähkönjakeluun.

Toimitusvarmuus on luotettavan sähkönjakelun edellytys.
Vuonna 2018 toimitusvarmuusasteemme pysyi 99,98
prosentissa. Olemme keskeinen osa suomalaisen
yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria ja osallistumme
huoltovarmuuden ylläpitoon.
TOIMITUSVARMUUS VUONNA 2018
Sähköverkkoamme koetteli Pohjois-Suomessa vuodenvaihteesta lähtien pitkäkestoinen raskaan tykkylumen aiheuttama sähkökatkojen suma. Hoidimme vikojen korjausta usean viikon ajan ja paikansimme helikopterien avulla uhkaavia
vikapaikkoja sekä raivasimme puita ja pudotimme lunta sähköjohdoilta.
Juhannuksena, Pauliinan päivänä, Länsi-Suomessa ja Uudellamaalla
puhalsivat puuskatuulet, jotka katkoivat yhtä aikaa sähköt lähes 5 000
asiakkaalta. Syyskuussa Mauri- ja Kuisma-myrskyt aiheuttivat sähkökatkoja
eri puolilla verkkoalueitamme. Enimmillään Maurin aikana oli ilman sähköä alle
3 000 asiakasta ja Kuisma-myrskyssä 6 500. Syyskuu on verkkoalueillamme
ollut aiemmin vähätuulisempi kuin vuonna 2018. Vuosina 2014–2018 tehdyt
verkonparannustoimenpiteet vähensivät sääilmiöiden vaikutuksia sähkönjakeluun. Sähkön toimitusvarmuusaste pysyi vuonna 2018 ennallaan 99,98
prosentissa.
Vuonna 2018 sähkönjakelukeskeytysten esiintymistiheyttä kuvaava
SAIFI-tunnusluku oli 1,9. Tämä tarkoittaa, että keskimäärin asiakas koki alle
kaksi sähkönjakelun keskeytystä vuoden aikana. Sähkökatkon kestoa kuvaava
SAIDI-tunnusluku eli keskimääräinen sähkökatkojen kokonaiskesto asiakasta
kohden oli 103 minuuttia vuoden aikana.

CARUNA
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Olemme varautuneet sähköpulatilanteisiin kehittämällä järjestelmiä,
täsmentämällä
asiakastietoja
ja kouluttamalla
henkilöstöämme.

Tunnusluvut sisältävät myös suunnitellut keskeytykset. Suunniteltujen keskeytysten määrä on kasvanut, sillä Carunalla on käynnissä mittava sähköverkon
parannusohjelma. Uuden verkon käyttöönotto aiheuttaa asiakkaille suunniteltuja
sähkökatkoja. Ilmoitamme näistä katkoista aina asiakkaillemme etukäteen.

Toimitusvarmuuden avainluvut
Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen
esiintymistiheys asiakasta kohden (SAIFI) (kpl)
Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto
asiakasta kohden (SAIDI) (min)
Keskeytysten aiheuttama haitta (KAH) (milj. euroa)
Sähkön toimitusvarmuusaste (%)

2018
1,9

2017
1,8

2016
1,7

103

123

95

24,2

27,9

22,6

99,98

99,98

99,98

HUOLTOVARMUUDEN JA VARAUTUMISEN TOIMENPITEET 2018
Vuoden 2018 aikana osallistuimme yhteen viranomaisten järjestämään yhteistoimintaharjoitukseen. Järjestimme omia suurhäiriöharjoituksiamme vuoden
aikana kolme kertaa ja koulutimme omaa suurhäiriöorganisaatiotamme.
Carunan edustajina osallistuimme Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspoolien ja Elinkeinoelämän alueellisten varautumisyhteistyö -toimikuntien
(ELVAR) toimikuntatyöskentelyyn sekä Puolustusvoimien aluetoimistojen
ja Aluehallintovirastojen järjestämille alueellisten maanpuolustuskurssien
perus-, jatko- ja erikoiskursseille.
Kainuun alueen tykkylumiongelmat alkuvuodesta osoittivat yhteiskunnan
häiriöherkkyyden ja naapuriavun tarpeellisuuden. Varaudumme näihin
tilanteisiin jatkuvalla häiriöiden korjausvalmiudella ja tekemällä yhteistyötä
sidosryhmiemme kanssa. Häiriötilanteiden yhteistyöstä ja toimintamallista on
sovittu mm. Länsi-Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan sekä Lapin
Pelastuslaitoslaitoksen kanssa.
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Heinäkuussa molemmat Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköt irtosivat sähköverkosta kantaverkkoyhtiö Fingridin sähköaseman vikaantumisen vuoksi.
Tilanteessa oli vaarana sähköpula, jossa sähkö ei olisi riittänyt kaikille asiakkaille normaaliin tapaan. Varauduimme säätelemään sähkön kulutusta omilla
verkkoalueillamme. Onneksi sähköpulatilanteelta vältyttiin eikä sähkönkäyttöä
jouduttu rajoittamaan. Olemme varautuneet sähköpulatilanteisiin kehittämällä
järjestelmiä, täsmentämällä asiakastietoja ja kouluttamalla henkilöstöämme.
Yhteistyökäytännöistä on sovittu myös Fingridin kanssa.

VARAUTUMINEN POIKKEUSTILANTEISIIN
Yhteiskunta on entistä riippuvaisempi luotettavasta sähkönjakelusta kaikissa
olosuhteissa, joten pyrimme takaamaan mahdollisimman häiriöttömän
sähköntoimituksen. Jos sähkönjakelu keskeytyy, meillä on jakeluverkonhaltijana
tiedotettava siitä viipymättä sekä asiakkaillemme että pelastuslaitoksille.
Samalla asiakkaille ja viranomaisille on annettava arvio keskeytyksen kestosta
ja laajuudesta. Viranomaiset saavat tiedon Krivat-tilannekuvajärjestelmästä,
joka on viranomaisten ja huoltovarmuuskriittisten toimijoiden yhteinen portaali.

YRITYSVASTUU
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Verkkosivuillamme oleva häiriökartta tarjoaa asiakkaillemme ajantasaisen
tiedon sähkökatkoista ja niiden arvioidusta korjausajasta. Lisäksi Carunan
sähkönjakelun keskeytyksen piirissä olevien asiakkaiden määrä löytyy Energiateollisuus ry:n ylläpitämältä Sähkökatkokartta-sivustolta. Asiakkaamme
voivat tilata maksuttoman Caruna Sähkövahti -palvelun, joka ilmoittaa
sähkökatkoista asiakkaan valinnan mukaan suoraan joko asiakkaan matkapuhelimeen tai sähköpostiin. Ohjeistamme asiakkaitamme myös varautumisesta
sähkönjakelun häiriöihin.
Carunalla on sähkömarkkinalain edellyttämä varautumis- ja valmiussuunnitelma sähköverkon häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalle.
Varautumissuunnitelma vastaa normaalitilanteen sähköverkon häiriöihin,
kuten luonnonilmiöiden aiheuttamiin sähkökatkoihin. Valmiussuunnitelma
puolestaan ohjaa poikkeuslainsäädännön aikaiseen sähköntoimituksen
jatkuvuuden varmistamiseen ulkoisessa tai sisäisessä uhassa. Tarkennamme suunnitelmiamme sekä toimintatapojamme häiriö- ja vikatilanteista
saamiemme kokemusten perusteella.

Yhteistyön ja valmiuden ylläpitämiseksi osallistumme
viranomaisten
varautumis- ja
valmiusorganisaatioiden toimintaan.

TYÖNUMERO 5

Varautuminen poikkeustilanteisiin
NORMAALIOLOT

HÄIRIÖTILANTEET*

VARAUTUMISSUUNNITELMA
NORMAALIOLOJEN LAINSÄÄDÄNTÖ
JA TOIMIVALTUUDET
Sähkömarkkinalaki edellyttää jakeluyhtiöiltä
varautumista ennakoitaviin tilanteisiin

POIKKEUSOLOT
VALMIUSSUUNNITELMA

VALMIUSLAKI JA SEN
ERITYISTOIMIVALTUUDET

* Paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset häiriötilanteet, esim. suuronnettomuudet
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Sähkömarkkinalain edellyttämät varautumis- ja valmiussuunnitelmat on
päivitettävä säännöllisesti. Jatkuvuudenhallinnan ylläpitämiseksi tarkastelemme varautumistamme neljä kertaa vuodessa. Varautumis- ja valmiussuunnitelmista vastaa Käyttötoiminnot-yksikkömme. Turvallisuuspäällikkö huolehtii
suunnitelmien ajantasaisuudesta ja raportoinnista viranomaisille.
Yhteistyön ja valmiuden ylläpitämiseksi osallistumme viranomaisten varautumis- ja valmiusorganisaatioiden toimintaan.
Caruna on huoltovarmuuskriittinen yritys. Huoltovarmuus tarkoittaa kykyä
selviytyä häiriötilanteissa ja kriisioloissa mahdollisimman vähin erityisjärjestelyin ja haitoin. Varaudumme ylläpitämään sähkön toimituskykyä nykyisellä
toimitusvarmuustasolla pitkittyvänkin kriisin aikana. Investoimalla sähköverkon luotettavuuteen varmistamme huoltovarmuuden ja sähköntoimituksen
jatkuvuuden kaikissa tilanteissa.
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Asiakkaat
Asiakas on kaiken toimintamme keskiössä. Parhaan
asiakaskokemuksen tuotamme takaamalla häiriöttömän
sähkönjakelun. Vuonna 2018 panostimme asiakaskokemukseen esimerkiksi lanseeraamalla asiakkaan
Omat sivut -palvelun.
Carunan asiakastyön kohokohtia vuonna 2018 olivat asiakkaiden kanssa
yhdessä tekeminen, palvelukanavien kehitys ja robotiikan hyödyntäminen
asiakaspalvelutyössä.

Yhteensä
Carunalla on yli

680 000

asiakasta, jotka
ovat jakautuneet
Caruna Oy:n ja
Caruna Espoo Oy:n
verkkoalueille.

ASIAKASKUNTAMME
Sähköverkkoomme liittyi vuoden 2018 aikana 11 000 uutta asiakasta, joista
uusien rakennusten liittymiä oli 2 300. Tähän on vaikuttanut muun muassa
kaupunkikeskittymien nopea kasvu ja kehittyminen.
Yhteensä Carunalla on yli 680 000 asiakasta, jotka ovat jakautuneet Caruna
Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n verkkoalueille. Caruna Oy vastaa sähkönjakelusta
471 000 kotitaloudelle ja yritysasiakkaalle Uudellamaalla, Hämeessä, VarsinaisSuomessa, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, PohjoisPohjanmaalla ja Lapissa, jossa sähköverkko on maaseutumainen ilmajohtoineen.
Caruna Espoo Oy jakaa sähköä 212 000 kotitalous- ja yritysasiakkaalle kaupunkiympäristössä Espoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Joensuussa.

ASIAKASODOTUKSET JA ASIAKKAIDEN PALVELEMINEN
Vuoden 2018 aikana tehtyjen asiakaskyselyiden mukaan asiakkaamme
odottavat Carunalta luotettavaa sähkönjakelua, kohtuullista hinnoittelua ja
vaivatonta asiointia. Kun asiakas tarvitsee meiltä palvelua tai tietoa, hän
odottaa vaivattomuuden lisäksi vastuunottoa ja ratkaisuja. Siksi asiakaspalvelun pitää sujua jouhevasti. Haluamme lunastaa asiakaslupauksemme:
teemme asiakkaan arjesta sujuvaa ihan joka päivä.
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ASIAKASRYHMIEN PALVELUJEN KEHITYS
Olemme tunnistaneet seitsemän asiakasryhmää, joiden palveluja ja
palvelukanavien kehittämistä jatkamme vuoden 2019 aikana:

1. Henkilöasiakas

5. Energiapalvelutoimija

2. Pk-yritys

6. Sähkönmyyntiyhtiö

3. Sähköurakoitsija

7. Maanomistaja

4. Ammattirakennuttaja

Lisäksi Carunan avainasiakaspäälliköt vastaavat avainasiakkaiden
asiakkuuksien hoitamisesta. Avainasiakkaamme on luokiteltu
seuraaviin ryhmiin:

Vuonna 2018 saimme päätökseen Asiakaskokemuksen parantaminen -hankkeemme, jonka käynnistimme 2017. Hankkeen vaikutus näkyy asiakastyytyväisyyden kasvuna ja Carunan suositeltavuuden parantumisena. Vuoden 2018
aikana osallistimme asiakkaitamme tuotteiden ja palveluiden kehitystyössä.
Myös palvelumuotoilu yhdessä asiakkaiden kanssa tuli carunalaisille tutuksi.
Panostamme asiakaspalvelun tavoitettavuuteen ja henkilökohtaiseen
palveluun. Uudet sähköiset palvelukanavat, chat ja sosiaalinen media, ovat
lunastaneet paikkansa ja olleet aktiivisesti käytössä. Olemme onnistuneet
vastaamaan odotuksiin nopeasta reagoinnista viesteihin näissä kanavissa
asiakaspalveluun vuonna 2016 perustetun someaspa-tiimin ansiosta.
Asiakaspalvelun organisaatiorakenteessa tehtiin myös pientä hienosäätöä, kun uusi yritysasiakkaiden palveluun keskittyvä tiimi perustettiin syyskuun 2018 alussa. Avainasiakaspäälliköiden tehtävää ja suurasiakastiimin
roolia asiakaspalvelussa terävöitettiin yhteisissä työpajoissa. Viime vuonna
Asiakkuudet-yksikössä aloitti kaksi avainasiakaspäällikköä, jotka toimivat
Carunan kasvoina kunnille ja kaupungeille.
Julkaisemme Carunan oman mobiilisovelluksen sekä muita asiakkaan
arkea helpottavia palveluita keväällä 2019. Tulemme vuoden 2019 aikana
panostamaan voimakkaasti muun muassa digitalisaatioon sekä asiakasdatan
analysointiin ja sen hyödyntämiseen liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämisessä.

Haluamme lunastaa
asiakaslupauksemme:
teemme asiakkaan
arjesta sujuvaa ihan
joka päivä.

YHDESSÄ ASIAKKAIDEN KANSSA

1. Kunta tai kaupunki
2. Suuri asiakas (iso energiantuotantolaitos,
teollisuuslaitos ja verkkoyhtiöt)
3. K
 eskisuuri asiakas (pienteollisuus,
ruokatehdas ja kasvihuone)

Vuonna 2018 panostimme yhteistyöhön ja asiakkaiden kohtaamiseen
kasvotusten. Kutsuimme asiakkaitamme työpajoihin, joissa kehitimme
palveluitamme ja tuotteitamme. Asiakkaan mielipiteen kuuleminen on tärkeä
osa kehitystyötämme.
Tapasimme asiakkaita järjestämissämme sähköverkon rakentamisen
keskustelutilaisuuksissa, Omakotiliiton tapahtumissa ja messuilla ympäri
Suomen. Osallistuimme OKRA2018-maatalousnäyttelyyn ja OMAKOTI-messuille. Aurinkosähkökampanjan merkeissä keskustelimme asiakkaidemme kanssa
erilaisissa kesätapahtumissa.

Loimme vuonna 2018 verkkosivuillemme uudet palvelukuvaussivut,
joista Carunan asiakasryhmät löytävät juuri heille suunnatut palvelut.
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ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Vuonna 2018 panostimme yhteistyöhön
ja asiakkaiden
kohtaamiseen
kasvotusten.

Mittaamme asiakastyytyväisyyttämme säännöllisesti NPS-luvulla (Net Promoter
Score), joka on yksi avainmittareistamme. NPS eli suositeltavuusmittarin lisäksi
mittaamme asiakastyytyväisyyskyselyssämme palvelun vaivattomuutta sekä
palveluasennetta. Toteutamme kyselyitä asiakaskohtaamisen yhteydessä tekstiviestitse, sähköpostilla tai chatin kautta asiakkaan yhteydenottotavasta riippuen.
Asiakkailta saatua palautetta voidaan tarkastella asiakasryhmäkohtaisesti
sekä jaettuna asiakaspolun eri vaiheisiin (skaala 1-5) seuraavasti: asiakas-

suhteen alku, sähkön käyttö, asiakaslähtöiset verkostotyöt, Caruna-lähtöiset
sähköverkon työt sekä muut asiakkaan yhteydenotot.
Vuoden 2018 NPS-tulos oli 6,5 (asteikolla -100 - +100), mikä on parempi
kuin edellisenä vuonna. Muita säännöllisesti seurattavia asioita asiakaspalvelussa ovat tavoitettavuus, palvelutaso, jonotusaika, yhteydenottojen määrä,
vikapalvelun tavoitettavuus, asiakkaiden tilaamien töiden läpimenoaika sekä
mittaustietojen oikeellisuus laskutuksessa. Näistä mittareista tulleet tulokset
ohjaavat meitä toimintamme kehittämisessä.

Carunan asiakasmäärät jännitetasoittain
ASIAKASKOKEMUKSEN PARANTAMINEN -HANKE
KOHENSI ASIAKASPALVELUAMME VUONNA 2018
MONELLA OSA-ALUEELLA:
• Paransimme asiakasviestintää sähköverkon rakentamisprojekteissa, sähkönjakelun keskeytystilanteissa sekä
maanomistajayhteistyössä
• Lanseerasimme sekä henkilöasiakkaille että kunta- ja
teleasiakkaille sähköisen palvelukanavan, Omat sivut
• Uudistimme verkkosivujamme asiakaslähtöisemmäksi ja
paransimme energiaseurantapalvelua
• Ryhdyimme hyödyntämään robotiikkaa asiakkaan
tunnistamisessa, yhteydenottojen ohjaamisessa oikealle
asiantuntijalle, asioiden käsittelyn nopeuttamisessa ja
manuaalisten rutiinitehtävien käsittelyssä
• Laajensimme henkilöasiakkaiden puhelinpalvelun aukioloaikaa iltakuuteen saakka
• Käynnistimme Carunan mobiilisovelluksen ja tilausten
seurantapalvelun suunnittelun

CARUNA
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ASIAKKAIDEN SYRJIMÄTTÖMYYS
Noudatamme asiakassopimuksissamme asiakasryhmittäin ja sopimustyypeittäin yhdenmukaista ja tasapuolista käytäntöä. Verkkopalvelujemme hinnat
ja sopimusehdot ovat tasapuolisia ja syrjimättömiä kaikille sähköverkon
käyttäjille ja ne ovat saatavilla verkkosivuiltamme. Sähköverkkopalveluidemme
ehdot perustuvat yleisiin Energiateollisuus ry:n suosittelemiin viranomaisen
hyväksymiin ehtoihin.
Turvaamme omalta osaltamme edellytykset hyvin toimiville sähkömarkkinoille
kohtelemalla sähkönmyyjiä ja muita markkinaosapuolia tasapuolisesti. Henkilökuntamme on koulutettu ottamaan vaatimukset huomioon niin asiakaspalvelutilanteissa kuin tietojenkäsittelyssä. Hyvään asiakastiedon käsittelyyn kuuluu myös
25.5.2018 voimaan astuneen tietoturvaa koskevan lainsäädännön noudattaminen.
Käsittelemme asiakas- ja henkilötietoja aina lainmukaisesti ja läpinäkyvästi.

Noudatamme
asiakas
sopimuksissamme
asiakasryhmittäin
ja sopimustyypeittäin yhdenmukaista
ja tasapuolista
käytäntöä.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä
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Sidosryhmät
Tavoitteenamme
on avoin ja tasa
puolinen vuoro
puhelu kaikkien
sidosryhmien
kanssa.

CARUNA

VUOSIRAPORTTI 2018

Käymme avointa ja tasapuolista vuoropuhelua
sidosryhmiemme kanssa. Olennaisimpia
vastuullisuusasioita määritellessämme olemme
tunnistaneet tärkeimmät sidosryhmämme ja heidän
odotuksensa Carunaa kohtaan. Tavoitteenamme
on avoin ja tasapuolinen vuoropuhelu kaikkien
sidosryhmiemme kanssa. Keräämme palautetta
sidosryhmiltämme vuosittain toteutettavalla
mainetutkimuksella. Merkittävimmät sidosryhmämme
sekä sidosryhmävuorovaikutuksen muodot on esitelty
oheisessa taulukossa.

VUOSI 2018

OSANA YHTEISKUNTA A

YRITYSVASTUU
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Sidosryhmä

HENKILÖSTÖ

ASIAKKAAT

URAKOITSIJAT, ALIHANKKIJAT
JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

VIRANOMAISET JA PÄÄTTÄJÄT
(Ministeriöt, Energiavirasto, Kilpailu- ja
kuluttajavirasto ja kunnat)

Odotukset
Carunaa
kohtaan

• Työssä kehittyminen
• Hyvinvoinnin ja työmotivaation ylläpito

• Ammattitaitoinen, ystävällinen ja palveluhaluinen
asiakaspalvelu
• Tiedottaminen muutos- ja häiriötilanteissa
• Nopea viankorjaus
• Luotettava laskutus
• Kohtuullinen hinnoittelu
• Uudet palvelut

•
•
•
•

Yhteistyön avoimuus ja ennakoitavuus
Sovituista asioista kiinni pitäminen
Aktiivinen yhteistyön kehittäminen
Syrjimättömyys ja toimivien
markkinoiden ylläpito
• Laajat hankekokonaisuudet
• Turvallinen työympäristö

• Lainsäädännön ja
viranomaisvaatimusten noudattaminen
• Sähköverkon toimintavarmuuden ylläpito
• Vastuullinen ja läpinäkyvä toiminta
• Aktiivinen vuorovaikutus

Carunan
toimenpiteet
2018

• Koko henkilöstön Caruna Day
- strategia- ja kehittämispäivä
• Lukuisia Switch-työkiertoja ja Great
Place to Work -henkilöstötutkimus
• Esimiesten coaching
• Monipuoliset koulutusmahdollisuudet
mm. Caruna Akatemia, esiintymisja vuorovaikutuskoulutukset sekä
projektijohtaminen
• Etätyön ja joustavien työjärjestelyiden
edistäminen
• Kohdennetut tiimien ja organisaation
kehittämistoimenpiteet
• Carunan kulttuurin työstäminen
yhdessä henkilöstön kanssa
• Työhyvinvoinnin suunnitellut
aktiviteetit, esim. liikunta-aktiviteetit,
kuntomittaukset ja elämäntapakurssit
• Uuden suorituksen johtamisen mallin
kehittäminen

• Asiakaskyselyt ja -paneeli osana sähköisten palveluiden
kehittämistä
• Sähköisen Omat sivut -palvelukanavan lanseeraus asiakkaille
• Energiaseurantatyökalun kehittäminen
tuotevertailutoiminnallisuudella
• Segmenttikohtainen palvelu- ja tuotetarjoama (Caruna.fi)
• Aurinkosähkökampanja
• E-laskukampanja
• Outbound-kampanja tuotteen vaihtojen edistämiseksi
• Avainasiakkuuden hoitomallin käyttöönotto suurasiakkaiden
asiakkuuksien sekä kunta-asiakkuuksien hoitoon
• Asiakaspalveluorganisaation tiimirakenteen jatkokehittäminen
asiakassegmenttikohtaisten odotusten mukaisesti
• Uuden asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmän kehittäminen
• Automatisoidun viestinnän merkittävä lisäys asiakastöiden
etenemisen seurannasta
• Asiakkaiden aktiivinen tiedottaminen mm. Caruna Sähkövahti
-viestein
• Yhteistyö Omakotiliiton ja sen paikallisyhdistysten kanssa
• Toimitusvarmuusohjelman läpivienti
• Tehokas varautuminen sään aiheuttamiin vikatilanteisiin
• NPS-mittauksen kehittäminen ja tulosten hyödyntäminen
• Osallistuminen Omakoti-messulle

• Carunan sidosryhmätilaisuudet
ja säännölliset tapaamiset;
Carunan toimittajapäivä, Carunan
verkonrakentajien toimittajapäivä
• Yhteistyön ylläpito ja kehittäminen
systemaattisen toimittajasuhteiden
hallinnointimallin mukaan
• Järjestelmällinen kehitysideoiden
kokoaminen toimittajakokouksissa
ja toiminnan jatkuva kehitysfokus,
kehitystyöpajat
• Erityisalojen hankintalain
periaatteiden noudattaminen ja
hyödyntäminen (1398/2016)
• Kuusi toimittaja-auditointia
• Safety walks eli turvallisuuden
havainnointikierrokset
• Caruna-korttikoulutukset

• Lainsäädännön ja viranomaissäännösten
noudattaminen ja niiden kehittämiseen
osallistuminen
• Suunnitelmallinen ja jatkuva yhteistyö
viranomaisten ja päättäjien kanssa
• Viranomaisraportointi, kuten verkon
rakennetietojen raportointi sekä
tilinpäätöstietojen ja teknisten
tunnuslukujen raportointi ja sähköverkon
kehittämissuunnitelman laadinta
Energiavirastolle
• Aktiivinen osallistuminen
työ- ja elinkeinoministeriön
Älyverkkotyöryhmään
• Carunan liiketoiminnan merkittävistä
tapahtumista kertominen viranomaisille
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TOIMIALAJÄRJESTÖT JA
ALAN YHTEISTYÖKUMPPANIT

ETUJÄRJESTÖT JA
KANSALAISJÄRJESTÖT

POLIITTISET VAIKUTTAJAT

Odotukset
Carunaa
kohtaan

• Toimialan kehittäminen
• Asiantuntijana toimiminen
• Aktiivinen vuorovaikutus

• Yhteistyön kehittäminen
energia-asioissa

• Avoin ja luotettava kumppani
energia-asioissa
• Toimialan kehittäminen

•
•
•
•
•

Carunan
toimenpiteet
2018

• Yhteistyö ja alan edunvalvontaan
osallistuminen
• Toimialajärjestöissä
(Energiateollisuus ry, Eurelectric,
EDSO) vaikuttaminen ja Carunan
näkemysten esille tuominen
• Toimikunnissa ja työryhmissä
työskentely ja Carunan
osaamisen jakaminen (ET:n
verkkovaliokunta, sähkönjakeluja regulaatiotoimikunta,
työturvallisuustoimikunta
sekä työryhmät, Fingridin
neuvottelukunta, EDSO:n ja
Eurelectricin toimikunnat)

• Toimialan ja Carunan liiketoiminnan
tunnetuksi tekeminen
• Yhteistyö mm. Elfin, Suomen
Yrittäjien, Elinkeinoelämän
Keskusliiton, Omakotiliiton, MTK:n ja
SLC:n kanssa

• Säännöllinen yhteydenpito keskeisiin
energiavaikuttajiin ja poliittisiin
päätöksentekijöihin
• Ajankohtaisten asioiden
taustoittaminen päättäjille ja
Carunan liiketoiminnan tunnetuksi
tekeminen
• Energiajärjestelmän kehittämiseen
osallistuminen ja ratkaisujen
tarjoaminen

• Varautuminen esim. poikkeuksellisen sään aiheuttamiin
sähkökatkoihin, tiedottaminen pelastuslaitoksille ja muille
viranomaisille Krivat-järjestelmän kautta
• Viranomaisille varattujen puhelinnumeroiden toimittaminen
pelastuslaitoksille ja poliisille sekä yhteystietojen jatkuva
päivittäminen
• Sähköverkkoyhtiön varautumis- ja valmiussuunnitelman
päivittäminen ja lähettäminen valvovalle viranomaiselle
Huoltovarmuuskeskukselle
• Osallistuminen yhteen viranomaisten järjestämään
valmiusharjoitukseen,
Kahdeksaan Huoltovarmuuskeskuksen Voimatalouspoolin
alueelliseen kokoukseen ja kahdeksaan alueellisen varautumisen
toimikuntien (ELVAR) kokoukseen ja seminaariin
• Häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmän (HÄTY) työhön osallistuminen

Sidosryhmä
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VIRANOMAISET
(Pelastuslaitokset, poliisi, Huoltovarmuuskeskus, Puolustusvoimat)

YRITYSVASTUU

Varautumisen kehittäminen pelastuslaitosten kanssa yhteistyössä
Suorien yhteystietojen välittäminen pelastuslaitoksille ja poliisille
Varautumis- ja valmiussuunnitelman laadinta Energiavirastolle
Osallistuminen sidosryhmien seminaareihin ja harjoituksiin
Osallistuminen alueellisille maanpuolustuskurssien perus-,
jatko- ja erikoiskursseille
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Sidosryhmä

OMISTAJAT

RAHOITTAJAT

MEDIA

Odotukset
Carunaa
kohtaan

• Yhtiön arvon kasvattaminen kestävällä
tavalla
• Valitun strategian toteuttaminen
• Hyvä hallinnointitapa

• Lakien ja viranomaisvaatimusten noudattaminen
• YK:n ihmisoikeuksien, kansainvälisen työjärjestön (ILO)
perussopimusten, UK:n lahjonnanvastaisten periaatteiden
sekä YK:n Global Compact -aloitteen noudattaminen
• Vahvan luottoluokituksen säilyttäminen
• Avoin viestintä ja taloudellisesta tilanteesta tiedottaminen

• Avoin ja proaktiivinen viestintä
• Asiantuntijoiden hyvä tavoitettavuus
haastatteluja varten
• Nopea ja helppo tiedonhaku

Carunan
toimenpiteet
2018

• Yhdeksään hallituksen kokoukseen
ja kahdeksaan valiokuntakokoukseen
osallistuminen osana
hallitustyöskentelyä
• Säännöllinen henkilökohtainen
yhteydenpito
• Carunan toimintaohjeiden ja politiikkojen
noudattaminen

• Puoli- ja kokovuosiraportointi
• Compliance-sertifikaatit
• Toimintaohjekoulutus ja muiden sisäisten koulutusten
järjestäminen
• Toiminnan tuloksellisuuden ja vahvan kassavirran ylläpito
• Noin 40 tapaamisen järjestäminen luottoluokittajien,
pankkien ja rahoitusinstituutioiden kanssa

• Median haastattelupyyntöihin ja
kontakteihin vastaaminen
• Lehdistötiedotteet ja artikkelit
• Valtakunnalliset ja alueelliset
mediatapaamiset
• Johdon ja henkilöstön mediakoulutukset
• Häiriötiedotus verkkosivuilla, sosiaalisen
median kanavissa, median kautta sekä
tekstiviesteillä
• Tiedon tarjoaminen Carunasta aiempaa
laajemmin
• Sosiaalisen median sisällön ja kanavien
kehittäminen ja laajentaminen

CARUNA

VUOSIRAPORTTI 2018

VUOSI 2018

OSANA YHTEISKUNTA A

YRITYSVASTUU

Lisäksi tapaamme Carunan
toiminnan kannalta keskeisimpien
ympäristöjärjestöjen edustajia sekä
maanomistajia hankekohtaisesti.
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Sponsorointi ja tuki seuroille
Tuemme suomalaisia, vastuullisia toimijoita ja yhdistyksiä
verkkoalueellamme. Pääyhteistyömme on Jääkiekkoliiton
kanssa toteutettu Caruna Easy Hockey, joka tukee nuorten
harrastekiekkoilua.
Carunalla on sopimus kausille 2016–2019 Suomen Jääkiekkoliiton kanssa.
Pääpaino oli harrastekiekko Caruna Easy Hockeyssa. Easy Hockey on tarkoitettu 10–17-vuotiaille nuorille, jotka haluavat pelata jääkiekkoa, mutta joilla ei
välttämättä ole aikaa tai mahdollisuuksia käydä harjoituksissa useita kertoja
viikossa. Easy Hockeyssä ei ole menestystavoitteita eikä harjoituspakkoa.
Pelaajat päättävät itse, miten haluavat harrastaa jääkiekkoa. Easy Hockey
-yhteistyöllä haluamme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja harrastustoimintaa seuroissa ympäri Suomen.
Caruna Easy Hockeyn lisäksi tuemme vuosittain myös paikallisia urheilu- ja
kulttuuritapahtumia sekä muita suomalaisia ja vastuullisia kohteita verkkoalueillamme. Osallistuimme kesällä Järvenpään Puistoblues-tapahtumaan
tukemalla tapahtuman sähköistystä. Lisäksi tuimme urheiluseura Sporting
Kristiinaa tekonurmikentän rakentamisessa. Syksyllä osallistuimme Light Up
For Mito -kampanjaan valaisemalla Keilaniemen sähköasemamme. Light Up
For Mito edisti mitokondrioyhdistyksen toiminnan tunnettuutta valaisemalla
rakennuksia vihreällä valolla yhden vuorokauden ajan. Mitokondriotauteihin
kuuluu suuri määrä periytyviä lasten ja aikuisten hermosto-, lihas-, sydän- tai
maksasairauksia.
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hyvinvointia ja
harrastustoimintaa
seuroissa ympäri
Suomen.
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YRITYSVASTUU
VASTUULLISUUS CARUNASSA
TURVALLISUUS
YMPÄRISTÖ
HENKILÖSTÖ
HANKINTA
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Vastuullisuus Carunassa
Carunassa vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaa
ja linjassa Carunan arvojen ja liiketoimintastrategian
kanssa. Työskentelemme luotettavasti ja vastuullisesti
asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja
omistajiemme kanssa suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.
Asetamme turvallisuuden ja ympäristön etusijalle kaikessa
toiminnassamme.

Tavoitteenamme
on integroida
yritysvastuu
entistä tiiviimmin
strategiaamme
ja vuositavoitteisiimme.

Carunan toimintaohje (Code of Conduct) luo perustan tavallemme tehdä töitä.
Se määrittelee, miten huolehdimme Carunan omaisuudesta, teemme yhteistyötä ja kohtelemme toisiamme sekä harjoitamme sähkönjakeluliiketoimintaa.
Caruna on tehnyt yritysvastuuraportointia Global Reporting Initiativen (GRI)
G4-olennaisuusprosessin mukaisesti vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2018
siirryimme yritysvastuuraportoinnissa GRI-standardien käyttöön.
Liiketoimintamme olennaisten asioiden tunnistamiseksi teimme perusteellisen sidosryhmäanalyysin vuonna 2015 ja määrittelimme yritysvastuuteemamme. Carunan olennaisuusarvio päivitettiin vuoden 2018 alussa.
Olemme tunnistaneet liiketoimintamme olennaiset asiat ja niiden pohjalta
yritysvastuuteemat. Teemoille on asetettu tavoitteet, jotka on integroitu
Carunan johtamisjärjestelmään.
Olemme mukana edistämässä myös globaaleja vastuullisuustavoitteita. YK:n
kestävän kehityksen tavoitteista edistämme erityisesti energiaan, infrastruktuuriin sekä kestäviin kaupunkeihin ja yhteisöihin liittyviä tavoitteita.
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VASTUULLISUUSOHJELMA OSANA LIIKETOIMINTASTRATEGIAA

Haluamme olla
vakavasti otettava
ilmastonmuutoksen
torjuja.

Vuonna 2018 aloitimme vastuullisuusohjelmamme uudistamisen päivittämällä
yritysvastuuteemamme. Tavoitteenamme on integroida yritysvastuu entistä
tiiviimmin strategiaamme ja vuositavoitteisiimme. Työ jatkuu 2019 linkittämällä
liiketoiminnan tavoitteet yritysvastuun päivitettyihin teemoihin.
Carunan hallitus valvoo ja arvioi vastuullisuuden toimintasuunnitelman ja
johtoryhmä varmistaa toimintasuunnitelman toteutumisen ja tekee päätöksen
vastuullisuustavoitteista. Carunan vastuullisuuden ohjausryhmä valmistelee
ja kehittää vastuullisuuden toimintamallia yhdessä liiketoimintajohtoryhmien
kanssa, jotka vastaavat yksiköissään käytännön toteutuksesta.

Yritysvastuun osa-alueet
PÄÄMÄÄRÄMME ON OLLA TOIMITUSVARMA, KOHTUUHINTAINEN
SÄHKÖNJAKELIJA ASIAKKAILLE JA OMATA MERKITTÄVÄ ROOLI
TULEVAISUUDEN ENERGIASYSTEEMIN KEHITTÄJÄNÄ.

OSA-ALUEET
VAKAVASTI OTETTAVA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUSTEN TORJUJA
TURVALLINEN, KEHITTYVÄ JA HOUKUTTELEVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ
TYÖNTEKIJÖILLE JA KUMPPANEILLE
KESTÄVÄÄ JA KILPAILUKYKYISTÄ INFRASTRUKTUURIA ASIAKKAILLE
HYVÄ YRITYSKANSALAINEN SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA
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Yritysvastuu 2018 tavoitteet ja toteuma
Teema
Toimitusvarmuus

Asiakkaat ja yhteiskunta

Turvallisuus

Henkilöstö

Ympäristö

Vastuullinen hankinta

Avoimuus, eettiset
liiketoimintaperiaatteet ja
hyvä hallinnointitapa

CARUNA
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Mittari
SAIDI*

Tavoite vuonna 2018
102 min.

Toteuma vuonna 2018
103 min.

Tavoite 2019
99 min.

KAH**

20,8 MEUR

24,2 MEUR

21 MEUR

Kaapelointiaste

51 %

52 %

56 %

Asiakastyytyväisyys (NPS)

5,0 %

6,5 %

8,0 %

Mainetutkimuksen tulos

Parannus edellisen vuoden mittaukseen

Sidosryhmäyhteistyö

Aktiivinen sidosryhmäyhteistyö

Tulos parani
edellisvuodesta
Toteutunut

Oman henkilöstön tapaturmataajuus (TRIF***)

0

0

Parannus edellisen vuoden
tulokseen
Aktiivinen
sidosryhmätyöskentely
0

Urakoitsijoiden tapaturmataajuus (LWIF****)

≤8

4,7

7,5

Kolmansien osapuolten sähkötapaturmat (Tukesille raportoidut)

0

3

0

Caruna-kortti-aliurakoitsijakoulutuksen suoritusaste (uusi tavoite 2018)

100 %

100 %

100 %

Henkilöstötyytyväisyys

70

72

74

Koulutuspäivät

2 työpvä / hlö

noin 3 työpvä / hlö

2 työpvä / hlö

Sairauspoissaolot

< 2,0 %

2,6 %

2,5 %

Öljyvuotojen lukumäärä

≤ 7 kpl (≥ 100 kg)

3 kpl (≥ 100 kg)

≤ 3 kpl (≥ 100 kg)

Purettavan verkon jatkokäsittely*****

60 %

81 %

> 90 %

Pylväsmuuntamoiden määrä pohjavesialueilla******

250

350

0

Ilmajohtojen väheneminen

-3 800 km

-4 000 km

-3 300 km

Sopimustoimittajien auditointi

Kuusi auditiointia

Kuusi auditointia

Kahdeksan auditointia

Supplier code of conduct -kurssi

Suoritusaste 100 %

*******

Rakentaminen ja käyttöönotto

Vastuullisuustavoitteiden täydentäminen kilpailutuksiin********

-

-

Toimitusketjun HSEQ-vaatimusten jatkokehitys********

-

-

Carunan toimintaohje -verkkokoulutuksen suoritusaste

100 %

100 %

Tavoitteita täydennetty kaikkiin
vuoden 2019 kilpailutuksiin
Arviointi tehty ja kehityskohteet
tunnistettu
100 %

Johtamisjärjestelmät ja prosessit

Uuden johtamismallin kehittäminen ja
käyttöönotto

Organisaatiouudistus ja
toimintamallin kehitys

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Tarkempien mittareiden määrittely

Kestävän kehityksen
tavoitteiden peilaaminen
liiketoimintatavoitteisiin

VUOSI 2018
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Toimintamalli käyttöön ja
organisaatiouudistuksen
jalkauttaminen
Carunan vastuullisuusohjelma on
linjattu YK:n kestävän kehityksen
tavoitteiden mukaisesti

RAPORTOINTIPERIAATTEET JA GRI

* SAIDI = System Average Interruption Duration Index. Sähkönjakelun
keskeytyksen keskimääräinen
keskeytysaika per asiakas. Vuoden
2018 tavoite on raportoitu virheellisesti vuoden 2017 raportissa .
** KAH = Keskeytyksestä aiheutunut haitta. Mittari kuvaa sähkönjakelun keskeytyksen laskennallista
haittakustannusta, jolla kuvataan
asiakkaille aiheutunutta haittaa.
*** TRIF = Total Recordable Injury
Frequency. Mittari kuvaa Carunan
henkilöstön poissaoloon johtaneet
tai hoitokäynnin aiheuttaneet
työpaikkatapaturmat suhteutettuna
työtunteihin (kpl/miljoonaa tehtyä
työtuntia).
**** LWIF = Lost Workday Injury
Frequency. Mittari kuvaa Carunan
työtehtävissä tai ympäristössä
urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille
sekä harjoittelijoille ja tilapäisille
työntekijöille tapahtuneet, vähintään
yhden kokonaisen päivän työkyvyttömyyteen johtaneet työtapaturmat
suhteutettuna työtunteihin (kpl/
miljoonaa tehtyä työtuntia).
***** Materiaalien jatkokäsittely
on ulkoistettu Kuusakoski Oy:lle
elokuusta 2015 lähtien. Kuusakoski-yhteistyö koskee uusia urakoitsijasopimuksia. Tavoitteena on, että
vuonna 2019 lähes kaikki verkosta
purettava materiaali käsitellään
Kuusakosken kautta. Vanhojen
sopimusten osalta kierrätyksen
hoitavat urakoitsijat.
****** Pohjavesialueiden pylväsmuuntamoiden uusinta etenee
nopeasti ja korvaavia puistomuuntamoita on rakennettu vuonna 2018
suunnitelmia vastaavasti. Vanhojen
muuntamoiden puruista ennustettua suurempi osuus ajoittuu vuoden
2018-19 talvelle, josta johtuen myös
2018 lopun tavoitetasosta jäätiin
jälkeen.
******* Kurssin toteutus siirtyy
vuodelle 2019.
******** Uusi vuoden 2019 tavoite.
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Turvallisuus
Pyrimme siihen,
että kaikilla työntekijöillämme ja
yhteistyökumppaneillamme on terveellinen, turvallinen ja motivoiva
työympäristö.

Turvallisuus on etusijalla kaikessa Carunan toiminnassa.
Tavoitteenamme on varmistaa, että sähköverkostamme ja
toiminnastamme ei aiheudu vaaraa tai haittaa ihmisille eikä
ympäristölle.

TURVALLISUUS AVAUS

YLI

TEIMME YLI

2018 SAAVUTUKSET
Päivitimme vuonna 2018 työterveys- ja -turvallisuussertifikaattimme
ISO 45001:2018 –standardin mukaiseksi.

CARUNA-KORTTI -ALIURAKOITSIJAKOULUTUKSEN
SUORITUSASTE 100 %
TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSSERTIFIKAATTI
PÄIVITETTY ISO 45001:2018 -STANDARDIN MUKAISEKSI

900

TURVALLISUUDEN
HAVAINNOINTIKIERROSTA ELI
SAFETY WALKIA
JA KUMPPANIMME LÄHES

3 300

1 100

ALIURAKOITSIJAA
SAI CARUNAKORTTIKOULUTUKSEN

URAKOITSIJOIDEN
TAPATURMATAAJUUS

4,7

KPL/
MILJOONA
TYÖTUNTIA

TYÖMAATARKASTUSTA

OMAN HENKILÖSTÖN TAPATURMATAAJUUS (TRIF) 0

CARUNA
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sekä määrittelemme toimenpiteet, joilla niiden toistuminen voidaan välttää. Valtaosa sähkötapaturmista aiheutuu sähkötyöturvallisuusmääräysten vastaisesta
toiminnasta. Ilmoitamme sähkötapaturmat ja läheltä piti -tilanteet turvallisuus- ja
kemikaalivirasto Tukesille jakaaksemme tietoa ja parantaaksemme sähköturvallisuutta koko toimialalla.
Vuonna 2018 verkkoalueellamme tapahtui kolmansille osapuolille kolme
sähkötapaturmaa ja 15 sähköturvallisuuteen liittyvää läheltä piti -tilannetta.
Sähkötapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden määrä on ollut nousussa sekä
yleisesti että Carunan työmailla vuosina 2017–2018, joten vuonna 2019 sähköturvallisuuden parantaminen on yksi Carunan turvallisuustoiminnan painopisteistä.

Korjaamme vaaraa
aiheuttavat viat ja
poistamme sähkölinjoille kaatuneet
puut mahdollisimman nopeasti.

Sähköturvallisuuden avainluvut
2018
3

2017
8

2016
0

Ulkopuolisille sattuneet, Tukesille raportoidut
läheltä piti -tilanteet (kpl)

15

1

2

Sähköverkon viasta aiheutuneet, raportoidut
ylijännitetapaukset (ns. nollaviat) (kpl)

235

384

358

Ulkopuolisille sattuneet, Tukesille raportoidut
sähkötapaturmat (kpl)

TURVALLINEN SÄHKÖVERKKO
Tunnistamme ja arvioimme sähköverkkoomme ja toimintoihimme liittyviä
vaaroja säännöllisesti. Luokittelemme mahdolliset turvallisuuspuutteet ja
korjaamme ne kiireellisyyden mukaan joko välittömästi viankorjauksena,
lähitulevaisuudelle suunniteltujen kunnossapitotoimenpiteiden yhteydessä tai
lähivuosien investointiohjelmissa osana pitkän aikavälin verkonparannustoimenpiteitä.
Kaikissa verkkomme sähkölaitteistoissa on varoituskilvet kertomassa sähköiskun vaarasta. Estämme tahattoman ja tahallisen pääsyn sähkölaitteistoihin
lukituksella, rakenteellisilla ratkaisuilla ja laitteistojen oikealla sijoittamisella.
Korjaamme vaaraa aiheuttavat viat ja poistamme sähkölinjoille kaatuneet puut
mahdollisimman nopeasti. Rajaamme työmaat ja merkitsemme ne siten, että
sivullisten tahaton pääsy niille on estetty.
Carunan sähköverkossa tapahtuu vuosittain yksittäisiä sähkötapaturmia ja
läheltä piti -tilanteita. Tutkimme kaikki tapaturmat ja vakavat läheltä piti -tilanteet
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YHTEISKUNNAN TURVALLISUUS
Sähkönjakelun luotettavuus vaikuttaa välillisesti koko yhteiskunnan turvallisuuteen. Sähköverkon parannushankkeellamme edistämme sähköstä kriittisesti riippuvaisten käyttäjien toimintavarmuutta ja pienennämme haitallisten
vaikutusten todennäköisyyttä yhteiskunnalle. Kriittisiä sähkönkäyttäjiä ovat
muun muassa sairaalat, vanhainkodit, julkinen liikenne, teleoperaattoreiden
tukiasemat, vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot.
Lue lisää sähkönjakelun merkityksestä
yhteiskunnan turvallisuudelle ja huoltovarmuudelle
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ASIAKASTURVALLISUUS
Asiakasturvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa on osa Carunan
turvallisuusjohtamista. Jos sähköverkko vaurioituu, korjaamme viat nopeasti.
Seuraamme sähkön laatua ja vikoja etäluettavien sähkömittareiden avulla.
Analysoimme mittareiden rekisteröimiä poikkeavia tietoja säännöllisesti sähköverkon ja asiakkaan mittauskeskuksen vikojen tunnistamiseksi. Tutkimme
epäilyttävät tilanteet ja korjaamme ne. Vuonna 2018 löysimme etäluettavien
mittareiden avulla sähköverkostamme ja asiakkaidemme sähkökeskuksista
235 vikaa, jotka korjasimme välittömästi.
Olemme kouluttaneet myös asiakasneuvojamme tunnistamaan erityyppisiä
vikoja asiakkaiden kuvausten perusteella.

Vaatimus turvallisesta työstä ja
työympäristöstä koskee myös
kaikkia Carunan
urakoitsijoita ja
aliurakoitsijoita.

TYÖTURVALLISUUS
Pyrimme siihen, että kaikilla työntekijöillämme ja yhteistyökumppaneillamme
on terveellinen, turvallinen ja motivoiva työympäristö. Caruna on Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen, ja olemme sitoutuneet nolla
tapaturmaa -tavoitteeseen.
Työturvallisuus edellyttää yhteistyötä kaikkien työpaikalla tai projekteissa
työskentelevien osapuolten kesken. Työturvallisuus perustuu järjestelmälliseen vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin. Edellytämme itseltämme ja
yhteistyökumppaneiltamme työtapoihin ja työympäristöön liittyvien vaarojen
jatkuvaa tarkkailua. Jokaiselle työmaalle tehdään turvallisuussuunnitelma, jota
pidetään ajan tasalla.
Läheltä piti -tilanteita ja jopa työtapaturmia tapahtuu huolellisesta
varautumisesta huolimatta. Edellytämme, että kaikki poikkeamat ilmoitetaan
ja tutkitaan, niille määritellään korjaavat tai ehkäisevät toimenpiteet, ja
toimenpiteiden etenemistä seurataan. Jaamme poikkeamatutkintojen oppeja
yhteistyökumppaneidemme kanssa, minkä tavoitteena on vastaavien tapahtumien ennaltaehkäisy koko toimitusketjussa.
Seuraamme työympäristömme ja toimintojemme turvallisuutta säännöllisten
työmaatarkastusten ja turvallisuuden havainnointikierrosten eli niin sanottujen Safety walkien avulla. Olemme asettaneet henkilöstöllemme työtehtäviin
perustuvat Safety walk -tavoitteet. Henkilöstömme teki vuoden 2018 aikana
yhteensä 904 Safety walkia, mikä on kaikkien aikojen ennätyksemme.
Työmaatarkastuksia tekevät pääasiassa urakoitsijat ja projektinvalvojat.
Urakoitsijamme valvovat työmaita ja raportoivat turvallisuudesta. Olemme
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helpottaneet heidän työtään mobiilityökaluilla, joilla raportit voi tehdä suoraan
kentältä ja liittää mukaan tarvittavat valokuvat. Vuonna 2018 projektinvalvojamme ja urakoitsijamme raportoivat yhteensä 3 295 työmaatarkastusta.

URAKOITSIJATURVALLISUUS
Vaatimus turvallisesta työstä ja työympäristöstä koskee myös kaikkia
Carunan urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita. Sovimme turvallisuutta koskevista
pelisäännöistä jo yhteistyösopimuksia solmiessamme. Perehdytämme kaikki
urakoitsijamme ja edellytämme kaikkien aliurakoitsijoiden hyväksyttämistä
meillä etukäteen.
Urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden turvallisuutta mittaava tapaturmataajuus
(LWIF, Lost Workday Injury Frequency) on yksi avainmittareistamme. Mittari muodostuu Carunan työtehtävissä tai työympäristössä urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille sekä harjoittelijoille ja tilapäisille työntekijöille tapahtuneista, vähintään yhden
kokonaisen päivän työkyvyttömyyteen johtaneista työtapaturmista suhteutettuna
tehtyihin työtunteihin (kpl/miljoonaa tehtyä työtuntia).

YRITYSVASTUU
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Vaikka työmaillamme tehtiin työtunteja ennätyksellisen
paljon vuonna 2018,
vakavien urakoitsijaja aliurakoitsijatapaturmien
määrä laski
selvästi aiempien
vuosien määristä.

Olemme tehostaneet urakoitsijoiden tapaturma- ja työtuntiraportointia järjestelmällisesti. Koulutuksella, perehdytyksellä ja poikkeamien systemaattisella käsittelyllä
olemme onnistuneet laskemaan tapaturmataajuutta merkittävästi. Vuonna 2017
urakoitsijoiden tapaturmataajuudessa tuli takapakkia. Kaksivuotinen urakoitsijaturvallisuuden parantamisohjelmamme ja erityisesti aliurakoitsijaturvallisuuden parantamiseen tähtäävä Caruna-korttikoulutus ovat kantaneet hedelmää. Vuonna 2018
palasimme jälleen hyvälle tasolle: tulos oli 4,7 (tapaturmaa per miljoona työtuntia).
Seuraamme erikseen urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille sattuneita vakavia
tapaturmia. Luokittelemme tapaturman vakavaksi, jos siitä aiheutuu vähintään 30
päivän työkyvyttömyys tai pysyvä vamma.
Vaikka työmaillamme tehtiin työtunteja ennätyksellisen paljon vuonna 2018,
vakavien urakoitsija- ja aliurakoitsijatapaturmien määrä laski selvästi aiempien
vuosien määristä. Vuonna 2018 tapahtui yksi vakava urakoitsijatapaturma. Aliurakoitsija oli seuraamassa painavien pilareiden purkua sähköasematyömaalla, kun
kuorma heilahti ja osui häneen. Sen seurauksena aliurakoitsijan sääriluu murtui.

Caruna-korttikoulutus
Koulutuksessa maallikot oppivat
muun muassa oikeat ja turvalliset
työskentelytavat kaapelin käsittelyyn,
sillä maakaapeliverkon rakentaminen on
ammattilaisen työtä. Koulutuksessa
käydään läpi myös vaaralliset työt ja
niihin liittyvät kirjalliset ennakkosuunnitelmat sekä opastetaan löytämään
työmaan riskitekijät, jotta osataan toimia
onnettomuuden sattuessa.
Lue koko case

ALIURAKOITSIJATURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN
Aliurakoitsijoiden työturvallisuuden kehittäminen yhdessä
pääurakoitsijoidemme kanssa on ollut yksi turvallisuustoimintamme
painopisteistä vuosina 2017-2018. Keskeisiä toimenpiteitämme ovat
olleet muun muassa:
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HSE-yhteistyöverkoston
toiminnan vakiinnuttaminen
yhdessä keskeisten
urakoitsijoidemme kanssa

Oman työn tarkastusmenettelyn kehittäminen

Turvallisuuspoikkeamien
hallinnan kehittäminen koko
toimitusketjussa

Aliurakoitsijoiden koulutukset
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Työturvallisuuden avainluvut
Oman henkilöstön Safety walk
-turvallisuushavainnointikierrokset* (kpl)
Carunan urakoitsijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden tekemien Safety walkien, työmaatarkastusten ja työmaakäyntien yhteismäärä
Oman henkilöstön tapaturmataajuus (TRIF)**
Urakoitsijoiden tapaturmataajuus (LWIF)***
Työhön liittyvät kuolemantapaukset (kpl)
Sairauspoissaolopäivien osuus teoreettisista
työpäivistä (%)

2018
904

2017
422

2016
492

3 295

2 930

2 277

0

0

0

4,7

9,5

5,2

0

0

0

2,6

1,8

2,2

Uusi Caruna-korttikoulutus täydentää
urakoitsijoihin kohdistuvaa koulutustarjontaamme.

TURVALLISUUSPALKINTO
Palkitsemme yhteistyökumppaneitamme hyvästä turvallisuustoiminnasta ja
puutumme epäkohtiin.
Uudistamme parhaillaan turvallisuuspalkinto-konseptiamme. Vuoden 2018
turvallisuuspalkinto jaetaan keväällä 2019.

TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖKOULUTUKSET

* Carunan henkilöstön tekemät turvallisuuden havainnointikierrokset työmailla ja toimistoympäristössä.
** Total Recordable Injury Frequency -mittari kuvaa Carunan henkilöstön poissaoloon johtaneet tai hoitokäynnin aiheuttaneet työpaikkatapaturmat suhteutettuna työtunteihin (kpl/miljoonaa tehtyä työtuntia).
*** Lost Workday Injury Frequency -mittari kuvaa Carunan työtehtävissä tai ympäristössä urakoitsijoille ja
aliurakoitsijoille sekä harjoittelijoille ja tilapäisille työntekijöille tapahtuneet, vähintään yhden kokonaisen päivän
työkyvyttömyyteen johtaneet työtapaturmat suhteutettuna työtunteihin (kpl/miljoonaa tehtyä työtuntia).

Tapaturmat tyypeittäin
Oma henkilöstö, naiset
Oma henkilöstö, miehet
Urakoitsijat, naiset
Urakoitsijat, miehet

Osana urakoitsijaturvallisuuden toimenpideohjelmaa käynnistimme Caruna-korttikoulutuksen aliurakoitsijoille, jotka eivät ole sähköalan ammattilaisia,
vaan esimerkiksi maanrakennusurakoitsijoita tai metsureita. Tarkoituksena on
taata perusymmärrys Carunan toimintaympäristöön liittyvistä turvallisuustekijöistä koko aliurakoitsijakenttään ja tukea samalla Carunan sopimusurakoitsijoita heidän omien perehdytysvelvoitteidensa täyttämisessä. Vuoden 2018
aikana Caruna-korttikoulutukseen osallistui 1 122 henkilöä.

Vakavat*
0
0
0
1

Lievät
0
0
0
11

Muut
0
0
0
0

Koulutamme ja perehdytämme sekä omaa että yhteistyökumppaneidemme
henkilöstöä turvallisuus- ja ympäristöasioissa.
Turvallisuus ja ympäristö -verkkokurssin suorittaminen on pakollista kaikille
Carunan työmailla työskenteleville henkilöille. Sähköturvallisuus työkohteessa
-verkkokurssi on puolestaan suositus työmailla työskenteleville. Kurssisuoritukset ovat voimassa kolme vuotta ja voimassa oleva suoritus on yli 2 500
henkilöllä. Vuoden 2018 aikana noin 400 henkilöä suoritti sekä turvallisuus- ja
ympäristöverkkokurssin että sähköturvallisuusverkkokurssin.
Uusi Caruna-korttikoulutus täydentää urakoitsijoihin kohdistuvaa koulutustarjontaamme.
Järjestämme yhteistyökumppaneillemme myös erilaisia turvallisuuteen ja
ympäristöasioihin liittyviä koulutustilaisuuksia, kuten päivystys- ja vianselvityskoulutusta, maankäytön suunnittelukoulutusta, suurhäiriökoulutusta
ja sähkölinjojen läheisyydessä tehtävän puuston raivauskoulutusta. Näihin
koulutuksiin osallistui vuoden 2018 aikana yhteensä yli 600 henkilöä.

* Tapaturma, josta aiheutuu yli 30 päivän työkyvyttömyys tai pysyvä vamma.
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Ympäristö
Jatkoimme sähkö
häviöitä vähentävien
verkonparannus
hankkeiden
toteutusta sekä
muita energia
tehokkuustoimia.

Tavoitteenamme on hallita sähköverkkomme ja toimintamme
koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Pyrimme
minimoimaan ympäristöhaitat ja maksimoimaan myönteiset
ympäristövaikutukset toimintamme kaikissa vaiheissa.
SAAVUTUKSET 2018
Jatkoimme sähköhäviötä vähentävien verkonparannushankkeiden toteutusta
sekä muita energiatehokkuustoimia. Öljyvuotojen määrä pysyi alhaisena: yli
100 kilon öljyvuotoja tapahtui kolme. Carunan ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatti vahvistettiin jälleen ylläpitoarvioinnissa. Todensimme keskeisten
sähköverkostamme purettavien komponenttien kierrätysasteen materiaalina
tai energiana.

YMPÄRISTÖ AVAUS

VÄHENSIMME
SÄHKÖHÄVIÖTÄ
NOIN

2 GWH

ILMAJOHTOJA VÄHENNETTY NOIN 4 000 KM

81 %*
POISTIMME NOIN

ISO 14001:2015 -YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI
VAHVISTETTU
ÖLJYVUOTOJEN MÄÄRÄ PYSYI ALHAISENA

SÄHKÖVERKOSTA
PURETUN
MATERIAALIN
KIERRÄTYSASTE

52 %

450

PYLVÄSMUUNTAMOA
POHJAVESIALUEILTA

SÄHKÖVERKOSTAMME
ON MAAKAAPELOITU
* Kuusakoskelle lajiteltavaksi ja jatkojalostettavaksi toimitettu materiaalin osuus kaikesta
sähköverkosta puretusta materiaalista (%)
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KESKEISET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tunnistamme ja arvioimme liiketoimintamme ja hankkeidemme ympäristövaikutuksia. Liiketoimintamme ympäristövaikutukset tarkistetaan syksyisin
liiketoimintasuunnittelun yhteydessä ja hankkeiden ympäristövaikutukset
hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Ympäristövaikutus
Tavoite

Hallintakeinot

Mittari

CARUNA

VUOSIRAPORTTI 2018

Merkittävimmät ympäristövaikutuksemme ja niiden keskeiset hallintatoimenpiteet
on lueteltu seuraavassa taulukossa.

MATERIAALIEN KÄYTTÖ

ENERGIATEHOKKUUS

ILMASTOVAIKUTUKSET

• Materiaalien koko elinkaaren aikaisen
turvallisuuden varmistaminen
• Purettavan materiaalin hyödyntämisasteen
parantaminen
• Aukoton jätteenkäsittely- ja kirjanpitoprosessi

• Oman energiankäytön
tehostaminen
• Asiakkaiden energiatehokkuustoimenpiteiden
edistäminen

• Ilmastonmuutosta torjuvien toimenpiteiden edistäminen
• Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen
• Tehokkaat prosessit

• Materiaalimääräysten mukaisten, koko
elinkaaren aikaiset vaikutukset huomioonottavien
materiaalien käyttäminen
• Uusien materiaalien koostumuksen ja
ominaisuuksien sekä turvallisen käytön ja
hävitystavan varmistaminen
• Purettavan materiaalin asianmukainen käsittely,
hyödyntäminen ja hävittäminen
• Sopimuskumppaneiden valinta ja toiminnan
vaatimustenmukaisuuden varmistaminen
• Ohjeistus, seuranta ja valvonta

• Sähköverkon rakenteen
optimointi, materiaalien valinta ja
jakorajaoptimointi
• Asiakkaiden energiatehokkuusviestinnän, -neuvonnan ja
–palveluiden aktiivinen kehittäminen

• Sähköverkon rakenteen optimointi muuttuviin
energiamarkkinoihin ja asiakkaiden tarpeisiin
• Hajautetun uusiutuvan energiantuotannon ja
energiavarastojen edistäminen (joustava liittäminen
sähköverkkoon)
• Kysyntäjouston mahdollistaminen tiedon tuottajana
• Optimoitu, suuria kokonaisuuksia käsittävä rakentamistapa
• Yhteisrakentaminen muiden toimijoiden kanssa (kunnat ja
muut infraverkot)
• Maakaapeloinnin ja verkostoautomaation lisääminen, mikä
vähentää kenttätyön tarvetta (tarkastukset, kunnossapito,
viankorjaus)

•
•
•
•

• Sähköverkon saneerausohjelman
vaikutukset suhteellisiin
verkostohäviöihin (%)

• Uusiutuvan energian liittämismäärät ja varastojen
rekisteröintimäärät (kpl & MW)
• Yhteisrakentamisen osuus kaikesta rakentamisesta (%)
• Hiilijalan- ja kädenjälki

Uusien materiaalien määrät (kpl tyypeittäin)
Jätekirjanpito (tonnia ja euroa)
Purkumateriaalin kierrätysaste (%)
Urakoitsija- ja toimittaja-auditoinnit (kpl)

VUOSI 2018

OSANA YHTEISKUNTAA
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Ympäristövaikutus

VASTUULLINEN MAANKÄYTTÖ JA LUONNON MONIMUOTOISUUS

VUODOT YMPÄRISTÖÖN

Tavoite

• Haitallisten ympäristö- ja maisemavaikutusten minimointi
jo suunnitteluvaiheessa
• Myönteisten vaikutusten vahvistaminen
• Maankäytön rajoitusten vähentäminen

• Öljyvuotojen ennaltaehkäisy
• SF6-vuotojen ennaltaehkäisy
• Vakavien ja pysyvien ympäristöhaittojen
ehdoton estäminen

Hallintakeinot

• Sähköverkon, reittien ja rakenteiden suunnittelu ja
rakentaminen maakaapeloimalla
• Ympäristöolosuhteiden, suojelukohteiden ja muiden
erityisalueiden järjestelmällinen huomioonotto kaikissa
sähköverkon toiminnoissa elinkaaren kaikissa vaiheissa
• Sujuva yhteistyö maanomistajien ja muiden sidosryhmien
kanssa maankäyttö-ja lupa-asioissa
• Projektikohteiden työnaikaisen ja työn jälkeisen
ympäristönhuollon varmistaminen
• Asiakaspalautteiden hallinta ja toiminnan kehittäminen
niiden pohjalta

• Riskikohteiden poistaminen saneeraamalla
pohjavesialueiden pylväsmuuntamot
• Öljyvuotojen estäminen ympäristöön
sähköasemamuuntajien sekä kiinteistö– ja
puistomuuntamoiden öljynkeruualtaiden avulla
• Järjestelmällinen ympäristövahinkojen
käsittely ja toimenpiteiden riittävyyden
varmistaminen
• SF6-kaasutaseen hallinta, urakoitsijoiden
tietoisuus ja osaaminen

•
•
•
•
•
•

• Pylväsmuuntamot/kaikki muuntamot
pohjavesialueilla ja muilla alueilla
• Öljyvuotojen kappalemäärä
• SF6-kaasuvuotojen määrä

Mittari

CARUNA

VUOSIRAPORTTI 2018

Kaapelointiaste (%)
Maa- ja metsätalouskäyttöön vapautuva maa (ha)
Natura-alueille sijoitettu sähköverkko (km)
Työmaatarkastushavainnot (kpl)
Asiakaspalautteet (kpl)
Sidosryhmätyytyväisyys (NPS, palautteet (kpl))
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Ympäristövaikutusten avainluvut

Asetamme materiaalihankinnoille jo
kilpailutusvaiheessa
tarkat vaatimukset,
joissa ympäristö- ja
turvallisuusnäkökohdilla on huomattava painoarvo.

Sähköverkon sähköhäviö (GWh)
Oma sähköenergian kulutus* (GWh)
Oma lämpöenergian kulutus* (GWh)
SF6-kaasuvuotojen määrä (kg)
Merkittävien (≥ 100 kg) öljyvuotojen lukumäärä
Hävitettyjen sähköpylväiden määrä (tonnia)
Purettujen ilmajohtojen määrä (km)
Sähköverkosta puretun materiaalin kierrätysaste (%)
Pylväsmuuntamoiden lukumäärä pohjavesialueilla

2018
398,9
1,86
1,61
1,55
3
3 063
4 000
81****
350

2017
379,8
2,06
1,76
4,8
1
2 732***
3 200
32
800

2016
389,3
2,21
1,82
23,29**
7
3 013
2 200
15
1 150

* Energiankulutustiedot eivät sisällä Carunan pääkonttorissa toimivan ravintolan kulutustietoja.
** Vuoden 2016 vuodoista Gumbölen sähköaseman kaasuvuodon osuus oli 20 kg.
*** Vuoden 2017 raportissa määrä on raportoitu virheellisesti.
**** Kuusakoskelle lajiteltavaksi ja jatkojalostettavaksi toimitettu materiaalin osuus kaikesta sähköverkosta puretusta materiaalista (%)

MATERIAALIEN KÄYTTÖ
Materiaalien hankinta
Verkonrakennuskomponenttiemme hankintamäärät ja niiden sisältämät raaka-ainemäärät ovat huomattavia. Pääasiallisia verkonrakennuskomponentteja
ovat maakaapelit, puistomuuntamot ja jakelumuuntajat.
Asetamme materiaalihankinnoille jo kilpailutusvaiheessa tarkat vaatimukset,
joissa ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdilla on huomattava painoarvo.
Selvitämme hankintavaiheessa hankittavien komponenttien materiaalikoostumuksen, mahdolliset vaara- ja haittaominaisuudet, turvallisen käyttötavan ja
oikean kierrätystavan elinkaaren loppupäässä.
Liitämme sähköverkkoomme vuosittain lähes 4 000 uutta jakelumuuntajaa.
Tämä tarkoittaa raaka-aineina lähes 400 tonnia alumiinia, 1 500 tonnia terästä
ja yli 600 tonnia mineraaliöljyä. Käyttämämme uudet jakelumuuntajat ovat
ECO-direktiivin mukaisia.

CARUNA

VUOSIRAPORTTI 2018

VUOSI 2018

OSANA YHTEISKUNTAA

Käyttämämme sähkökaapelit sisältävät johdinmateriaalina ainoastaan
alumiinia. Hankimme vuosittain arviolta 3 500 kilometriä kaapelia, joka sisältää
noin 3 000 tonnia alumiinia.

Sähköverkon purku ja kierrätys
Maakaapeloinnin myötä puramme ilmajohtoverkostamme merkittäviä määriä
muun muassa muuntajia, rautaa, johtimia, kaapelia, sekajätettä, kyllästettyjä
puupylväitä, lasia, posliinia, betonia ja kuparia.
Syksyyn 2015 asti verkosta purettu materiaali jäi suurelta osin urakoitsijoidemme omaisuudeksi, pois lukien pylväät ja muuntajat. Urakoitsijoiden
sopimuskumppanit käsittelivät purkumateriaalit, ja puretut materiaalimäärät
raportoitiin meille säännöllisesti.
Elokuussa 2015 solmimme puretun materiaalin kuljetusta ja käsittelyä
koskevan palvelusopimuksen Kuusakoski Oy:n kanssa. Sopimuksen mukaan
Kuusakoski vastaa verkosta irrotetun materiaalin noudosta työmailta ja
sen jatkokäsittelystä. Poikkeuksena ovat kyllästetyt pylväät, joiden osalta
Kuusakoski vastaa vain kuljetuksesta työmailta jatkokäsittelyyn. Kuusakosken
kautta käsiteltyä materiaalia voidaan seurata ajantasaisesti.
Vuonna 2018 Kuusakoski käsitteli noin 81 % verkostoprojektiemme purkumateriaaleista, määrä oli 15 900 tonnia. Yhä suurempi osa purkautuvista
verkostoprojekteistamme on Kuusakosken prosessissa mukana sitä mukaa,
kun Carunan urakointisopimukset uudistuvat.
Puretuista materiaaleista suurin osa menee kierrätettäväksi, uudelleenkäyttöön tai energiahyötykäyttöön. Vain pieni osa päätyy asianmukaiseen loppusijoitukseen Kuusakosken toimesta. Esimerkiksi muuntajista ja kaapeleista
pystytään tällä hetkellä kierrättämään ja uudelleenkäyttämään yli 97 %.
Vuonna 2018 sähköverkostamme purettiin yli 3 000 tonnia kyllästettyjä
puupylväitä. Pylväiden käsittelyä ja hävittämistä säädellään tiukasti.
Aiemmin yleiset kyllästeaineet CCA ja kreosootti sisältävät haitallisia aineita
ja CCA:n käyttö on ollut kiellettyä uusissa pylväissä vuodesta 2006 lähtien.
Näillä aineilla kyllästyt pylväät eivät saa joutua kosketuksiin ihmisten,
eläinten tai ravinnon kanssa eivätkä ne saa missään tapauksessa päätyä
kuluttajille.
Vuoden 2007 jälkeen olemme käyttäneet ainoastaan kuparisuolakyllästeisiä
ns. C-pylväitä. Kuparisuolaa käytetään yleisesti kyllästeenä myös kuluttajille
tarkoitetussa kestopuussa.
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Vuonna 2018
Kuusakoski käsitteli
noin 81 % verkosto
projektiemme purku
materiaaleista,
tonneina määrä oli
15 900.
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työnumero 9

Carunan verkkomateriaalien kierrätysmäärät, tonnia

Syksystä 2015
lähtien kaikki hankkimamme uudet
jakelumuuntajat
ovat päivitetyn EUdirektiivin mukaisia, pienihäviöisiä
ECO-muuntajia.
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1 360
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6 000

68

3 000
0

2016

2017

Hävitettyjen sähköpylväiden määrä
Muuntajat
Kaapelit ja johtimet
Rauta
* Asbestipitoinen

2018

Posliini
Betoni
Vaarallinen jäte*

jäte, lyijyakut ja PCB-jäteöljy

Tehostimme pylväiden käsittelyprosessiamme muun muassa kehittämällä
pylväiden käsittelyä koskevia ohjeita ja sopimuspohjia sekä lisäämällä työmaavalvontaa. Jos purkutyömailta häviää pylväitä, ilmoitamme siitä poliisille.

ENERGIATEHOKKUUS
Suurin osa käyttämästämme energiasta on sähköverkon siirto- ja muuntohäviöitä. Sähkönsiirrossa ja -jakelussa syntyy aina energiahäviötä, josta vastaa
sähköverkonhaltija. Pyrimme parantamaan sähköverkon energiatehokkuutta
ja vähentämään häviötä.
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Syksystä 2015 lähtien kaikki hankkimamme uudet jakelumuuntajat ovat
päivitetyn EU-direktiivin mukaisia, pienihäviöisiä ECO-muuntajia.
Käytämme hiilidioksidipäästötöntä sähköä kompensoimaan sähköverkon häviötä.
Vuonna 2018 hankimme häviösähkön kompensointiin noin 399 GWh sähköenergiaa.
Lisäksi verkkoalueemme varavoimakoneet tarvitsevat pieniä määriä polttoaineita. Urakoitsijamme hankkivat polttoaineet.

Energiatehokkuussopimus
Energiatehokkuus on keskeinen osa Carunan ympäristövastuuta ja asiakasyhteistyötä. Olemme olleet mukana kansallisessa energiatehokkuussopimuksessa ja sitä edeltävässä energiansäästösopimuksessa aina sopimusjärjestelmän alusta eli vuodesta 1997 lähtien. Edellinen sopimuskausi päättyi
vuoden 2016 lopussa, ja Caruna liittyi mukaan myös uuden kauden 2017–2025
sopimukseen.
Olemme sitoutuneet ottamaan energiatehokkuuden huomioon kaikessa
sisäisessä toiminnassamme ja tehostamaan omaa energiankäyttöämme
etenkin sähköverkon häviöiden osalta. Mittava verkonparannusohjelmamme
pienentää sähköverkossa syntyviä siirto- ja jakeluhäviöitä. Vähennämme
häviöitä myös verkon suunnittelulla, komponenttien valinnalla ja peruskytkentätilan optimoinnilla.
Olemme analysoineet investointiemme vaikutuksia sähköverkon häviöihin.
Arvioimme, että toteuttamiemme sähköverkon kehittämistoimenpiteiden
seurauksena verkon häviöt vähenivät noin 2 GWh vuonna 2018.
Lisäksi olemme sitoutuneet parantamaan asiakkaidemme tietoisuutta omasta sähkönkäytöstä ja tukemaan heitä energiatehokkuuden toteuttamisessa.
Tarjoamme muun muassa energiaseurantapalvelua, energiatehokkuusneuvontaa ja opastusta oman sähköntuotannon käyttöönotossa.

Oma energiankäyttö ja -tuotanto
Carunan oma energiankäyttö koostuu pääasiassa toimistokiinteistöissä
kuluttamastamme sähkö- ja lämpöenergiasta. Valtaosa omasta energiankäytöstämme tapahtuu Espoon Upseerinkadun toimitilassa, jonka otimme
käyttöön syyskuussa 2015. Vuonna 2018 käytimme sähköenergiaa 1,86 GWh ja
lämpöenergiaa 1,61 GWh.
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Vuonna 2018 paransimme ilmanvaihdon
lämmön talteenottoa, mikä on laskenut kaukolämmön
tarvetta.

Sähköverkon häviöt suhteutettuna siirretyn energian
kokonaismäärään (%)
Caruna Oy alueverkko (110 kV)
Caruna Oy jakeluverkko
Caruna Espoo Oy jakeluverkko

2018
0,6 %
(38,9 GWh)

2017
0,6 %
(40,1 GWh)

2016
0,6 %
(45,0 GWh)

3,9 %
(275,5 GWh)

3,7 %
(262,0 GWh)

3,6 %
(261,4 GWh)

2,6 %
(84,5 GWh)

2,5 %
(77,7 GWh)

2,5 %
(82,8 GWh)

Upseerinkadun toimitilassa lähes 75 prosenttia energiasta kuluu muun muassa serverien, valvomon ja muun kiinteistön jäähdyttämiseen, lämmitykseen ja
ilmanvaihtoon. Muita merkittäviä energiankulutuskohteita ovat muun muassa
käyttöveden lämmitys ja valaistus. Kiinteistössä toimivan ravintolan kulutusta
ei ole otettu huomioon Carunan energiankulutusmittauksessa.
Vuonna 2018 paransimme ilmanvaihdon lämmön talteenottoa, mikä on
vähentänyt kaukolämmön tarvetta.
Carunalla on kaksi aurinkosähkön tuotantopistettä, joiden pääasiallisena tarkoituksena on kerätä omakohtaista kokemusta hajautetusta energiantuotannosta.
Asennutimme Upseerinkadun toimitilan katolle 110 aurinkopaneelia vuoden
2015 lopussa. Aurinkopaneelien nimellisteho on noin 29 kWp. Vuonna 2018
paneelien kokonaisenergiantuotanto oli noin 25,1 MWh. Käytimme tuotetun
energian toimitilassamme. Lisäksi tuotimme maakylmällä 96,1 MWh lämpöenergiaa kiinteistön jäähdyttämiseen.
Espoon Keilaniemessä sijaitsevan sähköasemamme katolla on 119 aurinkosähköpaneelia. Vuonna 2018 paneelien kokonaisenergiantuotanto oli noin 23,2
MWh. Käytimme energiasta noin 10,6 MWh sähköasemalla ja loput siirsimme
jakeluverkkoon kompensoimaan sähköhäviöitä.
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ILMASTOVAIKUTUKSET
Edistämme osaltamme ilmastonmuutoksen torjumista. Optimoimme sähköverkon rakenteen vastaamaan muuttuvia tarpeita ja tarjoamme joustavan
alustan energiankäytön tehostamista ja päästöjen vähentämistä tukeville
toimenpiteille.
Pyrimme tehostamaan omia prosessejamme suuria kokonaisuuksia
kattavalla sähköverkon rakentamistavalla, lisäämällä yhteistä rakentamista
muiden toimijoiden, kuten kuntien ja teleoperaattorien kanssa ja vähentämällä
kenttätyön tarvetta maakaapeloinnin ja verkostoautomaation avulla.
Ilmastonmuutoksella on merkittäviä vaikutuksia Carunan liiketoimintaan. Lisääntyvät sään ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja tulvat, haastavat sähkönjakelua.
Toimintamme ytimessä onkin säävarman verkon rakentaminen maakaapeloimalla ja ennakoivalla johtokatujen kunnossapidolla, reitti- ja materiaalivalinnoilla sekä sähköverkon automaation lisäämisellä.
Vuonna 2019 ympäristötoimintamme painopisteenä on ilmastonmuutos sekä
ilmastovaikutusten arvioinnin että niihin varautumisen näkökulmista.
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Kasvihuonekaasut

Vuonna 2019 ympäristötoimintamme
painopisteenä on ilmastonmuutos sekä
ilmastovaikutusten
arvioinnin että niihin varautumisen
näkökulmista.

Rikkiheksafluoridi eli SF6 on voimakas kasvihuonekaasu. Se on kuitenkin myös
ylivertainen eristekaasu sähkölaitteistoissa. SF6-eristeisen kojeiston sähköiset osat ovat kaasun ansiosta kosketussuojattuja, mikä pienentää tahattoman
sähköiskun vaaraa ja parantaa sähköverkon turvallisuutta ja urakoitsijoidemme työturvallisuutta.
Minimoimme kojeistojen mahdollisia SF6-kaasuvuotoja ja niistä aiheutuvia
ympäristövaikutuksia laitteistojen järjestelmällisellä valvonnalla, tarkastuksilla
ja kunnossapitotoimilla. Valvomme kojeistojen SF6-kaasun tilaa säännöllisten kuntotarkastusten yhteydessä ja dokumentoimme kaasuvuodot sekä
kaasumittariin liittyvät vikaepäilyt. Pidämme kirjaa SF6-kaasutaseesta ja
-vuodoista ja raportoimme ne vuosittain Energiateollisuus ry:lle. Edellytämme,
että SF6-kaasua käsittelevillä urakoitsijoilla on vaadittavat pätevyydet.
Vuodesta 2017 lähtien sähköverkossamme olevan SF6-kaasun määrä on
kasvanut, koska siirryimme uusien puistomuuntamosopimusten myötä käyttämään yhä enemmän täysin suljettuja, kaasueristeisiä SF6-keskijännitekojeistoja. Ne ovat luotettavuudeltaan ja käyttöturvallisuudeltaan entistä parempia.
Vuonna 2018 SF6-kaasun kokonaismäärä Carunan suurjännite- ja keskijänniteverkossa oli noin 26 000 kg. Carunan jakeluverkon 32 300 jakelumuuntamosta noin 5 500 sisälsi SF6-kaasua. SF6-kaasua vuoti ilmakehään 1,55 kg eli
alle 0,01 prosenttia kaasun kokonaismäärästä.

VASTUULLINEN MAANKÄYTTÖ JA LUONNON MONIMUOTOISUUS
Olemme sitoutuneet vastuulliseen maankäyttöön toimintavarman sähköverkon
suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Vastuulliseen maankäyttöön sisältyvät sähköverkon elinkaaren aikaiset vaikutukset otetaan huomioon
niin, että ne ovat mahdollisimman lieviä tai jopa myönteistä maanomistajille ja
ympäristölle.
Suunnittelemme verkkoreitit ja verkon rakenteet siten, että luonnon ja lajien
suojelun kannalta herkkiä alueita ensisijaisesti vältetään. Tarpeen vaatiessa
toiminta luvitetaan lain edellyttämien vaatimusten mukaisesti.

SF6-kaasu ja vuodot
2018
26 600

2017
14 400

2016
9 610

SF6-vuodot (kg)

1,55

4,8

23,3

SF6-vuodot (CO2e*)

35,3

109,4

531

alle 0,01

0,03

0,24

SF6-kaasun määrä Carunan sähköverkon
komponenteissa (kg)

SF6-vuotojen osuus kaasun kokonaismäärästä (%)

* CO2e = hiilidioksidiekvivalenttitonnia = GWP-arvo x paino; GWP = Global Warming Potential eli aineen
vaikutus ilmaston lämpenemiseen; SF6-kaasun GWP-arvo on 22 800.

Pyrimme sovittamaan yhteen eri sidosryhmien tarpeet ja odotukset sähköverkon reitti- ja rakennevalinnoissa. Uusi sähköverkko rakennetaan tienvarsiin
ja julkisille alueille aina, kun se on mahdollista. Sujuva yhteistyö maankäyttöasioissa maanomistajien, kuntien, ELY-keskusten, Museoviraston, ympäristöjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa on meille ensiarvoisen tärkeää.
Maakaapelointi suojelee luonnon monimuotoisuutta ja vähentää vaikutuksia
sekä kasvi- että eläinkuntaan. Maakaapeloinnin lisäksi olemme pyrkineet estämään lintujen törmäysten ja sähköiskujen vaaraa asentamalla ilmajohtoihin
varoituspalloja ja kiinnittämällä pylväisiin laskeutumisorsia.
Arvioimme verkonparannushankkeiden vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen jo hankesuunnittelussa ja lupien hakuvaiheessa. Luonnon ja lajien
kannalta herkät alueet, kuten Natura-alueet ja luonnonsuojelualueet, tunnistetaan verkkotietojärjestelmään merkittyjen suojelualueiden avulla. Verkon
sijoittamista sekä verkosta aiheutuvien vaikutusten ulottumista näille alueille
lähtökohtaisesti vältetään.
Sähköverkon kunnossapidossa huomioidaan kunnostustyöstä aiheutuvat
vaikutukset suojelluille alueille ja lajeille. Esimerkiksi sähköverkon raivaustöitä
pyritään välttämään lintujen pesimäalueilla pesimäaikaan ja herkillä alueilla
liikutaan välttäen tarpeetonta haittaa.

Käynnistimme
vuonna 2016 pohjavesialueilla pylväsmuuntamoiden
saneerausohjelman,
jonka tavoitteena
on minimoida öljyvuodoista aiheutuva pohjavesien
pilaantumisriski.

Tutustu tarkemmin maankäytön periaatteisiin ja maankäyttösopimuksiin
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YMPÄRISTÖVAHINGOT

Mittavia öljyvuotoja tai öljyvuodoista
aiheutuneita
ympäristö
vaikutuksia ei
ilmennyt lainkaan.

CARUNA

VUOSIRAPORTTI 2018

Tyypillinen ympäristövahinko liiketoiminnassamme on muuntajaöljyn vuotaminen ympäristöön muuntajan vaurioituessa. Suomessa salamanisku aiheuttaa
yli puolet kaikista jakelumuuntajavaurioista.
Kiinteistö- ja puistomuuntamoissa sekä sähköasemilla muuntajien alla on
öljynkeruualtaat, jotka estävät öljyn valumisen ympäristöön vauriotilanteissa.
Pylväsmuuntamot ovat alttiina sääolosuhteille, eikä niissä ole öljynkeruualtaita. Pylväsmuuntamo sisältää noin 100–200 kg mineraaliöljyä, mutta muuntajan
vaurioituessa yleensä vain pieni osa siitä päätyy ympäristöön.
Vuodon sattuessa puhdistamme öljyvuodot niin pian kuin mahdollista ja
varmistamme puhdistustoimenpiteiden riittävyyden maaperänäytteillä.
Toimitamme tiedon öljyvuodoista sekä puhdistusraportit myös viranomaiselle
eli alueelliseen ELY-keskukseen ja kunnan ympäristötarkastajalle sekä maanomistajille.
Vuonna 2018 sähköverkossamme tapahtui 28 öljyvuotoa, joista kolme
oli suuruudeltaan hieman yli 100 kg. Mittavia öljyvuotoja tai öljyvuodoista
aiheutuneita ympäristövaikutuksia ei ilmennyt lainkaan. Öljyvuotojen vähäisyyteen vaikuttivat sekä suotuisat sääolosuhteet että verkon kehittämistoimenpiteiden seurauksena vähenevä sääolosuhteiden vaikutuksille alttiiden
pylväsmuuntamoiden määrä.
Käynnistimme vuonna 2016 pohjavesialueilla pylväsmuuntamoiden saneerausohjelman, jonka tavoitteena on minimoida öljyvuodoista aiheutuva pohjavesien pilaantumisriski. Korvaamme kaikki pohjavesialueiden pylväsmuuntamot
puistomuuntamoilla, joissa on öljynkeruualtaat. Vuosien 2016–2018 aikana
poistimme noin 800 pylväsmuuntamoa pohjavesialueilta ja tavoitteena on
poistaa jäljellä olevat noin 350 pohjavesialueen pylväsmuuntamoa vuoden 2019
loppuun mennessä.

VUOSI 2018

OSANA YHTEISKUNTAA

Öljyvuodot ja maaperän puhdistus
2018
3

2017
1

2016
7

28

29

34

Öljyvahinkojen käsittelykustannukset*
(tuhatta euroa)

168

174

210

Puhdistetun maaperän määrä* (tonnia)

179

226

447

Merkittävien (≥ 100 kg) öljyvuotojen lukumäärä
Öljyvuotojen lukumäärä yhteensä

* Osittain arvioitu

YMPÄRISTÖTAVOITTEET
Tavoitteenamme on jatkuvasti lisätä myönteisiä ympäristövaikutuksiamme,
parantaa toimintojemme energia- ja materiaalitehokkuutta, vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia ja tehostaa käytetyn materiaalin kierrätystä.
Vuonna 2019 ympäristötoimintamme painopisteenä on ilmastonmuutos sekä
ilmastovaikutusten arvioinnin että niihin varautumisen näkökulmista.
Vuoden 2019 aikana tavoitteenamme on viimeistellä pohjavesialueilla olevien
pylväsmuuntamoiden saneerausohjelma. Öljyvuotojen määrä vähenee, kun
verkonparannusohjelmamme etenee.
Pyrimme myös nostamaan purettavan verkon kierrätysastetta yhteistyössä Kuusakosken kanssa.
Vuoden 2018 keskeisimmät ympäristötavoitteet on kirjattu yritysvastuutavoitetaulukkoon ja ympäristötavoitteemme on lueteltu Ympäristö-luvun alussa.
Jotta pääsisimme ympäristötavoitteisiimme ja onnistuisimme vähentämään ympäristöhaittoja, koulutamme sekä omia työntekijöitämme että urakoitsijoitamme.
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Henkilöstö
Työllistämme
hankkeissamme
suoraan arviolta
1 000 ja välillisesti
4 000 henkilöä
Suomessa.

Menestyksemme perustuu asiantuntevaan, hyvinvoivaan
ja sitoutuneeseen henkilöstöön. Tämän turvaamiseksi
panostimme viime vuonna henkilöstön hyvinvointiin
ja osaamisen kehittämiseen sekä johtamisen ja
yrityskulttuurin kehittämiseen.

HENKILÖSTÖ AVAUS

JOKAINEN CARUNALAINEN
KÄYTTI KOULUTUKSEEN
KESKIMÄÄRIN

22
TUNTIA

SAAVUTUKSET 2018

ONNISTUMISEN JOHTAMINEN -TOIMINTAMALLIN
KEHITTÄMINEN
KOKO HENKILÖSTÖLLE AVOIMET
CARUNA AKATEMIAN LUENNOT

HENKILÖSTÖN
SITOUTUNEISUUSINDEKSI

72/100

ARVOSTETUT ETÄTYÖMAHDOLLISUUDET

KOULUTUSTA ERITYISESTI
SÄHKÖVOIMATEKNIIKASSA,
PROJEKTIJOHTAMISESSA
JA TURVALLISUUDESSA

GREAT PLACE TO WORK
-KONSEPTI
YRITYSKULTTUURIA
KEHITTÄMÄÄN
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Henkilöstön avainluvut
AVAINLUKUJA HENKILÖSTÖSTÄ

Carunan toimintamallissa urakoitsijoilla ja muilla
alihankkijoilla on
keskeinen rooli
sähköverkon
rakennus- ja
kunnossapitotöissä.

Carunan henkilöstön lukumäärässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia
vuoden 2018 aikana. Henkilöstön vaihtuvuus oli 6,6 prosenttia vuonna 2018.
Palkkasimme 32 uutta vakituista ja 13 määräaikaista työntekijää (työsuhteessa vuoden päättyessä). Henkilöstömme työsuhteista 19 kappaletta eli
6,6 prosenttia oli määräaikaisia ja 2,8 prosenttia osa-aikaisia.
Työllistämme vuosittain parisenkymmentä määräaikaista kesäharjoittelijaa eri tehtävissä. He toimivat kesälomasijaisina, projektitehtävissä tai
erilaisten opinnäytetöiden laatijoina. Tämän lisäksi Carunalla työskenteli
vuoden 2018 lopussa 26 vuokratyöntekijää asiakaspalvelutehtävissä, dokumentointitehtävissä sekä it-projekteissa ruuhkahuippujen tasaamiseksi.
Carunan toimintamallissa urakoitsijoilla ja muilla alihankkijoilla on keskeinen rooli sähköverkon rakennus- ja kunnossapitotöissä. Työllistämme hankkeissamme suoraan arviolta 1 000 ja välillisesti 4 000 henkilöä Suomessa.

Henkilöstön vaihtuvuus
Uuden henkilöstön kokonaismäärä*

Lukumäärä
45

Osuus koko
henkilöstöstä (%)
16

Uuden henkilöstön sukupuolijakauma
Naisten osuus
Miesten osuus

2017
276

2016
273

289

274

276

19
58
23

21
58
21

-

8,3

8,7

5,9

8
11

-

-

7
1

-

-

Määräaikaisten työsopimusten osuus (%)

6,6

8,3

6,6

Osa-aikaisten työsuhteiden osuus (%)

2,8

5,5

5,1

Naisten osuus henkilöstöstä (%)

40

40

40

Naisten osuus hallintoelimistä (%)

25

12,5

12,5

0
62
38

-

-

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten
piiriin kuuluvan henkilöstön osuus (%)

91

92

91

Kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön
osuus (%)

100

100

100

Henkilöstön keski-ikä

40

39

39

Henkilöstön sitoutuneisuusindeksi (0-100)

72

68

65

Koulutustunnit henkilöä kohden***

22

24,5

31,5

19 231

16 681

17 757

Lukumäärä vuoden lopussa
Keskimääräinen lukumäärä
Henkilöstön ikäjakauma, %
Alle 30-vuotiaat
30–50-vuotiaat
yli 50-vuotiaat
Henkilöstön vaihtuvuus* (%)
Määräaikaiset työsuhteet yhteensä**
Naiset
Miehet
Osa-aikaiset työsuhteet yhteensä**
Naiset
Miehet

Hallintoelinten ikäjakauma (%)**
18
27

6
9

17
25
3

6
9
1

Kaikki päättyneet työsuhteet
(pl. kesätyöntekijät)

30

10

Päättyneet vakituiset työsuhteet

24

8**

Uuden henkilöstön ikäjakauma
Alle 30-vuotiaat
30–50-vuotiaat
yli 50-vuotiaat

2018
289

* Vuoden aikana palkatut työntekijät, jotka olivat työsuhteessa vuoden päättyessä, sis. määräaikaiset.
** Päättyneet vakituiset työsuhteet raportointikauden aikana jaettuna henkilöstön kokonaismäärällä
vuoden lopussa (vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus (%)).

Alle 30-vuotiaat
30–50-vuotiaat
yli 50-vuotiaat

Palkat ja palkkiot (tuhatta euroa)

* Vaihtuvuus kuvaa työntekijöiden oma-aloitteista lähtövaihtuvuutta.		
** Uusi mittari 2018 alkaen.
*** Tuntia per henkilötyövuosi.
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TYÖTYYTYVÄISYYS

Tutkimuksen mukaan työpaikkamme vahvuuksia ovat
hyvä yhteishenki ja
yhteisöllisyys sekä
ylpeys omasta työstä ja työtiimistä.

Mittaamme henkilöstömme työtyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta säännöllisesti. Vuosittainen laaja henkilöstökysely tehtiin nyt ensimmäistä kertaa
Great Place to Work -konseptin mukaisesti. Lisäksi teimme kolme lyhyttä
Pulssikyselyä. Tutkimuksissa työntekijöidemme oli mahdollista ehdottaa kehitystoimenpiteitä sekä antaa avointa palautetta heidän työtyytyväisyyteensä
vaikuttavista seikoista.
Great Place to Work -tutkimus koostuu kahdesta osasta henkilöstökyselystä (Trust Index) ja kulttuuri- ja johtamiskäytäntötutkimuksesta
(Culture Audit). Tutkimuksen mukaan työpaikkamme vahvuuksia ovat hyvä
yhteishenki ja yhteisöllisyys sekä ylpeys omasta työstä ja työtiimistä.
Henkilöstö arvostaa hyvää työympäristöä ja joustavia työkäytäntöjä. Sen
sijaan kehitettävää löytyy työtehtävien koordinoinnista ja yrityksen suunnan
viestimisestä. Palautekulttuuria ja osallistumismahdollisuuksia päätöksentekoon tulisi tutkimuksen mukaan kehittää. Henkilöstön sitoutuneisuusindeksi
on tutkimuksen mukaan kohonnut selkeästi.

Carunan muutos
agentit auttavat jalkauttamaan arvoja
ja strategiaa.

työnumero 6

Henkilöstön koulutustausta, %
1

1

13

38

15

Peruskoulu
Lukio tai ammatillinen oppilaitos
Opistotason tutkinto
AMK tai alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Lisensiaatti, tohtori

32
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Henkilöstötutkimuksen kanssa samaan aikaan käynnistettiin yrityskulttuurin
kehittämisprojekti, joka jatkuu vuonna 2019. Kehittämisprojekti toteutetaan yhdessä kumppaniorganisaation kanssa ja siihen osallistetaan henkilöstöä laajasti
sekä palaute- ja ideointikyselyn että haastattelujen ja ryhmätöiden muodossa.
Vuonna 2017 Carunan arvot uudistettiin yhteistyössä johdon ja henkilöstön
kanssa tukemaan yhtiön uudistettua strategiaa. Strategian ja arvojen jalkauttamista jatkettiin vuoden 2018 aikana. Esimiehet ja useat muutosagentit
koulutettiin muutosjohtamiseen ja heidän projektijohtamistaitojaan tuettiin
valmentavissa työpajoissa ja esimiespäivässä.

TYÖHYVINVOINTI
Caruna tukee henkilöstön työkyvyn säilyttämistä ja edistämistä monin
tavoin. Hyvä yhteistyö työterveyshuollon yhteistyökumppanin Terveystalon
kanssa jatkui edelleen. Koko henkilöstön kattava terveyskysely ja -haastattelut antoivat kattavan kuvan henkilöstön työhyvinvoinnin tasosta ja
kehittämistarpeista. Tulosten mukaan henkilöstön työhyvinvointi ja terveydentila on pääosin oikein hyvä. Kohonneen terveysriskin henkilöitä tuetaan
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edut, oman kuntosalin aktiviteetit, pilates, pyörähuolto ja pyöräilytapahtumat,
teatteritapahtumat ja Firstbeat-mittaukset.
Tasa-arvo on meille tärkeää. Emme salli minkäänlaista rodun, uskonnon,
poliittisten mielipiteiden, sukupuolen, iän, seksuaalisen suuntautumisen,
vammaisuuden tai perhetilanteen vuoksi tapahtuvaa syrjintää. Analysoimme
vuosittain palkkarakenteet ja sukupuolten väliset erot niissä sekä teemme
tarvittaessa korjaavia toimia. Carunan tasa-arvosuunnitelma on toimintamme
pohjana.
Muutosturvalainsäädännön mukaisesti henkilöstön irtisanomistilanteessa
Caruna kustantaa työllisyyttä edistävää valmennusta tai koulutusta. Valmennuksen tai koulutuksen sisältö ja arvo määritellään kulloisenkin irtisanomistilanteen yhteydessä erikseen työllistymistä edistävässä suunnitelmassa ja
se voi sisältää esimerkiksi työnhakuvalmennusta tai ammatillista koulutusta.
Irtisanottavia voidaan kulloisenkin tilanteen mukaan tukea myös rahallisella
tukipaketilla.
Lisäksi Caruna tarjoaa työterveyssopimuksen mukaisen työterveyshuollon
taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotuille työntekijöille siihen asti,
kunnes he työllistyvät uudelleen, mutta kuitenkin enintään kuuden kuukauden
ajan työntekovelvoitteen päättymisen jälkeen.

Osaamisen ja
kyvykkyyksien
kehittäminen oli
yksi vuoden
pääteemoista
henkilöstön
kehittämisessä.

kohdennetusti esimerkiksi elämäntapakurssilla, jossa sekä ryhmä- että
henkilökohtaisella opastuksella ohjataan työntekijöitä parempiin liikunta- ja
ruokailutottumuksiin. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma uusittiin
monelta osin tukemaan entistä laajemmin ennakoivaa työterveyshuoltoa.
Työterveyshuoltoa täydentää sairausvakuutuskassa Enerkemin laajasti
kattavat korvauskäytännöt.
Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden työajan joustoihin, etätyön
tekemiseen ja sairaan lapsen kotihoitopalveluun. Työkyvyn ylläpitämiseksi
tarjoamme myös mahdollisuutta osa-aikaiseen sairauslomaan ja vastaaviin
kuntouttaviin, työuraa edistäviin ja pitkittäviin toimenpiteisiin. Mahdollisen
ennenaikaisen eläköitymisen vaihtoehtona voimme tarjota osa-aikatyötä.
Eläkkeelle siirtyvien henkilöiden osaamisen siirto varmistetaan ennakoivasti
koulutus- ja rekrytointihankkeilla.
Työhyvinvointiryhmämme koordinoi työntekijöiltä tulleita toiveita ja pyrkii
tuomaan työpäivään hyvää energiaa kattavan palvelutarjonnan avulla. Vuoden
2018 aikana tarjonnasta suosituimpia olivat liikunta-, kulttuuri- ja työmatka-
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HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN
Caruna haluaa olla nykyisille ja tuleville työntekijöillemme hyvä työpaikka
kasvaa ja kehittyä alan ammattilaisena, asiantuntijana tai johtajana. Vuonna
2018 jokainen carunalainen käytti koulutukseen keskimäärin 22 tuntia.
Sisäisiä ammatinvaihtotilaisuuksia, työkierto-ohjelma Switchiä ja työkaverin
varjostamismahdollisuuksia hyödynnettiin edelleen.
Osaamisen ja kyvykkyyksien kehittäminen oli yksi vuoden pääteemoista
henkilöstön kehittämisessä. Carunan yhteiset kompetenssit ja johtamiskompetenssit päivitettiin uudistumista ja suorituksen johtamista tukeviksi.
Strategian jalkauttamista ja liiketoiminnan kehittämistä tukemaan laadittiin
strategiset kompetenssit. Kompetenssien käyttöönotto varmistettiin tiimi- ja
kehityskeskusteluissa.
Esimiestyön kehittämisen painopisteitä olivat muutosjohtaminen ja
valmentava johtaminen, ja esimiehille järjestettiin myös coachingia vertaistukiryhmässä. Esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja kehittävät valmennukset olivat
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edelleen suosittuja. Vuonna 2017 käynnistynyt, yhteistyökumppaneiden
kanssa toteutettu energia-alan projektijohtamiskoulutus oli suosittu.
Asetamme turvallisuuden ja ympäristön etusijalle kaikessa toiminnassamme
ja painotamme sitä myös lukuisissa koulutuksissamme. Lisäksi koulutusteemoja olivat sähkötekniikka, työturvallisuus, esimiestyö ja johtaminen. Caruna
Akatemia -konseptia kehitettiin edelleen. Caruna Akatemian luennot ovat
koko henkilöstölle avoimia ja ne käsittelevät laajasti Carunan liiketoimintaa,
toimialaa, yhtiölle tehtyjä opinnäytetöitä ja työhyvinvointiteemoja.

Henkilöstön koulutustunnit
2018
22

2017
24,5

2016
31,5

Toimihenkilöiden keskimääräiset koulutustunnit
henkilöä kohden

19

22,4

33,9

Ylempien toimihenkilöiden ja johdon keskimääräiset
koulutustunnit henkilöä kohden
Naisten keskimääräiset koulutustunnit henkilöä
kohden

24

26

29

14

26

–

Miesten keskimääräiset koulutustunnit henkilöä
kohden

26

23

–

Koko henkilöstön keskimääräiset koulutustunnit
henkilöä kohden

Carunan henkilöstön suorituksen kehittämisen mallin mukaisesti painotimme edelleen säännöllisiä, mutta joustavalla syklillä tapahtuvia esimies-alaiskeskusteluja sekä työntekijän kokonaisvaltaista suoriutumista, kehittymistä
ja työhyvinvointia tukevia kehityskeskusteluja ja palautteen antamista. Kannustimme edelleen henkilön omaan aktiivisuuteen työtehtävien ja osaamisen
kehittämisessä.
Henkilöstön suorituksen johtamisen toimintamallin ja sitä tukevan järjestelmän kehittämistyö käynnistettiin vuonna 2018. Toimintamalli jalkautetaan
vuonna 2019 nimellä Onnistumisen johtaminen. Muutos aiempaan on jatkuvan
palautteenannon korostaminen, kompetenssikehityksen varmistaminen ja
kokonaisvaltainen suorituksen arvio eli onnistumisen palaute.

Carunalla palkitsemisen periaatteita
ovat oikeudenmukaisuus,
läpinäkyvyys ja
kilpailukykyisyys.

PALKITSEMISEN PERIAATTEET
Näemme palkitsemisen työhyvinvointia tukevana kokonaisuutena, johon kuuluu
sekä aineellisia että aineettomia etuja. Carunalla palkitsemisen periaatteita
ovat oikeudenmukaisuus, läpinäkyvyys ja kilpailukykyisyys. Yhtiössä on työn
vaativuusluokkiin perustuvat palkkaluokat, jolla varmistamme tasapuolisen,
mutta myös työntekijän suoriutumiseen perustuvan palkitsemisen. Pyrimme
kilpailukykyiseen palkitsemiseen ja osallistumme vuosittain palkkatutkimuksiin,
jotka antavat tietoa palkitsemisen kehittämiseksi.
Palkitsemista ohjaavat yksilön suoriutuminen ja yhtiön strategian mukaisten tavoitteiden saavuttaminen. Jokainen carunalainen kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, joka perustuu sekä yhtiön, tiimin että henkilökohtaisiin
vuositavoitteisiin.

OSAAMINEN ESIIN
Caruna Talent -toimintamalli on Carunan henkilöstön kehittämisen keskeinen
työkalu, jonka avulla tunnistamme yhtiömme tulevaisuuden kannalta tärkeän
osaamisen sekä osaajat. Toimintamalli keskittyy vahvuuksiin ja kehittymismahdollisuuksiin sekä palautteen laatuun ja jatkuvaan vuorovaikutukseen.
Lopputuloksena saamme kokonaiskäsityksen osaamisen kehittämisen painopistealueista sekä konkreettiset kehityssuunnitelmat, joiden toteutumista
seuraamme säännöllisesti.
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Hankinta
Carunalla on keskitetty hankinta- ja
osto -organisaatio,
joka kilpailuttaa ammattimaisesti sekä
huolehtii toimittajahallinnasta.

Toimimme tarkkaan valittujen, luotettavien urakka-,
palvelu- ja materiaalikumppaneiden kanssa. Seuraamme
sopimuskumppaneidemme toimintaa ja vaatimuksien
toteutumista säännöllisesti.
Carunalla on keskitetty hankinta- ja osto -organisaatio, joka kilpailuttaa
ammattimaisesti rakennuttamisen, verkkomateriaalit, tavarat ja palvelutoimittajat sekä huolehtii toimittajahallinnasta. Noudatamme hankinnoissamme
erityisalojen julkista hankintalakia 1398/2016. Hankintalain ja muiden
säädösten lisäksi hankintavaatimuksia täydentävät muun muassa Carunan
omat vastuullisuuskriteerit.

SAAVUTUKSET 2018

HANKINTA AVAUS

SAIMME
KYSELYLLÄ
YLI

180

IDEAA PROJEKTINVALVONTAAN

SUORITIMME

6

SOPIMUSTOIMITTAJAN
AUDITOINTIA

TEETIMME

16

SOPIMUSTOIMITTAJALLEMME
VASTUULLISUUSARVIOINNIN

HANKINTAKETJUN JA HANKINTAKÄYTÄNTÖJEN
KUVAUKSET VALMIIT
JÄRJESTIMME VERKONRAKENTAJIEN TOIMITTAJA
PÄIVÄN, JOHON OSALLISTUI NOIN 500 TOIMITTAJAA.

JÄRJESTIMME
CARUNAN

1.
VASTUULLISUUSPÄIVÄN

AVAINTOIMITTAJIEN VASTUULLISUUSARVIOINNIT
SUORITETTU
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Hankinnan avainluvut
Verkostourakoitsijoiden raportoimat työtunnit*
(miljoonaa tuntia)
Toimittaja-auditointien lukumäärä**
Auditoitujen osuus uusista toimittajista**
Pääurakoitsijayhtiöiden lukumäärä
Aliurakoitsijayhtiöiden lukumäärä

2018
2,56

2017
2,09

2016
1,94

6

6

5

> 80 %

-

-

13

13

13

560

480

238

* Luku sisältää Carunan pääurakoitsijoiden lisäksi myös näille työskentelevien aliurakoitsijoiden työtunnit.
Aliurakoitsijoiden työtunnit on osittain arvioitu.
** Uusi mittari 2018 alkaen.

CARUNAN TOIMITUSKETJU
Toteutamme sähköverkon rakentamis- ja korjaustyöt urakoitsijoiden ja
heidän alihankkijoidensa avulla. Lisäksi meillä on käytössä useita palvelutoimittajia, muun muassa projektivalvontakumppani takaamaan riittävän
kapasiteetin ja osaamisen sähköverkon rakennus- ja kunnossapitotöiden
valvonnassa.
Caruna vastaa sähköverkon yleissuunnittelusta, joka pohjautuu verkon
luotettavuus-, ikä- ja kunnossapitoanalyyseihin. Urakoitsijat laativat maastoja sähköisen suunnittelun Carunan ohjeiden mukaan. Caruna hyväksyy suunnitelmat, urakoitsijat rakentavat sähköverkon ja verkko otetaan käyttöön
yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa.
Vuonna 2018 Carunalla oli verkonrakennustöissä 13 pääurakoitsijaa ja 560
aliurakoitsijaa. Hankkeidemme suuren koon vuoksi urakointi on keskittynyt
suurille ja keskikokoisille pääurakoitsijoille. Carunan urakoitsijat ilmoittivat
ulkomaalaisten työntekijöiden osuuden olevan alle yhden prosentin kokonaistyövoimasta.
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Alihankkijoiden
tulee noudattaa
samoja periaatteita
ja vaatimuksia kuin
pääurakoitsijoiden
sekä sitoutua
Carunan ohjeisiin ja
velvoitteisiin.

Urakoitsijat voivat käyttää omia alihankkijoita sopimusvelvoitteidensa
täyttämiseen, kun alihankkija on hyväksytetty Carunalla. Alihankkijoiden
tulee noudattaa samoja periaatteita ja vaatimuksia kuin pääurakoitsijoiden
sekä sitoutua Carunan ohjeisiin ja velvoitteisiin. Auditoimme sopimustoimittajia vuosittaisen auditointisuunnitelman mukaisesti.
Projektivalvonta valvoo rakennuttamisen aikaista toimintaa ja tekee myös
takuuajan tarkastukset. Kaikki poikkeamat dokumentoidaan ja valokuvataan mobiililaitteiden avulla selkeän raportoinnin takaamiseksi. Sen lisäksi
tarkastamme kaapelien asennussyvyyden varmistaaksemme, että kaapelit
on asennettu vaatimusten mukaisesti ja että ympäristö jää rakentamisprojektien jäljiltä siistiksi.
Teetimme vuonna 2018 kaikille Carunan työmailla projektivalvonnan kanssa
työskenteleville henkilöille sähköisen kyselyn projektien valvontaan liittyen.
Saatujen vastausten perusteella järjestimme kehitystyöpajan, johon osallistui
projektivalvontayritys, urakoitsijoita ja Carunan työntekijöitä, yhteensä
55 henkilöä. Käsiteltäviä aiheita olivat mm. hyvät käytännöt, yhtenäiset
toimintatavat, yhteistyö, kommunikointi, järjestelmät, resurssit ja aikataulut.
Kehitysideoita saatiin yli 180. Kehitystoimenpiteet sovittiin yhdessä osallistujien kanssa ja tärkeimpiä niistä olivat mm. tasalaatuisen projektivalvonnan,
tarkastusten oikea-aikaisuuden ja resurssien riittävyyden varmistaminen.
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me säännöllisesti kaikkien kumppaneidemme toimintaa ja sopimusehtojen
täyttymistä. Seurantatapaamisiin osallistuvat kyseiseen toimittajaan tai
hankkeeseen liittyvät henkilöt.
Carunan toimittajat on jaettu kolmeen eri kategoriaan. Teemme kaikkien
toimittajien kanssa tiivistä yhteistyötä. Suurimpia ja kriittisimpiä sopimustoimittajia tapaamme neljästi vuodessa kehityskokouksissa, joiden tavoitteena
on sopimuskaudella tehostaa ja parantaa toimintaa sekä varmistaa yhteistyön
sujuvuus yhtiöiden välillä. Carunan hankintaorganisaatio vastaa mahdollisten
kehityskohteiden ja toimenpiteiden toteutuksen seurannasta.

Asetamme
sopimuksissamme
toimittajille tiukat
laatu-, turvallisuusja ympäristövaatimukset, joihin
jokaisen kumppanin
on sitouduttava.

VASTUULLISUUS TOIMITUSKETJUSSA
Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa toimitusketjumme läpinäkyvyyttä
ja hallintaa. Vastuullisuus on osa sopimuksiamme ja toimittajahallintaamme.
Otamme hankinnassa huomioon taloudellisen, sosiaalisen sekä ympäristövastuun toimittajavalinnoissa ja sopimusvaiheessa, lisäksi huolehdimme
kokonaisuudesta sopimuskauden aikana.

Vastuullisuusvaatimukset
Hankintojen kautta toiminnallamme on huomattavia suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia. Projektimme työllistävät suoraan tai välillisesti tuhansia
ihmisiä eri puolella Suomea.
Järjestimme keväällä 2018 Verkonrakentajien toimittajapäivän Helsingissä.
Tarkoituksena oli jakaa mahdollisimman paljon tietoa Carunan toiminnasta
ja verkon rakentamiseen liittyvistä tärkeistä aiheista sopimustoimittajille
ja aliurakoitsijoille. Tilaisuuteen osallistui urakoitsijoita, aliurakoitsijoita ja
materiaalitoimittajia, yhteensä noin 500 henkeä. Päivän aiheita olivat asiakkaiden tyytyväisyys, työturvallisuus, rakentamisen laatu ja vastuullisuus.
Lisäksi mukana oli materiaalitoimittajia, ICT-toimittaja ja kierrätyskumppani
kertomassa toiminnastaan.

TOIMITTAJIEN SEURANTA
Carunan toimittajahallinta keskittyy Carunan ja toimittajan välisen suhteen
kokonaisvaltaiseen hallinnointiin. Tavoitteenamme on kehittää yhdessä
toimintamalleja ja operatiivista toimintaa koko sopimuskauden ajan. Seuraam-
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Asetamme sopimuksissamme toimittajille tiukat laatu-, turvallisuus- ja
ympäristövaatimukset, joihin jokaisen kumppanin on sitouduttava. Sopimukset
perustuvat Carunan sopimuskäytäntöihin, joissa on huomioitu laadun seuranta ja riskienhallinta.
Kaikkien kumppaneiden on myös sitouduttava noudattamaan Carunan
toimintaohjetta (Supplier Code of Conduct), joka velvoittaa urakoitsijat toimimaan suomalaisen lainsäädännön ja asetusten mukaisesti. Näin ollen kaikkien
urakoitsijoiden on noudatettava vähintään valtakunnallisten yleissitovien
työehtosopimusten määräyksiä työsuhteiden ehdoista ja työoloista.
Vastuullisuusvaatimukset ovat osa kilpailutusdokumentteja. Vaatimukset
koskevat muun muassa taloudellista vakautta, työolosuhteita ja tilaajavastuuta sekä ympäristöseikkojen huomioimista, kuten materiaalien kierrätystä.
Järjestimme ensimmäisen vastuullisuuspäivämme syksyllä 2018 kierrätyskumppanimme Kuusakoski Oy:n luona. Vastuullisuuspäivän aiheena oli verkosta
purettavan materiaalin kierrätys ja lajittelu työmailla. Tilaisuuteen osallistui urakoitsijoiden kierrätysyhteyshenkilöt ja asiasta kiinnostuneet materiaalitoimittajat,
yhteensä noin 20 henkeä. Päivän tavoite oli perehdyttää osallistujat syvällisemmin
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purkumateriaalien lajitteluun työmailla, herättää keskustelua ja näyttää, mitä
verkkomateriaaleille tapahtuu kierrätyskumppanimme jatkokäsittelyssä. Päivän
aikana saimme paljon hyviä ideoita lajittelukäytäntöjen parantamiseksi.
Carunan verkonrakennustöissä vaaditaan suomen kielen taitoa työturvallisuussyistä. Lainsäädäntö asettaa vaatimukset ulkomaisen työvoiman käytölle.
Caruna kohtelee palvelu- ja materiaalintarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi noudattaen huolellisesti EU-tason erityisalojen hankintalakia.
Suljemme tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajat, jotka on tuomittu erityisalojen hankintalaissa mainituista rikoksista.

Toimittaja-auditoinnit
Auditoimme toimittajia vuonna 2018 vuosittaisen auditointisuunnitelman
mukaisesti. Auditoinnit ovat osa toimittajahallintakonseptia, ja niiden tavoite
on valvoa ja kehittää käyttämiämme tärkeimpiä sopimustoimittajia.
Suoritimme vuonna 2018 kuusi toimittaja-auditointia, joiden kohteina olivat
kaksi pääurakoitsijaa, yksi materiaalitoimittaja, kaksi ICT- palvelutoimittajaa
ja kierrätyskumppani. Auditointien fokusalueina olivat sidosryhmät ja toimintaympäristö, johtaminen ja johtajuus, osaaminen ja resurssit, vastuullisuus
ja kestävä kehitys, poikkeamien hallinta, tiedonhallinta ja viestintä sekä
sopimusvelvoitteet ja projektit.
Auditoinneissa löytyi vähäinen määrä poikkeamia. Havaittuihin poikkeamiin
on käynnissä korjaavat toimenpiteet. Tarvittaessa olemme suorittaneet
uudelleenauditointeja, mutta vuonna 2018 niihin ei ollut tarvetta.
Tähän mennessä olemme auditoineet 17 Carunan suurinta sopimustoimittajaa. Yhteensä nämä 17 toimittajaa kattavat yli 80 prosenttia Carunan
hankinta-arvosta.
Tärkeimmät sopimustoimittajamme on kertaalleen auditoitu ja seuraavalla
kierroksella auditointi on vastuullisuuspainotteinen. Osa-alueita ovat hallinta,
yhteiskunta ja talous, henkilöstö ja turvallisuus, ympäristö sekä vastuullinen
hankinta.
Vuoden 2018 aikana selvitimme ja arvioimme yhdeksän eri urakoitsijamme
HSEA-käytäntöjä (työturvallisuus, ympäristö ja laatu), oman työn valvonnan
tasoa ja sitä, miten urakoitsijat ovat dokumentoineet omat tarkastuksensa.
Arvioinnin kohteena ovat olleet työturvallisuuteen, ympäristöön ja laadunvarmistukseen liittyvät dokumentit sekä urakoitsijoilla käynnissä olleet työmaat.
HSEA-arviointien tarkoituksena oli varmistaa projektikohtaisten HSEA-do-
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kumenttien mukainen toiminta työmaalla, ohjeiden löytyminen työmaalta ja
että työmaahenkilöstö on ymmärtänyt ohjeet. Ansiokkaasti suoriutuneet
urakoitsijat palkittiin.
Teetimme 16 sopimustoimittajallemme vastuullisuusarvioinnin, joka
toteutettiin toimittajien itsearviointikyselynä. Arviointi pohjautui Carunan
toimittajien eettisiin toimintaohjeisiin ja valittuihin vastuullisuusteemoihin.
Tulokset arvioitiin ja lopputulemana saimme kattavan kuvan urakoitsijoidemme
ja materiaalitoimittajiemme vastuullisuustyöstä, hyvistä käytännöistä ja kehityskohteista. Tavoitteena on kehittää vastuullisuutta yhdessä toimittajiemme
kanssa niin yhtiötasolla kuin koko toimialalla.

Auditoinnit ovat osa
toimittajahallintakonseptia, ja niiden
tavoite on valvoa
ja kehittää käyttämiämme tärkeimpiä
sopimustoimittajia.

CARUNAN HANKINTAPROSESSI
Carunan kilpailutus- ja sopimushallintaprosessi on digitalisoitu. Hoidamme
koko prosessin sopimustietojen valmistelusta kilpailutukseen ja valmiisiin sopimuksiin sähköisen hankintaportaalin kautta, kuten myös materiaalitilaukset.
Toimittajat näkevät kilpailutukset Tarjouspalvelu.fi-verkkosivulta, josta tiedot
välittyvät kansalliseen HILMA-ilmoituskanavaan ja EU-tason TED-portaaliin.
TYÖNUMERO 7

Carunan hankintaprosessi
CARUNAN STRATEGIA
YKSIKÖIDEN SUUNNITELMAT

SOPIMUSSEURANTA

HANKINNAN
SUUNNITTELU

MAKSU

TAVARAN/PALVELUN VASTAANOTTO

YRITYSVASTUU

KILPAILUTUS

NEUVOTTELUT

TILAUS
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Carunan käyttämissä materiaaleissa laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat on otettu tarkasti huomioon sekä kilpailutusvaiheessa, käyttöönottotestauksissa että jälkeenpäin tehtävissä tehdasauditoinneissa.
Tarvitsemme sähköverkon rakentamis- ja saneeraustyöhön materiaaleja,
kuten kaapeleita, muuntajia, muuntamoita ja jakokaappeja. Verkonrakennusmateriaalien keskeisimmät raaka-aineet ovat alumiini, kupari ja teräs.
Pääsääntöisesti uusi sähköverkko rakennetaan uusista materiaaleista.
Keskeisten verkonrakennusmateriaalien (muuntamot, jakelumuuntajat,
kaapelit) toimitukset sujuivat vuoden 2018 osalta hyvin, huolimatta isoista
määristä. Jakokaappien toimitukset uutena materiaalikategoriana otettiin
käyttöön kesän 2018 aikana. Pienien laatu- ja toimitushaasteiden jälkeen
olemme päässeet näiden kanssa normaaliin toimitusaikatauluun. Carunan
sähköasemille käynnistyivät loistehon kompensoinnin reaktoreiden (20 kV ja
110 kV) toimitukset, jotka jatkuvat myös tulevina vuosina.
Keskeisten verkonrakennusmateriaalien osalta käytämme sähköistä tilausrajapintaa. Valitsemme kaikki materiaalitoimittajat syrjimättömästi ja kilpailutusvaatimusten mukaisesti Carunan sähköisen hankintajärjestelmän kautta.
Carunan verkosta purettavien materiaalien kierrätyksestä vastaa Kuusakoski Oy, joka hoitaa materiaalin asianmukaisen käsittelyn ja kierrätyksen.

Valitsemme kaikki
materiaalitoimittajat syrjimättömästi
ja kilpailutusvaatimusten mukaisesti
Carunan sähköisen
hankintajärjestelmän kautta.

Sähköisen kanavan käyttö on toimittajille ilmaista. Myös hankintasopimukset
löytyvät sähköisestä järjestelmästä.
Olemme käyttäneet myös erityisalojen hankintalain mahdollistamaa sähköistä huutokauppaa muun muassa jakokaappien kilpailutuksissa.
Carunan ostot tehdään IFS-ostotyökalun kautta. Ostoja koordinoi Carunan
hankintaosasto, mikä tuo kontrollia ja läpinäkyvyyttä tilauksesta maksuun
-prosessiin.

Lue lisää materiaalien käytöstä Ympäristö-osuudesta

MATERIAALIHANKINNAT
Materiaalihankintojen osalta etenimme vuoden 2018 aikana aiemmin luomamme hankintastrategian mukaisesti.
Verkonrakennushankintastrategia määrittää lähivuosien fokusalueet sekä
ne keskeiset sähköverkkomateriaalit, joiden hankinnasta Caruna itse vastaa.
Suurimpien materiaalihankintojen siirtyminen Carunan vastuulle tehostaa
materiaalien laadun ja vastuullisuusvaatimusten valvontaa ja kustannustehokkuutta. Se myös selkiyttää seurantaa ja raportointia.
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Raportointiperiaatteet
TYÖNUMERO 9

RAPORTIN KUVAUS
Caruna raportoi toiminnastaan yritysvastuun näkökulmasta nyt neljännen
kerran. Vuonna 2018 Caruna on siirtynyt raportoimaan GRI-standardien mukaan. Myös Carunan taloudelliset tulokset raportoidaan osana vuosiraportointia. Tämä vuosiraportti kattaa Carunan toimintaa ajanjaksolla 1.1.–31.12.2018.
Caruna raportoi toiminnastaan vuosittain. Seuraava raportti julkaistaan
keväällä 2020.

RAPORTIN SISÄLLÖN MÄÄRITTELYPROSESSI
Carunan yritysvastuuraportti 2018 noudattaa Global Reporting Initiativen
GRI-standardeja yritysvastuun raportoinnista. Raportti on laadittu GRI-standardeissa määriteltyjä menettelytapoja ja core-sovelluslaajuutta noudattaen.
Raportti kattaa GRI-standardien ohjeistuksen ja sen toimialakohtaisen
Electric Utilities Sector Disclosures -liitteen edellyttämät vakiotiedot sekä
Carunan toiminnassa olennaisiksi katsotut yritysvastuun näkökohdat.
Caruna kartoitti kesällä ja syksyllä 2015 olennaisimmat yritysvastuun
teemat. Prosessi sisälsi toiminnan taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja
sosiaaliset näkökohdat sidosryhmien ja Carunan liiketoiminnan kannalta. Prosessissa määriteltiin ensin sisäisesti Carunan toiminnan raamit yritysvastuun
näkökulmasta ja nimettiin laajasti vastuullisuuteen liittyviä teemoja. Toisessa
vaiheessa toteutettiin olennaisuusanalyysi, jossa pyydettiin niin sisäisten kuin
ulkoisten sidosryhmien näkemyksiä Carunan toiminnasta, vastuullisuudesta
sekä tärkeimmistä kehityskohteista.
Sidosryhmien näkemykset kerättiin tutkimuksella, johon osallistuivat
seuraavat sidosryhmät: yritysasiakkaat, kuluttaja-asiakkaat, urakoitsijat ja
muut yhteistyökumppanit, kuntapäättäjät, valtion viranomaiset, aluehallinto,
pelastusviranomaiset, korkeakoulut, toimialan järjestöt sekä henkilöstö.
Sidosryhmätutkimuksen tuloksia työstettiin Carunan HSE-kehitysryhmän, johtoryhmän sekä hallituksen asettaman HSE-valiokunnan kanssa.
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Olennaisuusanalyysi ja raportointiprosessi
SIDOSRYHMIEN
ODOTUKSET
- TUNNISTAMINEN
Yhteiskuntavastuuseen
liittyvä sidosryhmäkysely
Carunan keskeisille
sidosryhmille

LIIKETOIMINTAVAIKUTUS JA MITTAAMINEN
- PRIORISOINTI

TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA
- VALIDOINTI

Yritysvastuun teemojen
priorisointi työpajassa
liiketoimintavaikutusten
kannalta

Johdon näkemys
olennaisuusanalyysin
tuloksiin ja tavoitetila

Olennaisiin
teemoihin liittyvien
johtamiskäytäntöjen
ja avaintunnuslukujen
nykytilan tunnistaminen ja
määrittäminen

Tunnuslukumääritykset
ja toimintasuunnitelma
johtamisen mittaamisen
kehittämiseksi
GRI-raportointi

Olennaisuuden määrittelyyn viimeisessä vaiheessa vastuullisuusteemat ja
-näkökohdat tiivistettiin neljään osa-alueeseen.
Vuonna 2018 päivitimme vastuullisuuden painopisteet ja olennaiset teemat.
Ne otetaan käyttöön vuoden 2019 vastuullisuusohjelmassa ja -raportissa.

GRI:N OLENNAISET NÄKÖKOHDAT JA LASKENTARAJAT
Carunan konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu vuosiraportin
johdantoluvussa. Yritysvastuuraportin tiedot kattavat Caruna-konsernin
yhtiöt ja liiketoiminnat. Carunan olennaiset näkökohdat ja niiden laskentarajat
on kuvattu seuraavalla sivulla olevassa taulukossa.
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GRI-laskentarajat
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Carunan painopistealueet
Toimitusvarmuus
Investoinnit verkon kehittämiseen
Varautuminen poikkeustilanteisiin ja vikojen nopea
korjaaminen

Olennaiset GRI-näkökohdat
Sähkön saatavuus ja toimitusvarmuus (EU)
Järjestelmätehokkuus (EU)
Tutkimus ja kehitys (EU)
Kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, niihin liittyvät
suunnitelmat ja koulutus (EU)

Näkökohtien laskentarajat
Carunan oma toiminta, asiakkaat ja yhteiskunta

Turvallisuus
Työntekijöiden ja urakoitsijoiden turvallisuus
Verkko- ja yleisöturvallisuus

Työterveys ja -turvallisuus
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus (EU)

Carunan oma toiminta, urakoitsijat, asiakkaat ja yhteiskunta

Asiakkaat ja yhteiskunta
Asiakastyytyväisyys
Asiakkaiden syrjimättömyys ja kohtuullinen hinnoittelu
Paikalliset taloudelliset vaikutukset
Sidosryhmäyhteistyö
Vastuullinen hankinta
Ostokäytännöt ja urakoitsijoiden tasapuolinen kohtelu
Materiaalihankintojen vastuullisuus
Alihankkijoiden työolot

Taloudelliset tulokset
Välilliset taloudelliset vaikutukset
Carunan oma näkökohta: Asiakkaiden syrjimättömyys
Asiakkaiden yksityisyyden suoja

Carunan oma toiminta, asiakkaat ja yhteiskunta

Toimittajien ympäristöarvioinnit
Toimittajien sosiaalisen vastuun arviointi

Carunan oma toiminta, urakoitsijat ja hankintaketju

Ympäristö
Ympäristöhaittojen minimointi
Luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö
Ympäristöturvallisuus
Maankäyttö- ja maisemavaikutukset

Materiaalit
Energia
Päästöt
Jätevedet ja jätteet
Luonnon monimuotoisuus
Määräystenmukaisuus

Carunan oma toiminta ja urakoitsijat

Henkilöstö
Hyvä johtaminen
Osaaminen
Työhyvinvointi- ja terveys
Tasa-arvo

Työsuhteet
Koulutus ja henkilöstön kehittäminen
Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet
Carunan oma näkökohta: Työhyvinvointi

Carunan oma toiminta

Avoimuus, eettiset liiketoimintaperiaatteet
ja hyvä hallinnointi

Korruptionvastaisuus
Kilpailun rajoittaminen
Määräystenmukaisuus

Carunan oma toiminta
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GRI-sisältöindeksi
Tunnus
GRI-sisältö
GRI 102: Yleinen sisältö
Organisaatio
102-1
Raportoivan organisaation nimi
102-1
102-3
102-4
102-5

Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut
Organisaation pääkonttorin sijainti
Toimintamaat
Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto

102-6
102-7

Markkina-alueet
Raportoivan organisaation koko

102-8
102-9
102-10

Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä
Toimitusketju
Merkittävät muutokset organisaatiossa ja
toimitusketjussa
Varovaisuuden periaatteen soveltaminen
Organisaation hyväksymät tai edistämät
ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet

102-11
102-12

CARUNA
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Sijainti

Kommentit

Hallinnointi, s. 3
GRI-indeksi
Arvonluonti, s. 14
Takakansi
Caruna lyhyesti, s. 4
GRI-indeksi
https://www.caruna.fi/caruna/caruna-yrityksena

Caruna Networks Oy

Asiakkaat, s. 26
Caruna lyhyesti, s. 4
Sähkömarkkinat, s. 16
Sähkönjakelu ja Carunan taloudelliset vaikutukset, s. 17–19
Henkilöstö, s. 53
Tilinpäätös, s. 5
Henkilöstö, s. 53
Hankinta, s. 58
Tilinpäätös, s. 6

Caruna Oy:n omistavat suomalaiset
eläkevakuutusyhtiöt Elo (7,5 %) ja
Keva (12,5 %) sekä kansainväliset
infrastruktuurisijoittajat OMERS
Infrastructure (40 %) ja First State
Investments (40 %).

Raportoitu osittain.

Hallinnointi, s. 13
Sidosryhmät, s. 31
Turvallisuus, s. 39, 41
Ympäristö, s. 44, 48
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Tunnus
102-13
Strategia
102-14
102-15

GRI-sisältö
Jäsenyydet järjestöissä ja
edunvalvontaorganisaatioissa

Sijainti
Sidosryhmät, s. 32
Työturvallisuus, s. 41

Toimitusjohtajan katsaus
Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Toimitusjohtajan katsaus, s. 5
Strategia, s. 8
Arvonluonti, s. 14
Hallinnointi, s. 13

Liiketoiminnan eettisyys
102-16
Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

Strategia, s. 8
Vastuullisuus Carunassa, s. 36

Hallinto
102-18
102-20
102-22
102-26

Hallintorakenne
Vastuuhenkilöt
Hallituksen kokoonpano
Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen
ja strategian määrittelyssä
Sidosryhmävuorovaikutus
102-40
Luettelo organisaation sidosryhmistä
102-41
Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten
piiriin kuuluva henkilöstö
102-42
Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet

102-43
102-44

Sidosryhmätoiminnan periaatteet
Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja
huolenaiheet

Raportointikäytäntö
102-45
Konsernin laskentaraja
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Kommentit

Hallinnointi, s. 3–5
Hallinnointi, s. 5
Hallinnointi, s. 6–9
Hallinnointi, s. 5

Sidosryhmät, s. 30–33
Henkilöstö, s. 53
GRI-indeksi

Carunan sidosryhmiin lukeutuvat laajasti
erilaiset sähköverkkopalveluita hyödyntävät
ja niiden tuottamiseen osallistuvat
ja toimintaan vaikuttavat tahot, sekä
ympäröivä yhteiskunta laajemmin.

Sidosryhmät, s. 30–33
Sidosryhmät, s. 30–33

Hallinnointi, s. 3
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Tunnus
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56

GRI-sisältö
Raportin sisällönmäärittely
Olennaiset aiheet
Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa
Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja
aiheiden laskentarajoissa
Raportointijakso
Edellisen raportin päiväys
Raportin julkaisutiheys
Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja
GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus
GRI-sisällysluettelo
Raportin varmennus

GRI 103: Johtamistapa
103-1
Olennaisen aiheen kuvaus ja laskentaraja
103-2
Johtamistapa ja sen osatekijät

103-3

CARUNA
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Johtamistavan arviointi
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Sijainti
Raportointiperiaatteet, s. 63
Raportointiperiaatteet, s. 64
GRI-indeksi
GRI-indeksi

Kommentit

Ei muutoksia.
Ei merkittäviä muutoksia.

Raportointiperiaatteet, s. 63
GRI-indeksi
Raportointiperiaatteet, s. 63
GRI-indeksi
Raportointiperiaatteet, s. 63
GRI-indeksi
GRI-indeksi

26.3.2018
https://www.caruna.fi/otayhteytta

Raportin tietoja ei ole ulkoisesti
varmennettu.

Raportointiperiaatteet, s. 63–64
Sähkömarkkinat, s. 16
Sähkönjakelu ja Carunan taloudelliset vaikutukset, s. 17–19
Asiakkaat, s. 29
Vastuullisuus Carunassa, s. 36–38
Turvallisuus, s. 39–43
Ympäristö, s. 44–51
Henkilöstö, s. 52, 54–56
Hankinta, s. 57–61
Tilinpäätös, s. 7–8
Hallinnointi, s. 11
Turvallisuus, s. 40–43
Ympäristö, s. 47–51
Henkilöstö, s. 54–56
Hankinta, s. 58–61
Vastuullisuus Carunassa, s. 37
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Tunnus
GRI-sisältö
Taloudellinen vastuu
GRI 201: Taloudelliset tulokset
201-1
Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja
jakatuminen
Gri 203: Välilliset taloudelliset vaikutukset
203-2
Merkittävät välilliset taloudelliset vaikutukset
EU: Sähkön saatavuus ja toimitusvarmuus

Sijainti

Kommentit

Arvonluonti, s. 14
Sähkönjakelu ja Carunan taloudelliset vaikutukset, s. 17–19

Raportoitu osittain.

Sähkönjakelu ja Carunan taloudelliset vaikutukset, s. 17–19
Toimitus- ja huoltovarmuus, s. 23–24

EU: Järjestelmätehokkuus
EU12
Siirto- ja jakeluhäviöt
EU: Tutkimus ja kehitys

Ympäristö, s. 48
Tilinpäätös, s. 5

GRI 205: Korruptionvastaisuus
205-2
Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus
205-3
Vahvistetut lahjonta- ja korruptiotapaukset ja
niihin liittyvät toimenpiteet
GRI 206: Kilpailun rajoittaminen
206-1
Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen,
kartelleihin ja määräävän markkina-aseman
väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet
Ympäristövastuu
GRI 301: Materiaalit
301-1
Käytetyt materiaalit painon tai määrän mukaan
GRI 302: Energia
302-1
Organisaation oma energiankulutus
302-4
Energiankulutuksen vähentäminen

CARUNA
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Vastuullisuus Carunassa, s. 38

Raportoitu osittain

GRI-indeksi

Ei tapauksia.

GRI-indeksi

Ei rikkomuksia.

Ympäristö, s. 47
Ympäristö, s. 47, 49
Ympäristö, s. 44, 47–48
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Raportoitu osittain.
Raportoitu osittain.
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Tunnus
GRI-sisältö
GRI 304: Luonnon monimuotoisuus
304-2
Organisaation toiminnan, tuotteiden ja palvelujen
vaikutus luonnon monimuotoisuuteen
GRI 305: Päästöt
305-1
Suorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1)
305-5
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
GRI 306: Jätevesi ja jätteet
306-2
Jätteet jaoteltuna jätelajin ja käsittelytavan mukaan
306-3
Merkittävät vuodot
GRI 307: Määräystenmukaisuus
307-1
Ympäristölakien ja -sääntöjen rikkominen
GRI 308: Toimittajien ympäristöarviointi
308-1
Uudet toimittajat, jotka on arvioitu
ympäristökriteerien mukaisesti
Sosiaalinen vastuu
GRI 401: Työsuhteet
401-1
Uuden henkilöstön palkkaus sekä henkilöstön
vaihtuvuus
EU17
Alihankkijoiden ja urakoitsijoiden rakennus-, käyttöja kunnossapitotehtävissä toimivien työntekijöiden
työpäivien määrä
GRI 403: Työterveys ja -turvallisuus
403-2 (2016)
Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus,
ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot
ja työhön liittyvät kuolemantapaukset
EU18
Työturvallisuuskoulutukseen osallistuneiden
alihankkijoiden ja urakoitsijoiden työntekijöiden osuus
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Sijainti

Kommentit

Ympäristö, s. 46

Arvonluonti, s. 14
Ympäristö, s. 50
Ympäristö, s. 51

Raportoitu osittain.
Raportoitu osittain.

Ympäristö, s. 47
Ympäristö, s. 47, 51

Raportoitu osittain.

GRI-indeksi

Ei rikkomuksia.

Hankinta, s. 58, 60

Henkilöstö, s. 53

Raportoitu osittain.

Hankinta, s. 58

Turvallisuus, s. 42

Raportoitu osittain.

Turvallisuus, s. 43

Raportiotu osittain.
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Tunnus
GRI-sisältö
GRI 404: Koulutus ja henkilöstön kehittäminen
404-1
Keskimääräiset koulutustunnit henkilöä kohden
404-2
Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen
liittyvät ohjelmat
404-3
Säännöllisten suoritusarviointien ja
kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön
osuus
GRI 405: Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet
405-1
Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus
GRI 414: Toimittajien sosiaalisen vastuun arviointi
414-1
Uudet toimittajat, jotka on arvioitu sosiaaliseen
vastuuseen liittyvien kriteerien mukaisesti
GRI 418: Asiakkaiden yksityisyydensuoja
418-1
Asiakkaiden yksityisyydensuojan rikkomiseen ja
asiakastietojen häviämiseen liittyvät valitukset
GRI 419: Määräystenmukaisuus
419-1
Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja
taloudellisten tekijöiden osalta
EU: Kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautuminen

Sijainti

Kommentit

Henkilöstö, s. 53
Henkilöstö, s. 55
Henkilöstö, s. 53

Raportoitu osittain.

Henkilöstö, s. 53
Hankinta, s. 58, 60

GRI-indeksi

Yksi valitus viranomaisilta.

GRI-indeksi

Ei rikkomuksia.

Toimitus- ja huoltovarmuus, s. 24–25
EU: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
EU25
Ulkopuolisiin kohdistuneet vahingot sekä vahinkoihin
liittyvät oikeudenkäynnit ja korvaukset
EU: Saatavuus
EU28
Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheys
EU29
Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto
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Turvallisuus, s. 40

Toimitus- ja huoltovarmuus, s. 24
Toimitus- ja huoltovarmuus, s. 24
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Hyvää energiaa.
Caruna
caruna.fi

Postiosoite
Caruna, PL 1,
00068 Caruna

Käyntiosoite
Upseerinkatu 2,
02600 Espoo

