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Hei, nykyinen 
tai tuleva 
carunalainen!
 
Tämä kulttuurikäsikirjamme antaa sinulle 
yleiskuvan siitä, mistä Caruna tulee ja 
mihin haluamme mennä. Miten toimimme 
yhdessä asiakkaidemme parhaaksi?  

Puhumme Carunalla paljon energian- 
jakamisen tärkeydestä. Niinpä tämä 
kirjanen kertoo myös, mistä hyvä tiimihenki 
ja työn ilo syntyvät. Meillä asiantuntijat 
pääsevät kehittämään energia-alan 
asiantuntemustaan mitä erilaisimmissa 
tehtävissä, tiimeissä ja hankkeissa. 
Carunalaiseen tapaan tehdä töitä sisältyy 
luonnostaan kaverin auttaminen ja avun 
pyytäminen. Ei kukaan kaikkea osaa, eikä 
tarvitsekaan. 

Tervetuloa matkalle, jolla kehität omaa 
asiantuntemustasi ja olet mukana  
rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa!
 
 
Tommi
Carunan henkilöstöjohtaja 
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Itseämme isompi  
missio
 

Maailmalla jylläävät megatrendit –  
kaupungistuminen, digitalisaatio ja  
ilmastonmuutos – koskettavat myös  
meitä carunalaisia.  
 
Kaupungistuminen kiihtyy, maaseutu 
tyhjenee. Kuinka kasvukeskusten energian- 
saanti turvataan? Mutta syrjäseudullekin 
on sähköä saatava, miten ja minkälaisella 
kustannuksella?  
 
Digitalisaatio muuttaa energiamarkkinaa. 
Asiakkaidemme odotukset erilaisille palve-
luille ja tuotteille kasvavat. Kuinka vastata 
uusiin tarpeisiin jo ennen kuin ne syntyvät? 
 
Ilmastonmuutos koettelee sähköistyvää 
maailmaa eri tavoin. Meiltä odotetaan 
toimintavarmuutta kaikissa tilanteissa, 
hurjimmassakin säässä.  
 
Olisiko tässä riittävän isoja asioita moti-
voimaan sinua joka päivä? Tieto siitä, että 
tekemämme työ on yhteiskunnallisesti  
erittäin merkittävää, antaa meille energiaa. 

“Täällä luodaan  
tulevaisuuden suomalaista  

yhteiskuntaa.”

Hannu, rahoituspäällikkö

4
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Suomi on kaunis maa, ja sellaisena sen 
pitää pysyäkin. Meidän mielestämme 
jokaisella asiakkaallamme on vapaus  
asua, yrittää ja onnistua haluamallaan 
tavalla. Me carunalaiset tuomme paikalle 
sinunlaistasi energiaa sekä lisäksi 
työpaikkoja, turvaa ja vinkkejä arkesi 
avuksi. Annamme hyvän energian kiertää 
ja teemme ratkaisuja, jotka kestävät. 
 
Ennen kunnia-asiamme oli tuoda valot 
joka kylään. Nyt haluamme tehdä vielä 
enemmän: rakentaa sähköverkosta 
fiksun verkoston, joka sujuvoittaa arkea 
ihan uudella tavalla. Sen lisäksi, että 
varmistamme sinulle mahdollisimman 
mukavan sähkönkäytön, kehitämme 
elämääsi helpottavia uudenlaisia palve-
luita. Olet valmis tulevaisuuteen: sähkö-
autoiluun, älykotiin, vaikkapa omaan 

sähköntuotantoon. Carunan asiakkaana 
olet mukana torjumassa ilmastonmuutosta. 
 
Hyvinvointi ei synny itsestään – se 
vaatii huolenpitoa. Tässä maassa on 
neljä hienoa vuodenaikaa: toisinaan 
kesäillat ovat seesteisiä ja talven sininen 
kajo hiljentää kauneudellaan, toisinaan 
myrskyt ja tuiskut kurittavat sähkö-
verkkoa. Työskentelemme joka päivä sen 
eteen, että suomalaisilla on turvallista 
olla. Teemme kauaskantoisia kunnossa- 
pitohankkeita, mutta jos hätä iskee, 
hyppäämme maastoon saman tien, missä 
tahansa, milloin tahansa.  

Jokaisen asiakkaamme arki on turvaa-
misen arvoinen. Tavoitteemme on 
miljoona tyytyväistä asiakasta. Se, jos 
mikä, antaa meille hyvää energiaa.

Viemme sähkön sinne, missä  
asiakkaamme sitä tarvitsevat
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Strategia on valintojen tekemistä. Ei 
sen ihmeellisempää. Strategiamme 
auttaa meitä valitsemaan eteemme 
tulevissa tienhaaroissa parhaan tien. 
 
Carunan syntyessä toiminta keskittyi 
itsenäisen yrityksen rakentamiseen ja 
investointien kasvattamiseen. Nyt on 
aika ottaa seuraava askel eteenpäin!

Maailma muuttuu ja sähköistyy 
Me suomalaiset olemme entistä riippu-
vaisempia sähköstä. Sähkön on liikuttava 
sujuvasti, ja sen varmistamisessa meillä 
on tärkeä rooli. Ilmastonmuutos näkyy jo 
päivittäisessä elämässämme. Me autam-
me asiakkaitamme ilmastonmuutoksen 
torjunnassa parantamalla jakeluverkon 
säävarmuutta, edistämällä uusiutuvaa 
energiantuotantoa ja liikenteen sähköis-
tymistä.  

Alueelliset erot kasvavat. Asuminen ja 
palvelut keskittyvät kasvukeskuksiin. 
Toisaalta, voi olla, että Suomessa on 
alueita, joilla ei asu enää kukaan. Kaikki 
ovat muuttaneet pois. Vedimmekö sähkö-
verkon tuolle alueelle vai keksimmekö 
ajoissa jonkin toisen ratkaisun taata 
sähköt alueen viimeiseksi jättäville  
asukkaille? 
 
Kasvukeskuksissa sähkön käyttö kiihtyy. 
Tuulimyllyt ja aurinkopaneelit jauhavat 
sähköä, josta osa kulkeutuu jakeluverk-

koomme. Verkon tasapaino valtakunnan 
tasolla voi joutua koetukselle. Tai, entä 
jos sähköstä tuleekin pulaa? Tähänkin 
olemme valmistautuneet. 

Asiakastarpeiden erilaistuessa 
meidänkin toimintamme on muututtava. 
Asiakkaamme odottavat, että saavat 
rahoillensa vastinetta meiltä. Osa 
heistä ei enää ole meistä riippuvaisia. 
Onko meillä mahdollisuus reagoida 
ajoissa ja ottaa nämä asiakkaat hyvään 
huomaamme? 

Myös lainsäätäjät seuraavat tekemi-
siämme tarkkaan. Annammeko heille 
aihetta tyytyväisyyteen vai aiheutam-
meko omalla toiminnallamme sen, että 
sääntely ympärillämme kiristyy ja 
jättää meille aiempaa vähemmän tilaa 
hengittää?

Riskitöntä hommaa ei olekaan 
Muuttuva toimintaympäristö sisältää 
lukuisia mahdollisuuksia ja riskejä. 
Toiminnassamme liikkuvat isot rahat ja 
meidän odotetaan huolehtivan omaisuu-
destamme eli sähköverkoista paremmin 
kuin hyvin. Punnitsemme siis erittäin 
tarkasti toimintamme riskit ja uhat.
 
Asiakas on meille se kaikkein tärkein. 
Hänen asemansa ja roolinsa muuttuvat. 
Kuluttajasta tulee aktiivinen toimija, joka 
sekä tuottaa että kuluttaa sähköä.  

Matkalla tulevaisuuteen 
teemme jatkuvasti valintoja

6
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Ymmärtämällä asiakasta datan avulla 
saamme etumatkaa suhteessa muihin. 
Sääntelyn kiristymiseen ja toimintaedel-
lytysten heikentymiseen liittyvät riskit 
ovat isoja. Meidän on keskityttävä näiden 
riskien minimoimiseen. 
 
Sähköverkkoja rakennettaessa ja 
ylläpidettäessä sattuu ja tapahtuu. 
Asiakkaamme huomaavat nopeasti, jos 
verkossamme on vika. Haluamme, että 
asiakkaamme kokee, että hän todella 
saa vastinetta maksamalleen palvelulle 

ja ymmärtää, mikä meidän roolimme on. 
Hoidamme vikatilanteet vikkelästi pois 
ja opimme virheistämme. Niitä sattuu 
jokaiselle.

Visiota kohti yhdessä
Visiomme on saavuttaa miljoona 
tyytyväistä asiakasta vuoteen 2030 
mennessä. Aikamoinen tavoite, vaikka 
meillä onkin jo noin 700 000 asiakasta. 
Tämä onnistuu parantamalla palvelu-
jamme paikallisesti ja tarjoamalla asiak-
kaillemme juuri heidän tilanteeseensa 
parhaiten sopivia ratkaisuja. 

Asiakkaamme eivät ole voineet valita 
meitä, koska olemme luonnollinen mono-
poli. Meidän on hoidettava hommamme 
moitteettomasti ja lunastettava sosi-
aalinen toimilupamme eli yhteiskunnan 
hyväksyntä toiminnallemme.

7
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Keskitytään kolmeen tärkeään 
painopisteeseen
Johonkin on keskityttävä, koska kaikkea 
ei voi tehdä. Siihen eivät riitä aika, raha 
eivätkä tekijät. Siispä tarvitsemme stra-
tegiset painopisteet. Meillä niitä on kolme.

1.Asiakaslähtöinen ja tehokas 
liiketoiminta – siirrymme aiempaa 

enemmän paikalliseksi toimijaksi, 
lähemmäs asiakasta. Investointitahtimme 
hidastuu, koska olemme jo saaneet kriit-
tisimmät kohteet rakennettua. Kehitämme 
kutakin verkkoaluetta ottamalla huomioon 
asiakkaidemme alueelliset tarpeet.

2.Hyvä yrityskansalaisuus – 
löydämme ratkaisuja energia- 

markkinan kehittämiseksi yhdessä 
kumppaneidemme kanssa ja käymme 
aktiivista keskustelua sidosryhmiemme 
kanssa. Toimimme vastuullisesti, läpi-
näkyvästi ja rakentavasti. Tekemämme 
ratkaisut kestävät aikaa ja katseita, 
keneltä tahansa.

3.Kasvu ja uudet palvelut – haemme 
kasvua sähkönjakelutoiminnassa ja 

 tuomme asiakkaidemme elämää helpot-
tavia uusia palveluja käyttöön. Sähkönjakelu 
on ja pysyy perustekemisenämme, mutta 
voimme sen sisällä kehittää ja innovoida 
erilaisia ratkaisuja. Tervetuloa joukkoomme, 
propellipäät, visionäärit ja tutkijat. 

Mitä me olemme 2030-luvulla? 
Olemme aktiivinen, asiakaslähtöinen 
ja paikallinen jakeluverkkoyhtiö, joka 
hyödyntää ison kokonsa suomat edut. 
Käytämme asiakkaan rahat viisaasti 
yhteiskunnallisesti kestävien ratkaisujen 
toteuttamiseen.

Tarjoamme palveluja, joilla erotumme 
muista jakeluyhtiöistä. Markkinapaikka, 
Caruna+, asiakkaan sähköiset palvelut, 
ratkaisut ja erilaiset kokeilut valokuidun 
tai energiayhteisöjen kanssa mahdollis-
tavat asiakkaille ne yksilölliset lisäpal-
velut, joita he ovat toivoneet. 

Meidät koetaan paikalliseksi toimijaksi 
ja paikallisten yhteisöjen kumppaniksi. 
Verkkoalueemme on hajallaan eri puolilla 
Suomea, joten meidän pitää tuntea 
aiempaa paremmin kunnat, kaupungit 
ja paikalliset toimijat, joille jakelemme 
sähköä. Yksi malli ei sovi kaikille asiak-
kaille eikä pidäkään. 

Tarkastelemme myös omaa tapaamme 
toimia. Voisimmeko olla vieläkin nope-
ampia, keksiä ketterämmin ratkaisuja, 
johtaa joustavammin ja rakentaa uusia 
yhteistyömalleja? Vastauksia näihin 
kysymyksiin saamme digitalisoinnista, 
yrityskulttuurimme muovaamisesta sekä 
jokaiselta osaavalta ja ammattitaitoi-
selta carunalaiselta. Kuten sinulta.
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Strategiamme  
pähkinänkuoressa  
 
 
Jokaisen työ Carunassa liittyy strategian 
toteutumiseen ja on osa isompaa kokonai-
suutta. Pystyt itse seuraamaan, toteutuuko 
strategiamme. Jos huomaat, että joku asia ei 
istu kokonaisuuteen, voit kysyä siitä roh-
keasti esimieheltäsi. Sitä arvostetaan aivan 
varmasti.

Visio miljoonasta tyytyväisestä asiakkaasta 
saavutetaan vuoteen 2030 mennessä keskit-
tymällä painopistealueisiin eli parantamalla 
asiakaslähtöisyyttä ja ydinliiketoimintaa eli 
sähkönjakelua, kasvamalla ja luomalla uusia 
palveluja sekä toimimalla vastuullisesti 
suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. 

Entä sitten?
Kun tiedät yrityksen toiminnan suunnan 
sekä tavoitteet ja näet niiden yhteyden 
omaan työpäivääsi työkavereidesi kanssa, 
löydät varmasti aineksia, jotka motivoivat 
juuri sinua. Carunalaiselle kulttuurille on 
ominaista, että kysyjälle vastataan ja aute-
taan eteenpäin. Rohkeasti vain kysymään, 
tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan.

“Yksi malli ei sovi  
kaikille asiakkaille,  

eikä pidäkään.”

9
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Tunnistatko itsesi  
arvoistamme?
 
Mitä carunalaisuus on? Olemme päivittäneet arvojamme 
kuvaamaan energistä nyky-Carunaa entistäkin paremmin.

 
 

Tutustu arvoihimme ja tutkiskele, miltä ne näyttävät ja tuntuvat sinun työarjessasi!

Toimin rohkeasti
 

Hyvällä energialla
 

Yhdessä
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Toimin rohkeasti

“Caruna on alan suunnannäyttäjä, teemme  
asioita eri tavalla kuin muut.” 

 
Miia, tiimipäällikkö

Uskallamme asettaa tekemistemme riman korkealle. Uskomme, 
että aina on mahdollisuus parantaa, joten tunnistamme, että 
teemme myös virheitä. Opimme mokistamme, omasta toiminnas-
tamme ja toisiltamme. Joka päivä.  
 
Kysymme rohkeasti ja käsittelemme ongelmat nopeasti pois päivä-
järjestyksestä. Annamme ja otamme vastuuta, luotamme toisiimme 
ja päätämme asioista ilman turhia viiveitä. Annamme palautetta 
mutkattomasti. Käsittelemme asiat asioina – suoraan ja avoimesti. 

Tekemisiämme ohjaa voimakas tietoisuus turvallisuudesta. Siitä 
emme tingi koskaan. Emme kaverimme, yhteistyökumppanimme tai 
itsemme kohdalla. Jokaisella on lupa toimia.
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Hyvällä energialla

“Meillä ei pipoa kiristä eikä nuttura  
ole liian tiukalla.” 

 
Annastiina, investointiportfolion  

hallinnan päällikkö

Työskentelemme sujuvasti ja rakentavasti, ratkaisuja etsien.  
Energiamme ei kulu turhaan byrokratiaan tai monimutkaisuuksiin. 
 
Meihin on sisäänrakennettu uteliaisuus maailmaa ja työtämme 
kohtaan. Pidämme lupauksemme, luottamus kaveriin kannattelee  
ja auttaa onnistumaan. 
 
Annamme työllemme äänen ja kasvot, iloisesti ja ylpeydellä. Kun 
huomaamme, että työkaverimme kaipaa tukea tai piristystä,  
tarjoamme apua tai olkapäätä, johon nojata. 
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“Carunalla jokainen asiakas on yhtä tärkeä.”

Maria, palvelupäällikkö

Teemme työtä asiakkaillemme eri puolilla Suomea. Asiakas näkee ja 
kokee palvelumme laadukkaaksi, kun työskentelemme saumattomasti 
yhdessä. Osaamme kertoa, mitä teemme, milloin, miksi ja kenelle. 

Olemme kiinnostuneita asiakkaan kuulumisista, satoi tai paistoi. 
Tiimit tai yksiköt eivät rajoita keskinäistä vuorovaikutustamme. 
Otamme toisiamme mukaan projekteihin ja hankkeisiin, jotta jokaiselle 
tarjoutuu mahdollisuus oppia ja samalla myös tutustua paremmin 
työkavereihin ja kaverin tapaan tehdä töitä. 

Työyhteisömme hyvä henki on meidän kaikkien asia. Jokainen tuntee 
oman vastuunsa hyvän tunnelman ylläpitämisestä. Nauru ja ilo irtoaa 
meiltä luonnostaan.

Yhdessä
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Carunalaisten  
energiansaannin  
varmistaminen
Carunalaiset jakavat hyvää energiaa suomalaisille. 
Mutta kuinka varmistamme, että myös carunalai-
silla itsellään riittää virtaa?

Seuraavilla sivuilla kerrotaan, miten me hoidamme päivittäiset 
hommamme, minkälaisia piirteitä meidän vuorovaikutuksessamme on ja 
miten meillä ladataan omia henkilökohtaisia akkuja. Jokaisella olisi oltava 
hyvää energiaa jaettavaksi ja käytettäväksi myös työpäivän jälkeen.
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Kun tulet meille ensimmäisen kerran, 
huomaat, että työskentelemme  
avoimessa monitoimitilassa. Meitä 
on kolmessa valoisassa kerroksessa 
Espoon Leppävaarassa. Toisessa 
kerroksessa voi kipaista päivän lenkin 
kerroksen ympäri. Lenkilläsi näet 
useita eri yksikköjä, joissa tekemisen 
tapa vaihtelee. On loputonta puheen-
sorinaa, hiljaisempaa keskittymistä ja 
innostunutta innovoimista.

Katollamme pörisee kesällä mehiläisiä, 
jotka tuottavat makoisaa hunajaa 
samalla, kun aurinkokennot kuljettavat 
energiaa toimistoomme. 

Työviihtyvyyttämme piristävät paikat, 
kuten kahviautomaatti, lounasruokala 
ja naisten-, miesten- ja pukuhuoneet, 
löytyvät helposti. Huomaatkin nopeasti, 
että kahviautomaatilla on aamuisin 
tarjolla hedelmiä. Nappaa mukaasi banaani 
tai omena työpäivääsi energisoimaan.  
 
 

 
 
 
Joskus avoimessa tilassa työskentely on 
katkonaista, hyödynnä tällaisissa tilan-
teissa vastamelukuulokkeita tai jotakin 
monista vetäytymistiloistamme. Meillä 
on myös mahdollisuus tehdä etätöitä 
vaikkapa silloin, kun työsi edellyttää 
kokonaisvaltaisempaa keskittymistä. 
Etätyö tuo liukuvan työajan lisäksi joustoa 
työpäivään niissä tehtävissä, joihin se sopii.

Töissä alan parhaiden kanssa
Caruna on Suomen merkittävin osaamis-
keskittymä, mitä sähkönjakeluun tulee. 
Alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa 
työskentely antaa energiaa. 
 
Erilaiset taustat ja osaamiset tukevat 
luontevasti toisiaan. Meillä on kokeneita 
energia-alan konkareita, joilta voit kysyä 
mitä vaan. Opintonsa juuri päättäneet tai 
opinnäytetöitään meille tekevät tuovat 
tuoreen tuulahduksen ulkomaailmasta ja 
viimeisimmät kuulumiset tieteestä. 
 
Teemme työtämme ylpeydellä, mutta 
emme kukkoile. Ideoiden keräämiseen 
meillä on työkaluja, joten jos joku mullis-
tava ajatus ei jätä sinua rauhaan, laita 
se muiden arvioitavaksi. Samalla pääset 
itse arvioimaan muiden ideoita.

Mistä saamme  
energiaa - joka päivä?

“Alan parhaiden asian- 
tuntijoiden kanssa  

työskentely antaa energiaa.”
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Miten energia siirtyy 
tiimiläisten kesken  
ja tiimien välillä?
Omasta tiimistään voi olla aidosti ylpeä, 
mutta parhaiten hommat luistavat, kun 
töitä tehdään yhdessä muiden tiimien 
kanssa. Tiloissamme on helppo parkkee-
rata toisen tiimin läheisyyteen, jos teillä 
on yhteinen projekti menossa. Opitaan 
yhdessä ja valmennetaan toisiamme 
riippumatta titteleistä. Joka päivä voi 
oppia jotakin.  
 
Erilaisia kokous- ja vetäytymistiloja on 
runsaasti. Istumme aika paljon palave-
reissa. Työpäivät pysyvät pituudeltaan 
kurissa, jos palavereihin tullaan valmis-
tautuneina ja tiedetään, miksi palaveri 
pidetään. 

Matalan hierarkian talo 
Jos sinulla on asiaa toimitusjohtajallemme,  
löydät hänet helposti, jos hän on paikalla. 
Hän istuu samassa avotilassa kuin me 
muutkin. Rohkeasti juttusille, jos on 
asiaa tai kysyttävää. Sama pätee kaikkiin 
muihinkin johtajan tai päällikön titteliä 
Carunalla kantaviin. Meillä ei titteleitä 
kumarrella ja kaikki moikkaavat toisiaan, 
vaikkei niin hyvin tunnettaisikaan.

Yhteinen päämäärä
Olemme kaikki tulleet Carunalle töihin 
jonkinlaisen valintakoneiston kautta, 
joten osaamisemme on testattu ja sitä 
arvostetaan. Työkaveriin ja työkaverin 
apuun voi luottaa. Projektien johtaminen 
ja onnistunut toteuttaminen on koko 
tiimin asia. Tiimiin voi kuulua osaajia 
useista yksiköistä. Asioista voidaan olla 
eri mieltä ja keskustelu voi olla vilkasta, 
mutta päämäärä on aina yhteinen. 

“Meillä ei titteleitä  
kumarrella ja kaikki  
moikkaavat toisiaan,  

vaikkei niin hyvin  
tunnettaisikaan.”
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Meillä on tärkeää, että työssä voidaan 
hyvin. Ja jokaisen on voitava tuntea 
olonsa turvalliseksi kaikissa tilanteissa, 
joita päiviimme mahtuu.

Omat akkumme latautuvat eri tavoin ja 
tätä tuemme aktiivisen palautteen, koulu-
tuksen ja henkilökohtaisten työpolkujen 
rakentamisella. Tarvitseeko kielitaitosi 
kohennusta? Projektiosaaminen päivi-
tystä? Onko sinulla tarvittavat turval-
lisuuteen liittyvät taidot? Innostutko 
työkierrosta? Jos haluat lähteä tapaa-
maan asiakkaitamme tai verkkomme 
rakentajia, sekin onnistuu. Opimme 
työssämme joka päivä – koulutus ei aina 
ole luokkamuotoista tai vaadi ulkopuolista 
kurssia.

Energiaa voi ladata myös kuntosalil-
lamme, jossa painot kolisevat ja laitteita 
ja välineitä löytyy monenlaiseen oman 
kropan herättelyyn. Liikunta- ja kulttuuri- 
edullamme voit maksaa vaikka joogakurssin 
tai teatteriesityksen. Käytössäsi on myös 
työmatkaetuus julkisilla kulkuvälineillä.
 

Joskus voi käydä niin, että työ tai sen  
ulkopuolinen elämä ottaa sinusta 
tiukemman otteen kuin odotit. Kokonais-
valtainen työterveyshuoltomme auttaa 
tuolloinkin, ja meillä on työkaluja tilanteesi 
käsittelyyn nopeasti ja hienovaraisesti.  

Kun olet tullut Carunalle töihin, voit liittyä 
Enerkemi-työpaikkakassan jäseneksi. 
Silmälasit, hammaslääkärit ja erikois- 
lääkärien vastaanotolle pääsy hoituvat 
kohtuukustannuksin.

Voimmeko varastoida  
energiaa?

“Energiaa voi ladata myös 
kuntosalillamme, jossa painot 

kolisevat ja laitteita ja  
välineitä löytyy monenlaiseen 

oman kropan herättelyyn.“
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Hups, energiaa jäi yli – 
mihin sen voi käyttää?
Meillä viihdytään yhdessä myös työajan 
ulkopuolella. Jos olet kiinnostunut 
esimerkiksi laskettelusta, jalkapallosta, 
kyykästä, ratsastamisesta, käsitöistä 
tai teatterista, löytyy intrastamme 
tietoa, miten hyppäät mukaan näihin 
porukoihin. 

Suuret juhlapyhät otetaan meillä huomioon. 
Joulun alla, pääsiäisenä, vappuna ja ennen 
kesälomia kokoonnutaan yhdessä napos-
telemaan jotakin teemaan sopivaa. Kun 
oikein riehakkaiksi ryhdytään, lounaspaik-
kamme muuttuu pubiksi muutaman kerran 
vuodessa. Silloin voit työpäivän päätteeksi 
jäädä seurustelemaan työkavereiden 
kanssa. Tarjolla on pientä purtavaa ja 
virvokkeita sekä mitä parhain mahdolli-
suus oppia tuntemaan toisiamme.

“Kun oikein riehakkaiksi  
ryhdytään, lounaspaikkamme 
muuttuu pubiksi muutaman  

kerran vuodessa.”

Caruna–Suomi- 
sanakirja

Carunalla on käytössä 
melkoinen määrä erilaisia 
termejä. Jos tulet energia- 
alan ulkopuolelta, voit olla 
ihmeissäsi. Tässä joitakin 
termejä, joihin voit meillä 
törmätä. 

Appelsiini = Carunan IT-kumppani, 
joka vastaa työasemista, palveli-
mista, etäyhteyksistä ja Service 
Deskistä. 

ASO = Alueellinen suurhäiriö- 
organisaatio.

CAIDI = Customer Average Inter-
ruption Duration Index, asiakkaan 
keskimäärin kokeman keskeytyksen 
pituus. 
 
CAPEX = Capital Expenditure, 
investoinnit, kuten sähköverkon 
parantaminen.
 
CAR = Pääosin haja-asutusalueilla 
toimiva verkkoyhtiö Caruna Oy. 
Sen verkkoalueet ovat Keski- ja 
Länsi-Uusimaa, Lounais-Suomi, 
Satakunta, Pohjanmaa ja Koillismaa.  
 
Carisma = Järjestelmä, jonka 
kautta voi tehdä tukipyyntöjä, hakea 
tunnuksia ja käyttöoikeuksia sekä 
tehdä laite- ja ohjelmistotilauksia. 
 
CARN = Caruna Networks Oy 
emoyhtiö, jossa sijaitsevat tuki- 
toiminnot. 
  
CarunaHelp = Sisäinen, ympäri-
vuorokauden toimiva ilmoitus- ja 
yhteydenpitokanava. CarunaHelpiä 
käytetään tapaturma-, hätä- ja 
uhkatilanneilmoitusten välittömään 
jakeluun sekä suurhäiriöstä infor-
mointiin. 
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CES = Kaupunkimaisessa ympä-
ristössä toimiva verkkoyhtiö 
Caruna Espoo Oy, jonka verk-
koalue kattaa Espoon lisäksi 
Kauniaisten, Kirkkonummen ja 
Joensuun kaupungit. 
 

 
DMS = Distribution Management 
System, Carunan karttapoh-
jainen sähköverkon hallintajär-
jestelmä.
 
DSO = Distribution System 
Operator, sähkönjakeluyhtiö. 
 
EnerimCIS = Asiakastieto- 
järjestelmä. 
 
EV = Energiavirasto. Tämä Työ- 
ja elinkeinoministeriön alainen 
virasto valvoo sähkönjakeluyhti-
öiden toimintaa ja hinnoittelua. 
 
IDA = Poikkeamien, riskien ja 
kehitysideoiden raportointijär-
jestelmä. 
 
IFS = Toiminnanohjausjärjes-
telmä, jonka kautta hoituvat 
ostolaskujen hallinta, henkilöstö- 
hallinto sekä projektien hallinta.
 
KAH = Sähkön toimituksen 
keskeytyksen aiheuttama haitta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAPU = Suurhäiriötilanteissa 
käyttökeskus jakautuu käyttö-
keskukseen ja Kapuun eli käytön 
apuun, joka toimii 24/7 -periaat-
teella. Kapun tehtäviin kuuluvat 
pienjänniteverkon vikatehtävien 
priorisointi, suodatus ja välittä-
minen Alueelliselle Suurhäiriö- 
organisaatiolle (ASO). 
 
KJ = Keskijännite 20 kV. 
 
Johtokatu = Sähkölinjojen alla, 
maastoon raivattu linja metsässä. 
 
LWIF = Lost Workday Injury 
Frequency, tapaturmataajuus, 
kuvaa poissaoloa aiheutta-
neiden tapaturmien määrää per 
miljoona työtuntia. 
 
Muuntamo = Alueellisen jakelun 
jännitteen kytkentäpaikka, jonka 
avulla jännite pienennetään 
asiakkaalle sopivaksi. Tyypilli-
sesti 110/20 kV. 
 
NPS = Net Promoter Score, 
suositeltavuusmittari, mittaa 
asiakkaiden tyytyväisyyttä 
toimintaamme. 
 
Onni = Onnistumisen ja kehittä-
misen järjestelmä. 
 
OPEX = Operational Expenditure, 
juoksevat kulut. 
 
PJ = Pienjännite 230 V yksivai-
heisena, 400 V kolmivaiheisena. 
 
SAIDI = System Average 
Interruption Duration Index.  
Sähkönjakelun keskeytyksen 
keskimääräinen keskeytysaika 
per asiakas.  
 
SAIFI = System Average 
Interruption Frequency Index. 
Sähkönjakelun keskeytyksien 
keskimääräinen kappalemäärä 
per asiakas. 
 
SCADA = Järjestelmä, jolla  
valvotaan Carunan sähköasemia. 

STI = Short-term incentive, 
Carunan bonusmalli. 
 
Suurhäiriö = Tilanne, jossa 
sähköverkossa on useita 
samanaikaisia vikoja, joiden 
seurauksena sähkönjakelu voi 
keskeytyä pitkäksikin aikaa. 
 
Suurjännite = 110 kV ja 220 kV. 
 
Sähköasema = Keskeinen 
sähkönjakelun alueellinen piste, 
tyypillisesti jännitetasolla 
110/20 kV.

Sähkövahti (InPulse) = Auto-
maattinen tekstiviestipalvelu, 
jonka avulla asiakkaille voidaan 
tiedottaa vikatilanteista. 
Mahdollistaa myös tiedotta-
misen sähköpostilla.

Trimble NIS = Carunan verk-
kotietojärjestelmä, johon on 
dokumentoitu kaikki sähköverk-
komme komponentit. 
 
Virve = Viranomaisverkko, joka 
mahdollistaa suojatut ryhmä- ja 
yksilöpuhelut, hätäkutsut ja 
lyhytsanomat kriisitilanteissa.
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Caruna jakaa hyvää energiaa sadoille tuhansille suomalaisille.  
Mutta mistä carunalaiset itse saavat virtaa? Miksi olla  
töissä Carunalla? Näin carunalaiset mm. vastasivat:

 
 
 

Tästä Kulttuurikäsikirjasta selviää, keitä me olemme  
sekä lisää hyviä syitä olla carunalainen. 

“Koska carunalaisten  

kanssa on kiva hengailla  

myös vapaa-ajalla.”

 

 

“Koska Carunalla on 

vahvat tiimit, joissa 

jaamme murheet  

ja ilon aiheet.” 

“Koska täällä luodaan  

tulevaisuuden suoma-

laista yhteiskuntaa.”




