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Vastuullinen toimija
Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoyhtiö. Sähköverkko on osa yhteiskunnan
kriittistä infrastruktuuria. Parannamme verkkoamme vastuullisesti taataksemme
luotettavan sähkönjakelun asiakkaillemme ja koko yhteiskunnalle.

++ Vuoden 2017 aikana jatkoimme mittavia
investointeja sähköverkkoomme ja
paransimme sähkönjakelun luotettavuutta
siirtämällä sähköverkkoa maan alle säältä
suojaan.
++ Carunan strategia ja johtamisjärjestelmä
uudistettiin, ja muutokset tulivat voimaan
syyskuussa 2017.
++ Tomi Yli-Kyyny aloitti Carunan
toimitusjohtajana 1.5.2017.
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++ Määritimme, miten Caruna voi omalla
toiminnallaan parhaiten tukea YK:n kestävän
kehityksen tavoitteiden saavuttamista.
++ Vuonna 2017 Carunan liikevaihto oli 426
miljoonaa euroa.
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Caruna lyhyesti
Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoyhtiö. Carunalla on 21 prosentin
markkinaosuus Suomen paikallisesta sähkönsiirrosta. Vastaamme yli 670
000 yksityis- ja yritysasiakkaan sähkönjakelusta Etelä-, Lounais-, Länsija Pohjois-Suomessa sekä Joensuussa. Yli 85 000 kilometrin pituinen
sähköverkkomme yltäisi kaksi kertaa maapallon ympäri.
Haluamme vastata asiakkaan odotuksiin ja ennen kaikkea
turvata häiriöttömän sähkönsaannin. Parannamme ja kehitämme
sähköverkkoamme jatkuvasti. Investoimme sähkönjakelun luotettavuuden
parantamiseen vuosittain yli 200 miljoonaa euroa vuosikymmenen ajan.
Visionamme on miljoona tyytyväistä asiakasta.
Carunalla on 276 omaa työntekijää ja työllistämme suoraan noin 2 000
työntekijää projekteissamme eri puolilla Suomea. Pääkonttorimme sijaitsee
Espoossa.
Carunan omistavat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva (12,5 %) ja
Elo (7,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State
Investments (40 %) ja OMERS Infrastructure (40 %). Toimintamme on
säänneltyä. Energiavirasto valvoo sähköverkkoliiketoimintaa Suomessa.
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YHTIÖRAKENNE
Caruna Networks Oy toimii Caruna Networks -konsernin (”Caruna”)
emoyhtiönä. Caruna Networks Oy:n emoyhtiö on Suomi Power BV, jonka
kotipaikka on Alankomaat. Caruna Networks Oy omistaa konserniin
kuuluvat kaksi muuta yhtiötä, Caruna Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n.
Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy harjoittavat Energiaviraston myöntämällä
sähköverkkoluvalla sähkön alue- ja jakeluverkkotoimintaa omistamissaan
sähköverkoissa. Caruna Oy vastaa sähkönsiirrosta verkkoalueillaan
Uudellamaalla, Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa,
Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa,
jossa sähköverkko sijaitsee suureksi osaksi maaseutuympäristössä.
Caruna Espoo Oy toimii kaupunkiympäristössä Espoossa, Kauniaisissa,
Kirkkonummella ja Joensuussa.
Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy ovat erillisiä yhtiöitä ja niillä on erillinen
hinnoittelu, sillä sähkönsiirron hintoihin vaikuttavat muun muassa
paikallisen sähköverkon olosuhteet.
31.12.2017 asti konserniin kuuluivat myös Caruna Networks Sähkönsiirto
Oy ja Caruna Networks Espoo Oy. Caruna Networks Oy omisti Caruna
Networks Sähkönsiirto Oy:n ja Caruna Networks Espoo Oy:n, jotka
puolestaan omistivat Caruna Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n. Yhtiörakennetta
yksinkertaistettiin vuoden 2017 lopussa ja 1.1.2018 alkaen Caruna
Networks Espoo Oy ja Caruna Networks Sähkönsiirto Oy sulautettiin osaksi
Caruna Networks Oy:tä.
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Talouden avainluvut
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Toimitusjohtajalta
Vuosi 2017 oli Carunalle muutosten vuosi. Uudistimme visiomme, arvomme,
strategiamme ja organisaatiomme. Uudet arvomme muistuttavat siitä,
että teemme työtä yhdessä asiakkaidemme ja suomalaisen yhteiskunnan
hyväksi. Visiomme Miljoona tyytyväistä asiakasta kiteyttää olennaisen:
haluamme palvella kasvavaa asiakaskuntaamme yhä paremmin. Parhaan
asiakaskokemuksen tuotamme takaamalla häiriöttömän sähkönjakelun
vuoden jokaisena päivänä.
Viime vuonna paransimme asiakaskokemusta
verkonparannustoimenpiteiden sekä asiakashallinta- ja
laskutusjärjestelmän uusimisen lisäksi lisäämällä asiointimahdollisuuksia
verkossa ja parantamalla tiedonkulkua hankkeissamme. Muutimme
omaa organisoitumistamme ottamalla huomioon asiakaskuntamme
alueellisen jakautumisen kaupunki-, taajama- ja haja-asutusalueille – näin
pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin maantieteellisten
verkonparannushankkeidemme mukaisesti. Vuonna 2018 uudistamme
asiakkaille suunnatut verkkopalvelumme.
Uudistimme myös johtamisjärjestelmäämme varmistaaksemme, että uusi
strategia ja sitä toteuttavat avainhankkeet etenevät sujuvasti.
Olemme pääosin tyytyväisiä vuoden 2017 tuloksiin. Saavutimme
taloudelliset tavoitteemme, siirsimme yli 6 000 kilometriä
sähköverkkoa maan alle suojaan ja uusimme ICT-järjestelmämme sekä
asiakashallintajärjestelmämme.
Turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Vuonna 2017 jäimme
työturvallisuustavoitteista aliurakoitsijoiden osalta. Tilanteen
korjaamiseksi käynnistimme aliurakoitsijaturvallisuuden parantamiseen
tähtäävän toimenpideohjelman. Jatkamme tätä työtä vuonna 2018, jotta
jokainen, joka työskentelee verkon rakentamisen ja huollon parissa, pääsee
terveenä kotiin.
Tehokas ja vastuullinen toiminta edellyttää koko hankintaketjumme
tuntemista. Vuonna 2018 teemme aiempien arviointien ja auditointien
lisäksi kaikkien avaintoimittajiemme vastuullisuusarvioinnin.
Nyt rakennettava sähköverkko palvelee suomalaista yhteiskuntaa 40-50
vuotta. Käytämme kestäviä ja vastuullisesti hankittuja materiaaleja.
Puramme vanhaa verkkoa ja huolehdimme, että verkosta purettava
materiaali päätyy kierrätykseen ja jatkojalostukseen.
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Myös energia-alaan vaikuttavat globaalit megatrendit ilmastonmuutos,
kaupungistuminen ja digitalisaatio. Sääilmiöiden voimakas vaihtelu vaatii
sähköverkkoyhtiöitä toimimaan entistä nopeammin ja tehokkaammin, jotta
sähköverkot saadaan maan alle suojaan. Lainsäätäjät ovat olleet oikealla
tiellä asettaessaan vaatimuksia sähköverkon toimintavarmuudelle. Toimiva
verkko on perusedellytys koko yhteiskunnan ja yritysten toiminnalle samoin
kuin kansalaisten arjen sujumiselle.
Lähivuosina tarvitsemme uudenlaisia toimintamalleja koko energia-alalle
muun muassa sovittamaan sähkönkulutuksen piikkejä. Suunnittelemme
ja rakennamme sähköverkkoamme siten, että se soveltuu hajautetun
uusiutuvan energian tuottamiseen – näin mahdollistamme sen, että
yksittäiset kansalaiset voivat osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan
tuottamalla itse energiaa ympäristöystävällisin keinoin. Vuoden 2017
lopulla meillä oli jo 2 340 aurinkosähkön tuottajaa verkossa.
Tarvitsemme myös uudenlaista, eri toimijoita yhdistävää yhteistyötä.
Tavoitteenamme on mahdollisimman vähäinen haitta asiakkaille,
maanomistajille, asukkaille, ympäristölle samalla, kun toimimme
taloudellisesti tehokkaasti. Rakennamme tulevaisuutta yhdessä muun
muassa teleyhtiöiden ja kuntien kanssa. Kaikkien kannalta on järkevää, että
kerran avattuun katuun sijoitetaan samaan aikaan useampi kaapeli.
Rajat ylittävää yhteistyötä tarvitaan myös YK:n kestävän kehityksen
tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) saavuttamiseksi
vuoteen 2030 mennessä. Syksyllä 2017 toteutimme prosessin,
jossa valitsimme 17 tavoitteen joukosta ensisijaisesti kolme, joihin
toiminnallamme on merkittävin vaikutus ja joita sitoudumme edistämään.
Tuemme ennen kaikkea edullisen ja puhtaan energian saantia, kestävää
teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja sekä kestäviä kaupunkeja ja
yhteisöjä. Carunan strategiset painopistealueet ovat suoraan kytköksissä
valittuihin tavoitteisiin.
Haluan kiittää koko henkilöstöä hyvästä ja tuloksekkaasta työstä. Viemme
yhdessä Carunaa kohti menestystä tulevaisuudessakin. Kiitos kuuluu
myös yhteistyökumppaneillemme – yhdessä toteutamme missiotamme
ja rakennamme Suomeen luotettavaa, turvallista ja vastuullista
sähköverkkoa. Suuri kiitos myös asiakkaillemme – me teemme tätä teitä
varten.
Espoossa maaliskuussa 2018
Tomi Yli-Kyyny
Toimitusjohtaja
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Vuoden 2017 keskeiset tapahtumat
TAMMI-MAALISKUU
++ Jatkoimme sähkönjakelun luotettavuutta parantavia verkonparannushankkeita
kaikilla verkkoalueillamme läpi vuoden. Siirsimme sähköverkkoamme maan
alle suojaan myrskyiltä ja muilta sähkökatkoja aiheuttavilta sään ääri-ilmiöiltä,
raivasimme puustoa sähkölinjojen varrelta ja paransimme sähköverkkoa erilaisilla
teknisillä ratkaisuilla.
++ Lisäsimme myös infrastruktuurin yhteisrakentamista kuntien ja teleoperaattorien
kanssa.
++ Järjestimme alkuvuonna asiakkaidemme sähköurakoitsijoille ajankohtaispäivän
ja aliurakoitsijoillemme sähköverkon rakentamiseen liittyviin turvallisuus- ja
laatukysymyksiin keskittyneen tapahtuman.

HUHTI–KESÄKUU
++ Tutkimme asiakkaidemme toiveita ja odotuksia hinnoitteluvaihtoehtojen, tuotteiden
ja palveluiden kehittämiseksi.
++ Aloitimme Varsinais-Suomen ja Satakunnan kolmannen, sähköverkon uudistamista
ja toimitusvarmuuden parantamista jatkavan hankekokonaisuuden suunnittelun.
Kilpailutuksen myötä solmimme myöhemmin vuoden aikana kolmen vuoden
sopimukset verkonparannustöiden toteuttamisesta Netelin, TLT-Groupin ja
Vertekin kanssa.
++ Tomi Yli-Kyyny aloitti Carunan toimitusjohtajana 1.5.2017.
++ Kaikkiaan 19 kesätyöntekijää tuli töihin Carunalle.

HEINÄ-SYYSKUU
++ Aloitimme uuden, sähkönsiirron luotettavuutta parantavan 110 kilovoltin
voimajohdon suunnittelun Ranuan ja Pudasjärven välille.
++ Elokuun Kiira-rajuilma aiheutti tuhoja sähköverkkoomme ja katkoi sähköjä
asiakkailtamme Uudellamaalla.
++ Uudistimme asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmämme.
++ Carunalle myönnettiin ISO 55001 -sertifikaatti tunnustuksena laadukkaasta
sähköverkon hallinnasta.
++ Päivitimme strategiamme ja uudistimme organisaatiotamme ja johtoryhmäämme.
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LOKA-JOULUKUU
++ Jatkoimme aktiivista osallistumista joustavan ja asiakaslähtöisen
sähköjärjestelmän kehittämiseen työ- ja elinkeinoministeriön
älyverkkotyöryhmässä. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi työstä väliraportin
lokakuussa.
++ Lokakuun ja joulukuun kovat lumimyräkät aiheuttivat sähkökatkoja
verkkoalueillamme Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa.
++ Aloitimme Uudenmaan ja Hämeen kolmannen, sähköverkon uudistamista ja
toimitusvarmuuden parantamista jatkavan hankekokonaisuuden suunnittelun.
Käynnistimme kilpailutuksen verkonparannustyöt toteuttavien urakoitsijoiden
valitsemiseksi.
++ Myönsimme vuosittain jaettavan turvallisuuspalkinnon Lounais-Suomen
Verkonrakennus Oy:lle, Netelin Robert Norrgårdille ja Voimatelin Juha
Kaltiokummulle.
++ Järjestimme yläkoululaisille tulevaisuuden energiajärjestelmän ideointikilpailun ja
palkitsimme kaikkien 38 kilpailuun osallistuneen koulun parhaat osaajat.
++ Sähkön pientuotannon yleistyminen näkyi Carunan verkkoalueilla. Verkkoomme
liitettyjen aurinkosähköjärjestelmien määrä kaksinkertaistui vuoden loppuun
mennessä edellisvuoteen verrattuna.
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+ Case: Innovaatiokilpailu yläkoululaisille

Miten energiaa käytetään ja tuotetaan sadan vuoden päästä? Onko uusiutuva energia
vastaus tulevaisuuden energiantuotannon haasteisiin tai mitataanko henkilökohtaista
sähkönkulutusta entistä tarkemmin?
Caruna haastoi yläkoululaiset visioimaan energia-alan tulevaisuutta Suomen
100-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetyssä innovaatiokilpailussa. Yläkoululaisten
aivoriihessä syntyi videoita, ainekirjoituksia, maalauksia ja lautapelejä, runoja
ja jopa energia-aiheinen rap-biisi. Niiden perusteella uusiutuvat luonnonvarat,
ympäristöystävällisyys ja vasta kehitteillä olevat teknologiat ovat valtteja tulevaisuuden
energiantuotannossa.
Ida Mehtätalo ja Neemi Sinko Joensuun Steinerkoulusta pohtivat rohkeasti omaa rooliaan
energiankuluttajina. Yläkoululaisten videossa käsitellään ilmastonmuutoksen syitä ja
annetaan käytännön energiansäästövinkkejä.
”Oppilaiden kilpailutyöt osoittavat ennakkoluulottomuutta ja luovuutta, josta meillä
aikuisilla on paljon opittavaa. Kilpailuun osallistuneet yläkoululaiset ovat myös selvästi
hyvin perillä energia-asioista ja peräänkuuluttavat ekologisia ratkaisuja nykyyhteiskunnan kasvavaan energiantarpeeseen. Nämä ratkaisut ja ajatukset tarjoavat
inspiraatiota liiketoimintamme kehittämiseen uuden strategian mukaisesti”, kertoo
Carunan viestintäjohtaja Henna Tuominen.
Kilpailun tarkoituksena oli lisätä ympäristö- ja energiatietoisuutta ja jakaa hyvää energiaa
Carunan verkkoalueella. Mukaan lähti 38 koulua eri puolilta Suomea aina Espoosta Ouluun
ja Kurikasta Joensuuhun. Tyhjin käsin ei kilpailusta tarvinnut palata, sillä jokaisen koulun
voittaja palkittiin 100 euron stipendillä.
”Kiitos Carunalle siitä, että he tekivät tällaisen kilpailun mahdolliseksi. On huikeaa,
mihin suorituksiin ja kekseliäisyyteen oppilailta riittää energiaa. Meille opettajillekin
oli virkistävää nähdä näitä tuotoksia. Voittajaa ei tosin ollut helppo valita useiden
erinomaisten töiden joukosta”, sanoo fysiikan ja kemian lehtori Suvi-Päivi Malvikko
Riihimäen Harjunrinteen koulusta.
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Sähkömarkkinat Suomessa
SÄHKÖNTUOTANTO JA SÄHKÖNSIIRTO
Sähkö tuotetaan voimalaitoksissa ydin-, vesi- ja tuulivoimalla sekä eri
polttoaineilla. Suomessa on noin 120 sähköä tuottavaa energiayritystä ja
yli 400 voimalaitosta.
Voimalaitoksilta sähkö siirtyy koteihin ja muihin sähkön käyttöpaikkoihin
kanta- ja jakeluverkkoa pitkin. Sähkönsiirrosta kantaverkossa vastaa
Fingrid Oyj. Kantaverkossa sähkö siirtyy tuottajilta sähkönsiirto- ja
teollisuusyrityksille. Sähkönsiirtoyhtiö siirtää sähköä kotitalouksiin ja
yrityksille keski- ja pienjännitteisessä jakeluverkossa.

Sähkönsiirto lyhyesti

SÄHKÖNSIIRRON SÄÄNTELY
Suomessa sähkönsiirtomarkkina on tarkasti säänneltyä ja valvottua.
Sähkömarkkinalain tarkoituksena on taata sähkön loppukäyttäjille
hyvä sähkön toimitusvarmuus, kilpailukykyinen hinta sekä toimivat ja
tasapuoliset palveluperiaatteet.
Carunalla on Energiaviraston myöntämät verkkoluvat, joita toimintamme
sähkönsiirtoyhtiönä edellyttää. Energiavirasto valvoo sähkönsiirtoyhtiöiden
toimintaa ja määrittelee sähkönsiirrolle sallitun kohtuullisen tuoton, jonka
perusteella yhtiöt määrittelevät siirtohinnat.
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Sähköverkkoliiketoimintaa sääntelevän sähkömarkkinalain lähtökohtana
on, että sähköverkot muodostavat tuottajan ja käyttäjän välisen
markkinapaikan, joka palvelee tasapuolisin ja kohtuullisin ehdoin
sähkökaupan osapuolia, niin myyjiä kuin ostajia. Sähköverkonhaltijan,
kuten Carunan, velvollisuutena on käyttää, kehittää ja ylläpitää verkkoaan
sähkömarkkinoiden tarpeiden mukaisesti ja turvata näin osaltaan
sähköjärjestelmän toimivuus ja varmuus. Verkonhaltijan tehtävänä on
myös tarjota verkkoliittymä ja sähkönsiirto asiakkaille tasapuolisin ja
kohtuullisin ehdoin.
Tiedonhallinta on tärkeä osa sähkömarkkinoiden toimintaa. Lainsäädännön
perusteella Carunalla on erityinen vastuu toimia puolueettomasti ja jakaa
tarpeellinen tieto muiden markkinaosapuolten kesken. Toisaalta meitä
sitoo henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset. Nämä edellyttävät
muun muassa, että kuluttajilla on oikeus hallita omia tietojaan.
Sähkömarkkinalaki uudistettiin vuonna 2013 sähkönjakelun
toimitusvarmuuden parantamiseksi. Sähkömarkkinalain mukaan myrskystä
tai lumikuormasta aiheutunut sähkökatko ei saa kestää yli kuutta tuntia
kaupungeissa ja taajamissa, eikä yli 36 tuntia niiden ulkopuolella.
Kaikkien sähköverkkoyhtiöiden on parannettava toimitusvarmuuttaan
siten, että sähkökatkot eivät ylitä laissa asetettuja aikarajoja vuoden
2028 jälkeen. Carunalle tämä tarkoittaa merkittäviä investointeja
toimitusvarmuuden parantamiseen esimerkiksi siirtämällä
ilmajohtoverkkoja maan alle ja lisäämällä verkostoautomaatiota.
Investointeja lisäävät myös jakeluverkon ikääntymisestä johtuvat
uudistamistarpeet.

Sähkömarkkinalaki
uudistettiin vuonna
2013 sähkönjakelun
toimitusvarmuuden
parantamiseksi.

SIIRTOHINTOJEN VALVONTA
Energiavirasto valvoo sähkönsiirtoyhtiöiden tuottoja neljän vuoden
valvontajaksoissa. Jos jakson toteutunut tuotto ylittää Energiaviraston
määrittelemän kohtuullisen tuoton rajan, kertyy ylijäämää. Jos taas jakson
toteutunut tuotto jää tämän alle, syntyy alijäämää.
Caruna määrittelee sähkönsiirtohinnat arvioimalla tuotto- ja kulutasoaan.
Kuluihin vaikuttavia tekijöitä on useita, esimerkiksi inflaatio, korkotaso ja
sääolot. Tämän vuoksi arviot toteutuvat harvoin tarkasti.
Jos kerättyjen sähkönsiirtomaksujen määrä alittaa ennakoidun
tason, Caruna voi veloittaa enemmän siirtomaksuja seuraavalla
nelivuotiskaudella. Jos sähkönsiirrosta on veloitettu liikaa, Caruna hyvittää
ylijäämän asiakkaille seuraavassa jaksossa.
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TULEVAISUUDEN SÄHKÖVERKKO
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palveluitamme niin, että ne vastaavat
asiakkaidemme odotuksia sekä yhteiskunnan muuttuvia tarpeita.
Uudet teknologiat, kuten energiavarastot ja laajamittainen, hajautettu
energiantuotanto muuttavat tulevaisuudessa jakeluverkonhaltijoiden
tehtäviä ja liiketoimintamalleja.
Hyvä esimerkki uuden teknologian mukanaan tuomista muutoksista on
etäluettavat sähkömittarit, jotka asensimme kaikille asiakkaillemme
vuoden 2014 loppuun mennessä. Etäluettavien mittareiden ansiosta
asiakkaat voivat hankkia sähköenergiaa tuntikohtaisesti ja seurata
sähkönkulutustaan Carunan energianseurantapalvelussa.
Asiakkaan toimintamahdollisuuksien parantamista valmistellaan työ- ja
elinkeinoministeriön perustamassa älyverkkotyöryhmässä. Työryhmän
tarkoituksena on ohjata sähköverkon suunnittelua ja rakentamista niin,
että kotitaloudet voisivat osallistua aktiivisemmin sähkömarkkinoille muun
muassa myymällä itse tuottamaansa uusiutuvaa energiaa.
Caruna toimii älyverkkotyöryhmässä teknisenä neuvonantajana ja
asiakkaiden tarpeiden toteuttajana. Älyverkkotyöryhmä tulee esittämään
tulevaisuuden suuntaviivat koko Suomen sähköjärjestelmälle virallisessa
mietinnössään syksyllä 2018. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi
älyverkkotyöryhmän väliraportin lokakuussa 2017.
Tulevaisuuden suunnittelun lisäksi rakennamme Carunassa jo käynnissä
olevien verkonparannushankkeiden avulla vahvan pohjan tulevaisuuden
sähkömarkkinoille. Nykyiset verkonrakennusperiaatteemme mahdollistavat
uusiutuvan energian liittämisen verkkoomme laajamittaisesti ja
kustannustehokkaasti. Lisäksi etäluettavat mittarit mahdollistavat sen,
että asiakkaat voivat myydä itse tuottamastaan sähköstä oman käytön
ylittävän osuuden sähkömarkkinoilla.
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Yritysvastuu
Carunassa vastuullisuus tarkoittaa sitä, että työskentelemme
luotettavasti ja vastuullisesti asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme
ja omistajiemme kanssa suomalaisen yhteiskunnan hyväksi ja asetamme
turvallisuuden ja ympäristön etusijalle kaikessa toiminnassamme.
Hyvä yrityskansalaisuus on yksi Carunan vuonna 2017 päivitetyn
strategian kolmesta painopistealueesta. Toiminnan ytimessä on
asiakaslähtöinen ja tehokas perusliiketoiminta, joka tähtää sähkönjakelun
luotettavuuden ja asiakaslähtöisyyden parantamiseen Carunan
toiminnassa ja prosesseissa. Kolmannen strategisen painopisteen
eli kasvun ja uusien palveluiden avulla osallistumme tulevaisuuden
suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen.
Vuonna 2015 kartoitimme toimintamme keskeiset vaikutukset, määritimme
olennaiset vastuullisuusteemat sekä yritysvastuun tavoitetilan.
• Tavoitteenamme on olla Suomen vastuullisin sähkönsiirtoyhtiö, joka
tuottaa lisäarvoa asiakkailleen, yhteiskunnalle ja omistajilleen.
• Tarjoamme luotettavan sähköverkon, joka siirtää sähköä turvallisesti
huomioiden ympäröivän luonnon.
• Saavutamme visiomme toimimalla eettisesti ja pitkäjänteisesti
yhdessä luotettavien kumppaneidemme kanssa.

KESKEISET YRITYSVASTUUTEEMAT
Määritimme toimintamme olennaisimmat vaikutukset Global Reporting
Initiativen (GRI) G4-olennaisuusprosessin mukaisesti vuonna 2015.
Olennaisuusprosessin tuloksena kiteytimme Carunan yritysvastuun
keskeiset painopistealueet sekä GRI G4 -näkökohdat.
Lue lisää olennaisten vastuullisuusteemojen määrittelyprosessista GRI ja
data -osiosta.
Kehitämme toimintaamme ja raportoimme siitä yritysvastuun olennaisiin
teemoihin keskittyen. Huomioimme olennaisuusprosessin tulokset myös
sidosryhmäyhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa.
Vuonna 2018 toteutamme uuden olennaisuusanalyysin sekä siirrymme
yritysvastuuraportoinnissa GRI Standardien käyttöön.
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Yritysvastuun teemat ja näkökohdat

YRITYSVASTUUN PERIAATTEET
Olemme kuvanneet yritysvastuun periaatteemme Carunan HSE-politiikassa
(Health, Safety and Environment):
• Yhtiömme, kaikki työntekijämme ja liikekumppanimme noudattavat
lakeja ja muita määräyksiä, parhaita käytäntöjä ja toimialan
standardeja.
• Kehitämme sähköverkkoamme ottamalla terveys-, turvallisuus- ja
ympäristönäkökohdat huomioon sekä päivittäisissä toiminnoissamme
että pitkän aikavälin kehityksessä.
• Kaikilla työntekijöillämme ja liikekumppaneillamme tulee olla
mahdollisuus työskennellä terveellisessä, turvallisessa ja
motivoivassa työympäristössä.
• Tuotteemme ja palvelumme ovat turvallisia, laadukkaita ja helposti
saatavilla.
• Edistämme terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kulttuuria
kaikissa toiminnoissamme asettamalla päämääriä, tavoitteita ja
toimintaohjelmia jatkuvan parantamisen hengessä.
• Tunnistamme verkko-omaisuutemme ja toimintojemme
ympäristövaikutuksia ja hallitsemme ne täsmällisesti. Otamme
huomioon sähköverkon koko elinkaaren.
CARUNAN VUOSI 2017 – Vuosiraportti

Tuotteemme
ja palvelumme
ovat turvallisia,
laadukkaita ja
helposti saatavilla.

VUOSIRAPORTTI 2017

• Estämme ja minimoimme ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia
vahinkoja järjestelmällisillä riskienarvioinneilla.
• Sitoutamme työntekijämme ja liikekumppanimme vastuulliseen
toimintatapaamme ja yhteisiin päämääriimme.
• Teemme yhteistyötä kuntien, viranomaisten, yksityisten
maanomistajien ja muiden ulkoisten sidosryhmien kanssa.
• Toimintaamme leimaa avoin sisäinen ja ulkoinen viestintä, joka luo
luottamusta asiakkaiden, liikekumppaneiden ja muiden sidosryhmien
keskuudessa.

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.

Energiatehokkuus
on keskeinen osa
Carunan ympäristövastuuta ja
asiakasyhteistyötä.

Olemme sitoutuneet ottamaan energiatehokkuuden huomioon kaikessa
sisäisessä toiminnassamme ja tehostamaan omaa energiankäyttöämme
etenkin sähköverkon häviöiden osalta. Mittava verkonparannusohjelmamme
pienentää myös sähköverkossa syntyviä siirto- ja jakeluhäviöitä.
Vähennämme häviöitä myös verkon suunnittelulla, komponenttien valinnalla
ja peruskytkentätilan optimoinnilla.

YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET
YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n, tavoitteena
on lisätä ihmisten hyvinvointia, poistaa äärimmäinen köyhyys, turvata
maapallon kantokyky ja ympäristömme tulevaisuus sekä mahdollistaa
kestävä ja rauhanomainen globaali kehitys. Energiasektorilla on merkittävä
rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja kestävän huomisen
rakentamisessa. Lisäksi kestävän kehityksen vaatimat ratkaisut tarjoavat
energia-alalle huomattavia liiketoimintamahdollisuuksia.
Caruna on valinnut YK:n 17 universaalin kestävän kehityksen tavoitteen
joukosta kolme tavoitetta, joita sitoudumme edistämään toiminnassamme.
Tavoitteista valittiin ne, joihin toiminnallamme on merkittävin vaikutus.
Carunan strategiset painopistealueet ovat suoraan kytköksissä valittuihin
tavoitteisiin.
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Carunan sitoutuu edistämään YK:n tavoitteista ennen kaikkea edullisen
ja puhtaan energian saantia kestävää teollisuutta, innovaatioita ja
infrastruktuureja sekä kestäviä kaupunkeja ja yhteisöjä.

Edistämme valitsemiamme tavoitteita ennen kaikkea kehittämällä
sähköverkkomme toimintavarmuutta ja sähkönjakelun luotettavuutta
kaikkialla Suomessa mittavan verkonparannushankkeemme puitteissa.
Mahdollistamme puhtaan ja puhtaan energian saannin vahvistamalla
uusiutuvan ja hajautetun energiantuotannon edellytyksiä
sähköverkossamme. Kestävää teollisuutta ja infrastruktuureja sekä
kestäviä kaupunkeja ja yhteisöjä edistämme pitkäaikaisilla investoinneilla
sähköverkkoon, parantamalla yhteistyötä kuntien ja teleoperaattoreiden
kanssa perusinfrastruktuurin rakentamisessa ja kehittämisessä sekä
huolehtimalla osaltamme kansallisesta huoltovarmuudesta.
Näiden lisäksi tunnistimme 17 tavoitteesta myös tavoitteet puhtaasta
vedestä ja sanitaatiosta, ihmisarvoisesta työstä ja talouskasvusta,
vastuullisesta kuluttamisesta, ilmastoteoista, maanpäällisestä elämästä
sekä yhteistyöstä ja kumppanuudesta, joita niin ikään edistämme
toiminnallamme.
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Caruna vaikuttaa näihin kuuteen tavoitteeseen toimintavarman
sähköverkon ylläpidon ja kehittämisen lisäksi esimerkiksi suojelemalla
pohjavesialueita, kunnioittamalla luonnon monimuotoisuutta, työllistämällä
arviolta 2 000 ammattilaista, tarjoamalla turvalliset ja tasa-arvoiset
työolosuhteet, edistämällä energia- ja materiaalitehokkuutta ja
kierrätystä, noudattamalla vastuullisia, kestäviä ja tasapuolisia
hankintakäytäntöjä ja vaalimalla yhteistyötä energia-alan toimijoiden sekä
kuntien ja kaupunkien kanssa.
Määritämme tarkemmat mittarit kestävän kehityksen tavoitteiden
edistymisen seuraamiseksi yritysvastuuohjelman päivittämisen
yhteydessä keväällä 2018.

YRITYSVASTUUN TAVOITTEET
Olemme asettaneet valituille yritysvastuuseen liittyville tunnusluvuille
tavoitteita vuodelle 2018. Avainmittarit ja tavoitteet on esitetty oheisessa
taulukossa.
Vuonna 2018 tarkastelemme toimintamme vaikutuksia muuttuneessa
toimintaympäristössä sekä päivitämme tarvittaessa Carunan
vastuullisuusteemoja. Uusi yritysvastuuohjelma tehdään kevään 2018
aikana.

taulukko jatkuu seuraavalla sivulla

>
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*SAIDI = System Average Interruption Duration Index. Sähkönjakelun keskeytyksen keskimääräinen
keskeytysaika per asiakas.
**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 kierrätys on ulkoistettu Kuusakoski Oy:lle elokuusta 2015 lähtien. Kuusakoski-yhteistyö
koskee uusia urakoitsijasopimuksia. Tavoitteena on, että vuonna 2017 verkosta purettavan ja Kuusakoskelle
päätyvän materiaalin kierrätysaste on 30 prosenttia. Vanhojen sopimusten osalta kierrätyksen hoitavat
urakoitsijat. Jatkossa kierrätysaste nousee, kun yhä useampi urakkasopimus on Kuusakoski-yhteistyön piirissä.
******Pohjavesialueiden pylväsmuuntamoiden uusinta etenee nopeasti ja korvaavia puistomuuntamoita on
rakennettu vuonna 2017suunnitelmia vastaavasti. Vanhojen muuntamoiden puruista ennustettua suurempi
osuus ajoittuu vuoden 2018 talvelle, josta johtuen myös 2017 lopun tavoitetasosta jäätiin jälkeen.
Aikaisemmasta arviosta poiketen osa ilmajohtoverkon toimitusvarmuusinvestointien kautta toteutettavista
pohjavesialueen pylväsmuuntamoiden uusinnasta tulee ajoittumaan vuodelle 2019.
*******Kurssia ei toteutettu, koska 2017 painotimme urakoitsijoiden koulutuksessa turvallisuutta ja laatua.
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Luotettava sähkönjakelu
Ensisijainen tehtävämme ja tavoitteemme on siirtää sähköä luotettavasti ja varmasti.
Toimintavarma sähköverkko takaa parhaan asiakaskokemuksen. Kehitämme
sähköverkkoamme aktiivisesti ja pitkäjänteisesti vastataksemme asiakkaidemme ja
yhteiskunnan odotuksiin nyt ja tulevaisuudessa.

++ Vuonna 2017 panostimme asiakaskokemukseen,
jonka tärkeimpiä tekijöitä on sähkön
toimitusvarmuus.
++ Saneerasimme ja rakensimme sähköverkkoa
276,5 miljoonalla eurolla.
++ Verkonparannushankkeissa toteutettujen
maakaapelointien myötä saimme siirrettyä yli
45 000 Carunan asiakasta luotettavamman
ja toimitusvarmuusvaatimukset täyttävän
sähkönjakelun piiriin.
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++ Kaapeloimme yhteensä yli 6 000 km verkkoa
maan alle säältä suojaan.
++ Päivitimme varautumis- ja
valmissuunnitelmamme sähköverkon
häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalle.
++ Toimitusvarmuusasteemme oli 99,98 %.
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Sähköverkko lukuina

CARUNAN VUOSI 2017 – Vuosiraportti

VUOSIRAPORTTI 2017

Verkon ylläpito ja kehittäminen
Carunalla on Suomen suurimpana sähkönsiirtoyhtiönä yli 85 000 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.

+ Case: Sähköverkon kuntotarkistukset

Helikopteri nousee ilmaan mukanaan pilotti, 3D-laseranturit ja teräväpiirtokamera.
Lennon aikana sensorit mittaavat maastoa: tieto sähköverkon kunnosta sekä puuston
sijainnista siirtyy helikopterin laitteiston kautta kuntotarkastajien päätteelle.
Tämä ei ole tulevaisuutta, vaan sähköverkon kuntotarkastusten arkea. Ilman
teräväpiirtokameraa ja 3D-laseria vikojen paikantaminen olisi huomattavasti nykyistä
hitaampaa.
Vaikka suuri osa sähköverkosta on jo kaivettu maan alle, pitää ilmassa kulkevat
sähkölinjat tarkastaa edelleen säännöllisesti. Huomio kiinnittyy erityisesti linjojen
ympärillä kasvaviin puihin, jotka myrskytuuli tai lumikuorma voivat kaataa sähkölinjoille.
Silloin sähköt saattavat katketa tuhansilta kotitalouksilta.
“Säännölliset kuntotarkastukset ovat osa Carunan verkon toimintavarmuuden
parantamiseen tähtäävää ohjelmaa. Ilmakuvauksilla on tärkeä rooli kaikessa
tekemisessä, sillä sen avulla pääsemme kohdistamaan investoinnit sinne, missä niitä
eniten tarvitaan”, sanoo Carunan sähköverkon kehitysjohtaja Sauli Antila.
Lasermallinnuksilla puiden kasvusuuntaa on mahdollista arvioida vuosikymmenten
päähän, mikä auttaa estämään vikatilanteita. Kuntotarkastuksia on aiemmin tehty
analysoimalla kuvia silmämääräisesti. Nyt suunnittelu nopeutuu, sillä sensoridatan
perusteella tallennettujen kuvien analyysi pystytään automatisoimaan.
Helikopterit ovat apuna myös puuston harvennuksessa, joskin turvallisuussyistä
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mukana on myös maan tasalla liikkuva sähköasentaja. Moni maanomistaja onkin
saattanut saada kotiinsa tiedotteen helikopterilla suoritettavista harvennustöistä.
Usein jo sähkölinjojen päälle kurottuvien oksien poistaminen riittää estämään myrskyn
aiheuttamat sähkökatkokset.
Lentotarkastuksia tehdään usein myös myrskyjen jälkeen, kun halutaan löytää
sähköverkon vikapaikat mahdollisimman nopeasti ja ennaltaehkäistä uusia vikoja.
Helikopterit nähdään taivaalla todennäköisesti myös tulevina vuosina, vaikka
kopterilennokkien hyödyntämisestä keskustellaan jo.

Carunalla on käynnissä vuosikymmenen kestävä verkonparannushanke,
jonka puitteissa kaivamme sähköverkkoa maan alle säältä suojaan. Olemme
sitoutuneet täyttämään sähkömarkkinalain tavoitteet vuoteen 2028
mennessä siten, että pystymme palauttamaan sähköt asiakkaillemme
taajamissa kuuden tunnin ja haja-asutusalueilla 36 tunnin kuluessa
sähkökatkon alkamisesta. Investoimme sähköverkkoomme vuosittain noin
200 miljoonaa euroa.

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.
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Investointeja ohjaavat tekijät

Teemme sähköverkkoomme investointeja asiakasvaikutuksen mukaan
järjestyksessä, josta asiakkaamme hyötyvät eniten. Toimenpiteet
kohdistetaan ensin alueille, joissa asiakastiheys ja siirrettävän
sähkön määrä ovat suurimpia. Vuonna 2017 jatkoimme sähköverkon
maakaapelointia yhä enemmän taajamien ulkopuolella.
Parannamme sähköverkkoa laajoina maantieteellisinä kokonaisuuksina,
jolloin voimme optimoida niin hankkeisiin liittyvät hankinnat kuin
ympäristölliset ja tekniset seikat. Hankkeiden suunnittelua ohjaavat
elinkaarikustannukset: vaikka maakaapelointi on rakennusvaiheessa
hieman kalliimpaa kuin perinteisten ilmajohtojen rakentaminen,
maakaapeloinnilla on pienemmät kunnossapito- ja korjauskustannukset.
Lisäksi parannamme sähköverkon luotettavuutta teknisillä ratkaisuilla.
Esimerkiksi rengasverkkojen ja verkostoautomaation ansiosta pystymme
rajaamaan sähköverkon viat ja palauttamaan sähköt nopeammin
vahingoittumattomiin verkoston osiin. Hoidamme myös sähkölinjojen lähellä
olevia metsäalueita.
Sähköverkko-omaisuuden hallinnasta vastaa Carunan
omaisuudenhallintayksikkö.
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SÄHKÖVERKON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUONNA 2017
Vuonna 2017 jatkoimme sähkön toimitusvarmuutta parantavia
laajoja investointeja kaikilla verkkoalueillamme. Pääpaino
verkonparannushankkeissa oli edelleen keskijänniteilmajohtoverkon
saneerauksessa.
Rakensimme pien- ja keskijännitemaakaapeliverkkoa yhteensä yli 6 000
kilometriä. Koko sähköverkon kaapelointiaste oli vuoden 2017 päättyessä
45 prosenttia. Verkonparannushankkeissa toteutettujen maakaapelointien
myötä saimme siirrettyä yli 45 000 Carunan asiakasta luotettavamman ja
toimitusvarmuusvaatimukset täyttävän sähkönjakelun piiriin.

CARUNAN VUOSI 2017 – Vuosiraportti

VUOSIRAPORTTI 2017

Toimitusvarmuus vuonna 2017
Sähköverkkomme säästyi poikkeuksellisilta myrskyiltä vuonna 2017.
Suurimmat tekijät keskimääräiseen sähköverkon vikojen korjausajan
pidentymiseen olivat Etelä-Suomessa Kiira-rajuilma elokuussa ja
Niinan päivän lumimyräkkä lokakuussa 2017. Lounais-Suomen länsiosia
koetteli vielä Tove-tykkylumi joulukuussa. Vuosina 2014–2017 tehdyt
verkonparannustoimenpiteet vähensivät sääilmiöiden vaikutuksia
sähkönjakeluun. Sähkön toimitusvarmuusaste pysyi vuonna 2017 ennallaan
99,98 prosentissa.
Vuonna 2017 sähkönjakelukeskeytysten esiintymistiheyttä kuvaava
SAIFI-tunnusluku (System Average Interruption Frequency Index) oli 1,8.
Tämä tarkoittaa, että keskimäärin asiakas koki alle kaksi sähkönjakelun
keskeytystä vuoden aikana. Sähkökatkon kestoa kuvaava SAIDI-tunnusluku
eli keskimääräinen sähkökatkojen kokonaiskesto asiakasta kohden oli 123
minuuttia vuoden aikana.
Tunnusluvut sisältävät myös suunnitellut keskeytykset. Suunniteltujen
keskeytysten määrä on kasvanut, sillä Carunalla on käynnissä mittava
sähköverkon parannusohjelma, ja uuden verkon käyttöönotto aiheuttaa
suunniteltuja sähkökatkoja asiakkaille. Ilmoitamme näistä katkoista
asiakkaillemme etukäteen.

CARUNAN VUOSI 2017 – Vuosiraportti

Sähkön toimitusvarmuusaste
pysyi vuonna 2017
ennallaan 99,98
prosentissa.

VUOSIRAPORTTI 2017

Varautuminen poikkeustilanteisiin
Yhteiskunta on entistä riippuvaisempi luotettavasta sähkönjakelusta
kaikissa olosuhteissa. Kriittisten sähkö- ja tietoliikenneverkkojen sekä
asiakkaiden välisiä keskinäisiä riippuvuuksia on selvitetty muun muassa
Huoltovarmuuskeskuksen tutkimuksessa.
Pyrimme takaamaan mahdollisimman häiriöttömän sähköntoimituksen.
Jos sähkönjakelu keskeytyy, Carunan on jakeluverkonhaltijana tiedotettava
siitä viipymättä asiakkailleen sekä 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.
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 myös 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 on puolestaan tarkoitettu poikkeuslainsäädännön
aikaiseen sähköntoimituksen jatkuvuuden varmistamiseen ulkoisessa tai
sisäisessä uhassa. Tarkennamme suunnitelmia sekä toimintatapojamme
häiriö- ja vikatilanteista saamiemme kokemusten perusteella.
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Varautuminen poikkeustilanteisiin

Sähkömarkkinalain edellyttämät varautumis- ja valmiussuunnitelmat
on päivitettävä säännöllisesti. Toimitimme viimeisimmän päivityksen
suunnitelmistamme valvovalle viranomaiselle joulukuussa 2017.
Jatkuvuudenhallinnan ylläpitämiseksi tarkastelemme varautumistamme
neljä kertaa vuodessa. Varautumis- ja valmiussuunnitelmista vastaa
Carunan käyttötoiminnot-yksikkö. Turvallisuuspäällikkö huolehtii
suunnitelmien ajantasaisuudesta ja raportoinnista viranomaisille.
Yhteistyön ja valmiuden ylläpitämiseksi osallistumme viranomaisten
varautumis- ja valmiusorganisaatioiden toimintaan.

HUOLTOVARMUUS
Caruna on maamme suurimpana jakeluverkonhaltijana
huoltovarmuuskriittinen yritys. Huoltovarmuus tarkoittaa kykyä selviytyä
häiriötilanteissa ja kriisioloissa mahdollisimman vähin erityisjärjestelyin
ja haitoin. Varaudumme ylläpitämään sähkön toimituskykyä nykyisellä
toimitusvarmuustasolla pitkittyvänkin kriisin aikana.
Vuoden 2017 aikana osallistuimme kolmeen viranomaisen koordinoimaan
huoltovarmuusharjoitukseen. Investoimalla sähköverkon luotettavuuteen
varmistamme huoltovarmuuden ja sähköntoimituksen jatkuvuuden etenkin
ilmastollisissa ongelmissa.

CARUNAN VUOSI 2017 – Vuosiraportti

Varaudumme
ylläpitämään sähkön
toimituskykyä
nykyisellä
toimitusvarmuustasolla
pitkittyvänkin kriisin
aikana.

VUOSIRAPORTTI 2017

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

++ Projektinvalvojamme ja urakoitsijamme
suorittivat yhteensä lähes 3 000
työmaatarkastusta ja Carunan oma
henkilöstö teki yli 400 turvallisuuden
havainnointikierrosta eli Safety Walkia.
++ Myönsimme työturvallisuudessa
ansioituneille urakoitsijoillemme Carunan
turvallisuuspalkinnon kolmatta kertaa.
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Turvallinen sähköverkko
Suomessa sähköturvallisuuden perusvaatimukset määritetään
sähköturvallisuuslaissa. Suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme
sähköverkkoamme lakisääteisten vaatimusten, toimialan standardien ja
parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
Sähköturvallisuuslaki edellyttää, että sähköverkko ei saa aiheuttaa vaaraa.
Kiinnitämme sähköverkon suunnittelussa, verkkokomponenttien valinnassa
sekä rakennustyötyömaita ja sähkötöitä koskevissa vaatimuksissa ja
valvonnassa erityistä huomiota sähköverkon turvallisuuteen.
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
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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. Valtaosa näistä aiheutuu
sähkötyöturvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä. Ilmoitamme
sähkötapaturmat ja läheltä piti -tilanteet turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tukesille jakaaksemme tietoa ja parantaaksemme sähköturvallisuutta koko
toimialalla.
Vuonna 2017 verkkoalueellamme tapahtui kahdeksan pääosin sääilmiöistä
ja huolimattomuudesta johtuvaa sähkötapaturmaa ja yksi läheltä piti
-tilanne kolmansille osapuolille.

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUS
Sähkönjakelun luotettavuus vaikuttaa välillisesti koko yhteiskunnan
turvallisuuteen. Sähköverkon parannushankkeellamme edistämme
sähkönjakelun häiriöttömyydestä kriittisesti riippuvaisten sähkönkäyttäjien
toimintavarmuutta ja pienennämme haitallisten vaikutusten
todennäköisyyttä yhteiskunnalle. Kriittisiä sähkönkäyttäjiä ovat muun
muassa sairaalat, vanhainkodit, julkinen liikenne, teleoperaattoreiden
tukiasemat, vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot.

ASIAKASTURVALLISUUS
Asiakasturvallisuuden varmistaminen 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 asiakakkaan mittauskeskuksen vikojen tunnistamiseksi.
Tutkimme epäilyttävät tilanteet ja korjaamme ne. Vuonna 2017 löysimme
etäluettavien mittareiden avulla sähköverkostamme ja asiakkaidemme
sähkökeskuksista 384 vikaa, jotka korjasimme välittömästi.
Olemme kouluttaneet myös asiakasneuvojamme tunnistamaan asiakkaiden
kuvausten perusteella erityyppisiä vikoja.
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Työturvallisuus
Edellytämme, että kaikilla työntekijöillämme ja yhteistyökumppaneillamme
on mahdollisuus työskennellä terveellisessä, turvallisessa ja motivoivassa
työympäristössä. Tavoitteenamme on välttää tapaturmat kokonaan.
Työturvallisuus edellyttää yhteistyötä kaikkien työpaikalla tai
projekteissa työskentelevien osapuolten kesken. Työmaiden
turvallisuus perustuu riskien arviointiin. Edellytämme sekä itseltämme
että yhteistyökumppaneiltamme työtapoihin ja työympäristöön
liittyvien vaarojen jatkuvaa tarkkailua. Teemme jokaiselle projektille
turvallisuussuunnitelman, ja pidämme sitä ajan tasalla.
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. Caruna on
Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen, ja olemme
sitoutuneet nolla tapaturmaa -ajatteluun.
Valvomme työympäristömme ja toimintojemme turvallisuutta säännöllisten
työmaatarkastusten ja turvallisuuden havainnointikierrosten eli niin
sanottujen Safety Walkien avulla. Safety Walk on turvallisuuspainotteinen,
vuorovaikutteinen kierros työmaalla tai toimistotiloissa. Safety Walkin
painopiste on ihmisissä, turvallisissa työskentelytavoissa ja olosuhteissa,
kun taas työmaatarkastuksessa yleensä keskitytään tekniikkaan ja
turvallisuuspuutteisiin.
Olemme asettaneet henkilöstöllemme työtehtäviin perustuvat Safety Walk
-tavoitteet. Henkilöstömme teki vuoden 2017 aikana yhteensä 426 Safety
Walkia.
Työmaatarkastuksia tekevät puolestaan pääasiassa
yhteistyökumppanimme projektinvalvojat. Olemme velvoittaneet
urakoitsijamme valvomaan työmaita ja raportoimaan turvallisuudesta
sekä helpottaneet heidän työtään mobiilityökaluilla, joilla raportit voi
tehdä suoraan kentältä ja liittää mukaan tarvittavat valokuvat. Vuonna
2017 projektinvalvojamme ja urakoitsijamme raportoivat yhteensä 2 930
työmaatarkastusta.
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URAKOITSIJATURVALLISUUS
Vaatimus turvallisesta työstä ja työympäristöstä koskee yhtä lailla
koko Carunan henkilöstöä, kaikkia 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 työtunteihin
(kpl/miljoonaa tehtyä työtuntia).
Olemme tehostaneet urakoitsijoiden tapaturma- ja työtuntiraportointia
järjestelmällisesti. Koulutuksella, perehdytyksellä ja poikkeamien
systemaattisella käsittelyllä olemme onnistuneet laskemaan
tapaturmataajuutta merkittävästi. Vuonna 2017 urakoitsijoiden
tapaturmataajuudessa tuli kuitenkin takapakkia: tulos oli 9,5 (tapaturmaa
per miljoona työtuntia) eli palasimme vuoden 2016 ennätysalhaisen
lukeman (5,2) jälkeen vuosien 2014 ja 2015 tasolle.
Seuraamme myös urakoitsijoille sattuneita vakavia tapaturmia.
Luokittelemme tapaturman vakavaksi, jos siitä aiheutuu vähintään 30
päivän työkyvyttömyys tai pysyvä vamma.
Vuonna 2017 tapahtui neljä vakavaa urakoitsijatapaturmaa, ja ne kaikki
tapahtuivat pääurakoitsijoidemme alihankkijoille:
• Aliurakoitsijan autonkuljettaja sai hiusmurtuman lonkkaansa, kun hän
liukastui ja putosi kuorma-auton lavalta.
• Kaivuu-urakoitsijan työntekijä sai sähköiskun, kun kaivinkone ajautui
liian lähelle jännitteistä ilmasähköjohtoa.
• Aliurakoitsijan työntekijä sai murskavamman jalkateräänsä, kun
pystyasentoon laskettu kaivinkoneen kauha kaatui hänen jalalleen.
• Aliurakoitsijan työntekijä sai sääreensä avomurtuman, kun
merikaapelin laskussa käytetty kaapelikelkka irtosi ja sinkoutui hänen
jalkoihinsa.
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ALIURAKOITSIJATURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN
Aliurakoitsijoiden työturvallisuuden kehittäminen yhdessä
pääurakoitsijoidemme kanssa oli yksi turvallisuustoimintamme
painopisteitä vuonna 2017. Keskeisiä toimenpiteitämme ovat olleet muun
muassa HSE-yhteistyöverkoston perustaminen yhdessä keskeisten
urakoitsijoidemme kanssa, oman työn turvallisuustarkastuksen
käyttöönotto koko urakointiketjuun, turvallisuuspainotteisten
verkkokurssien sisältöpäivitykset sekä turvallisuuspoikkeamien hallinta- ja
viestintämallimme jalkautumisen varmistaminen koko urakointiketjuun.

+ Case: HSE-verkosto

Vaikka turvallisuus on jatkuvasti parantunut Carunan työmailla, kirjattiin alkuvuodesta
2017 synkkiä lukuja työtapaturmatilastoihin: kolmen ensimmäisen kuukauden aikana
sattui yhtä paljon vakavia urakoitsijatapaturmia kuin koko vuoden 2016 aikana.
Caruna päätti puuttua tilanteeseen ja perusti urakoitsijoiden yhteisen HSE-verkoston
(Health, Safety and Environment) ratkomaan alan turvallisuushaasteita. Sen
tavoitteena on parantaa työturvallisuutta yhtenäistämällä työturvallisuuskäytäntöjä
sekä sujuvoittamalla tiedonkulkua työmailla. Verkosto työskentelee myös
ympäristötietouden lisäämiseksi. Mukaan lähti heti kymmenkunta urakoitsijoiden
edustajaa.
Verkostossa jaetaan hyviä käytäntöjä esimerkiksi kaapeliasennuksista ja purkutöiden
turvallisuudesta. Palautteen perusteella uudelle yhteistyömuodolle ollut selkeä tarve.
“HSE-verkoston aloittaminen oli loistava idea työturvallisuuden parantamiseksi.
Verkoston kautta Carunan asettamat työturvallisuusvaatimukset ja -tavoitteet ovat
tulleet paljon selkeämmiksi. Pyörää ei aina tarvitse keksiä uudelleen, vaan käyttöön
voi ottaa jo muiden hyväksi kokemia menetelmiä. Tästä esimerkkinä on sähköisten
työkalujen käyttäminen työturvallisuustarkistuksissa, sanoo HSEQ-päällikkö Juhani
Kamila Eltel Networks Oy:stä.
Tähän mennessä HSE-verkosto on työstänyt oman työn
turvallisuustarkistusmenettelyä sekä yhdenmukaistanut tapaa, jolla
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turvallisuuspoikkeamista ilmoitetaan. Aikaisempia tapaturmia on käyty yhdessä
läpi, ja verkostossa on sovittu korjaavista toimenpiteistä. Nopeutunut tiedonkulku ja
yhdenmukaiset toimintatavat ovat helpottaneet työskentelyä myös aliurakoitsijoiden
kanssa.
“Olemme kehittäneet ja täsmentäneet yrityksen ja omien yhteistyökumppaneiden
toimintatapoja ja -ohjeistusta. Ne ovat auttaneet parantamaan työkohteiden
läpimenoaikoja, koska erityyppisille työkohteille käytetään aina parasta mahdollista
turvallista toimintatapaa, TLT Connection Oy:n projektipäällikkö Timo Rantala sanoo.
Verkosto on yhtä mieltä siitä, että työturvallisuutta parannetaan parhaiten yhdessä.
“Haluamme olla mukana luomassa uutta työturvallisuuskulttuuria koko alalle. Odotan
myös sitä, että tulevaisuudessa saamme aliurakoitsijat mukaan verkoston toimintaan”,
Rejlers Oy:n sähköverkkojen palvelupäällikkönä toimiva Hannu Hiltunen toteaa.

Vuonna 2017 aloitimme työntekijöiden oman työn
turvallisuustarkastusjalkautukset koko urakointiketjussamme. Menettelyn
tarkoituksena on ohjata työmailla työskenteleviä henkilöitä työympäristön
ja olosuhteiden jatkuvaan tarkkailuun sekä vastuunottoon omasta ja koko
työmaan turvallisuudesta. Jalkautus jatkuu vuonna 2018.

TURVALLISUUSPALKINTO
Palkitsemme yhteistyökumppaneitamme hyvästä turvallisuustoiminnasta
ja puutumme epäkohtiin. Vuonna 2017 jaoimme kolmatta kertaa
Carunan turvallisuuspalkinnon työturvallisuuden kehittämisessä
kunnostautuneille urakoitsijoille. Palkitsemisen perusteluissa painotettiin
aliurakoitsijaturvallisuutta edistäviä toimenpiteitä.
Yrityssarjan palkinnon sai Carunan aliurakointiyritys Lounais-Suomen
Verkonrakennus Oy. Carunan pääurakoitsija Netel Oy on todennut yrityksen
luotettavaksi kumppaniksi. Palkittu pienyritys panostaa henkilöstönsä
osaamiseen, jatkuvaan ammatilliseen kehittämiseen ja työturvallisuuteen.
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+ Case: Työturvallisuuspalkinto

Caruna palkitsee vuosittain työturvallisuutta ansiokkaasti edistäneitä urakoitsijoita.
Vuonna 2017 korostettiin aliurakoitsijoiden turvallisuusponnisteluita. Yrityssarjassa
palkittiin Lounais-Suomen Verkonrakennus Oy, joka on toiminut Netel Oy:n alihankkijana
Carunan sähköverkon rakennusprojektissa.
“Turvallisuus on asia, johon Carunassa kiinnitetään korostetusti huomiota
aivan ylintä johtoa myöten. Samoin näyttää olevan asian laita Lounais-Suomen
Verkonrakennuksessa. Carunan työmaatarkastuksissa on huomattu yrityksen vahva
kokemus, alan tuntemus ja henkilöstön ammattitaito sekä asianmukainen kalusto”,
sanoo Carunan toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny.
Lounais-Suomen Verkonrakennukselle ei ole sattunut yhtään työtapaturmaa.
Seitsemän hengen yritys luottaa siihen, ettei kirjauksia työtapaturmista tarvitse
jatkossakaan tehdä.
”Meillä työturvallisuus lähtee työntekijöiden vahvasta ammattiosaamisesta,
ammattiylpeydestä ja korkeasta työmoraalista. Työturvallisuus on myös jatkuvaa
opiskelua ja kehittämistä. Jos työntekijämme huomaavat kentällä epäkohtia
turvallisuuden suhteen, he tuovat siitä välittömästi tiedon meille ja asiaan etsitään
viipymättä ratkaisuja”, kertoo Lounais-Suomen Verkonrakennuksen toinen omistaja
Janne Syväjärvi.
Yrityssarjan lisäksi palkinto myönnetään henkilökohtaisessa sarjassa, jossa Caruna
palkitsi Robert Norrgårdin Neteliltä ja Juha Kaltiokummun Voimateliltä.
Kenttätöiden johtaja Robert Norrgårdia kiitettiin tinkimättömästä suhtautumisesta
työturvallisuuteen. Vankka osaaminen kenttätyöstä ja työturvallisuudesta pitää
huolen, että asiat hoituvat aliurakoitsijaportaassa asti. Norrgård on myös kehittänyt
käytännön tarkistuttaa urakoitsijoiden töitä toisillaan, mikä on vähentänyt puutteita
työmaaturvallisuudessa.
Pohjois-Suomen Voimatelin projektivastaava Kaltiokumpu ilmoittaa
turvallisuuspoikkeamista ripeästi ja tutkii ne perusteellisesti. Kaltiokumpu myös
perehdyttää ja ohjaa omien työmaidensa henkilöstöä. Hän saakin tunnustusta
esimerkillisestä työstä.
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”Onnittelen turvallisuuspalkinnon saajia hyvästä työstä. Toivon, että palkittujen
näyttämä esimerkki kannustaa kaikkia muitakin kiinnittämään huomiota
työturvallisuuteen. Jokainen työntekijä ja urakoitsija on meille arvokas ja haluamme
jokaisen pääsevän päivän päätteeksi ehjänä kotiin”, sanoo Carunan turvallisuus- ja
ympäristöpäällikkö Piia Häkkinen.

Henkilökohtaisessa kategoriassa palkitsimme kaksi henkilöä: Robert
Norrgårdin Neteliltä ja Juha Kaltiokummun Voimateliltä. Norrgårdilla on
tinkimätön turvallisuusasenne ja vankka kenttätyöosaaminen sekä kyky
varmistaa asioiden käytännön jalkautuminen aliurakoitsijaportaaseen
asti. Kaltiokumpu toimii yrityksessään valtakunnallisena esimerkkinä
työmaaturvallisuuden hallinnassa, käsittelee mahdolliset
turvallisuuspoikkeamat asianmukaisesti ja jakaa niistä saatavat opit sekä
oman että aliurakoitsijoiden henkilöstön kanssa täsmällisesti.

TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖKOULUTUKSET
Koulutamme ja perehdytämme sekä omaa että yhteistyökumppaneidemme
henkilöstöä turvallisuus- ja ympäristöasioissa.
Turvallisuus ja ympäristö -verkkokurssin suorittaminen on pakollista
kaikille Carunan työmailla työskenteleville henkilöille. Kurssin sisältö
päivitettiin vuoden 2017 aikana ja samalla sitä täydennettiin sähköverkkoomaisuuden hallintaan liittyvällä sisällöllä. Kurssisuoritus on voimassa
kolme vuotta ja voimassa oleva suoritus on jo lähes 2 500 henkilöllä.
Päivitimme vuonna 2017 myös kaikille Carunan työmailla työskenteleville
suositeltavan Sähköturvallisuus työkohteessa -verkkokurssin.
Vuoden 2017 aikana lähes 1 000 henkilöä suoritti sekä turvallisuus- ja
ympäristöverkkokurssin että sähköturvallisuusverkkokurssin.
Järjestämme yhteistyökumppaneillemme myös erilaisia turvallisuuteen
ja ympäristöasioihin liittyviä koulutustilaisuuksia, kuten päivystysja vianselvityskoulutusta, maankäytön suunnittelukoulutusta,
suurhäiriökoulutusta ja sähkölinjojen läheisyydessä tehtävän puuston
raivauskoulutusta. Tällaisiin koulutuksiin osallistui vuoden 2017 aikana
yhteensä yli 400 henkilöä.
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+ Case: Sähkösuunnittelukoulutus TAKK:ssa

Sähköverkon suunnittelijan työ edellyttää laajaa osaamista sähköisestä
mitoittamisesta aina maanomistajan kohtaamiseen. Omaa ammattitaitoa kannattaa
päivittää aika ajoin, ja siksi myös Caruna on mukana järjestämässä lisäkoulutusta
sähköverkon suunnittelijoille yhteistyössä Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa.
Suosittua täydennyskoulutusta on järjestetty vuodesta 2015, ja se on innostanut
yhteensä 226 ammattilaista syventämään suunnitteluosaamistaan. Osallistujien,
urakoitsijoiden ja koulutuksen järjestäjien palautteen perusteella lisäopinnoille on
tarvetta.
“On ollut erittäin hienoa tehdä yhteistyönä nämä koulutukset, ja toivon näille
jatkuvuutta. Koulutukset ovat antaneet minulle kouluttajana mahdollisuuden päivittää
omaa osaamista reaaliajassa Carunan muutoksien mukana. Koulutuspäivien ilmapiiri
on ollut avointa ja keskustelevaa, siis kaiken kaikkiaan upea juttu”, Tampereen
aikuiskoulutuskeskuksen kouluttaja Jaana Harju kertoo.
Nelipäiväinen koulutus on suunnattu erityisesti uraansa aloittaville suunnittelijoille,
mutta sisällöltään se sopii kertaukseksi kokeneemmille alan ammattilaisille sekä ensi
kertaa Carunan projekteihin osallistuville suunnittelijoille. Mukaan voi hakea kaksi
kertaa vuodessa.
Intensiiviopetuksessa pureudutaan Carunan projektien suunnitteluperiaatteisiin,
sähköiseen mitoittamiseen ja sähköverkon sijoittamiseen maastoon sekä teknisiin
laitteistoihin kuten puistomuuntamoihin. Kurssin päätteeksi on koe, jonka läpäisseet
osallistujat saavat Carunan sähköverkon suunnittelijakortin. Kouluttajina kurssilla
toimivat Jaana Harju TAKK:lta, Carunan omat asiantuntijat sekä vierailevat kouluttajat
Pepe Vahlberg ELY-keskuksesta sekä Airi Kulmala MTK:lta.
Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen lisäksi Caruna on tiivistänyt yhteistyötään
Maa- ja metsätaloustuottajien MTK:n kanssa. Yhteistyöstä on versonut esimerkiksi
suunnittelijakoulutukseen sisältyvä osuus maanomistajan kohtaamisesta. Suunnittelijat
saavat lisäoppia siitä, miten kaapelin sijoittaminen pellolle vaikuttaa maataloustukiin ja
kuinka tärkeää maanomistajille on tiedottaa työn etenemisestä.
“Yhteistyö TAKK:n ja MTK:n kanssa toimii mainiosti ja koulutus tullaan järjestämään
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jatkossakin, jos kiinnostusta on yhtä paljon kuin tähän saakka”, lupaa Carunan puolella
koulutuksen vastuuhenkilönä toimiva Kalle Sato.

Osana urakoitsijaturvallisuuden toimenpideohjelmaa käynnistimme
Caruna-korttikoulutuksen. Koulutus on suunnattu erityisesti sellaisille
aliurakoitsijoille, jotka eivät ole sähköammattilaisia vaan esimerkiksi
maanrakennusurakoitsijoita tai metsureita. Koulutuksen tarkoituksena
on taata perusymmärrys Carunan toimintaympäristöön liittyvistä
turvallisuustekijöistä koko aliurakoitsijakentällä ja tukea samalla
Carunan sopimusurakoitsijoita heidän omien perehdytysvelvoitteidensa
täyttämisessä.
Caruna-kortti konseptoitiin ja pilotoitiin vuoden 2017 aikana, ja alueelliset
koulutukset käynnistyvät heti vuoden 2018 alussa. Tavoitteenamme on,
että kaikki aliurakoitsijamme osallistuvat koulutukseen vuoden 2018
aikana.
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Ympäristö
Tavoitteenamme on hallita sähköverkkomme ja toimintamme koko elinkaaren
aikaisia ympäristövaikutuksia. Pyrimme minimoimaan toiminnastamme aiheutuvat
ympäristöhaitat ja maksimoimaan myönteiset ympäristövaikutukset huomioimalla
luonnonympäristöön liittyvät seikat toimintamme kaikissa vaiheissa.

++ Jatkoimme sähköhäviötä vähentävien
verkonparannushankkeiden toteutusta sekä
muita energiatehokkuustoimia. Toteutettujen
toimitusvarmuusinvestointien avulla
verkostohäviöitä pystyttiin alentamaan noin
1 GWh.
++ Poistimme vuoden 2017 aikana noin
350 pylväsmuuntamoa pohjavesialueilta
pienentääksemme öljyvuodoista aiheutuvaa
pohjavesien pilaantumisriskiä.
++ Öljyvuotojen määrä väheni merkittävästi: yli
100 kilon öljyvuotoja tapahtui vain yksi.
++ Aurinkopaneelit Perkkaan toimitilamme ja
Keilaniemen sähköaseman katoilla tuottivat
yhteensä 47 MWh sähköä omaan käyttöömme.
CARUNAN VUOSI 2017 – Vuosiraportti

++ Vuonna 2017 Kuusakoski käsitteli noin 32
prosenttia Carunan verkostoprojektien
purkumateriaaleista, lopuista huolehtivat
urakoitsijat sopimuskumppaneidensa kautta.
++ Käynnistimme materiaalien
elinkaariselvityksen. Selvitämme, miten
purkumateriaaliamme käsitellään edelleen ja
mihin ne päätyvät käsittelyn jälkeen.
++ Carunan ympäristösertifikaatti päivitettiin
ISO14001:2015–standardin mukaiseksi.
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Keskeiset ympäristövaikutukset
Tunnistamme ja arvioimme ympäristövaikutuksiamme säännöllisesti.
Päivitimme niitä viimeksi syksyllä 2017 liiketoimintasuunnittelun
yhteydessä.
Merkittävimmät ympäristövaikutuksemme ja niiden keskeiset
hallintatoimenpiteet on lueteltu seuraavassa taulukossa.
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taulukko jatkuu seuraavalla sivulla

>
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Materiaalien käyttö
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 2017 Kuusakoski käsitteli noin 32 prosenttia
verkostoprojektiemme purkumateriaaleista. Määrä kasvaa sitä mukaa, kun
Carunan urakointisopimukset uudistuvat.
Vuonna 2017 sähköverkostamme purettiin yli 4 600 tonnia kyllästettyjä
puupylväitä. Pylväiden käsittelyä ja hävittämistä säädellään tiukasti.
Aiemmin yleinen kyllästeaine CCA sisältää myrkyllisiä ja syöpävaarallisia
aineita, ja sen käyttö on ollut kiellettyä uusissa pylväissä vuodesta 2006
lähtien. Toinen yleinen, syöpävaarallinen pylväskylläste on kreosootti.
Emme ole käyttäneet kreosoottikyllästeisiä pylväitä vuoden 2007 jälkeen.
Mikäli havaitsemme purkutyömailla pylväiden hävikkiä, ilmoitamme siitä
poliisille.

MATERIAALIEN HANKINTA
Investointimme toimintavarmaan ja luotettavaan sähköverkkoon
ovat mittavia. Verkonrakennuskomponenttiemme hankintamäärät ja
niiden sisältämät raaka-ainemäärät ovat huomattavia. Pääasiallisia
verkonrakennuskomponentteja ovat maakaapelit, puistomuuntamot ja
jakelumuuntajat.
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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.
Käyttämämme sähkökaapelit sisältävät johdinmateriaalina ainoastaan
alumiinia. Hankimme vuosittain arviolta 3 500 kilometriä kaapelia, joka
sisältää noin 3 000 tonnia alumiinia.
Hankimme valtaosan käyttämistämme materiaaleista itse ja osan
välillisesti urakoitsijoidemme kautta. Vuonna 2017 lisäsimme suoraa
osuuttamme materiaalihankinnoista erityisesti kaapeleissa ja muuntajissa.
Tämä parantaa materiaalien koko elinkaaren aikaista hallintaa, seurantaa
ja raportointia.
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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.
Syksystä 2015 lähtien kaikki hankkimamme uudet jakelumuuntajat ovat
päivitetyn EU-direktiivin mukaisia, pienihäviöisiä ECO-muuntajia.

Käytämme
hiilidioksidipäästötöntä
sähköä
kompensoimaan
sähköverkon
häviötä.

Käytämme hiilidioksidipäästötöntä sähköä kompensoimaan sähköverkon
häviötä. Vuonna 2017 hankimme häviösähkön kompensointiin 380 GWh
sähköenergiaa.
Lisäksi verkkoalueemme varavoimakoneet tarvitsevat pieniä määriä
polttoaineita. Urakoitsijamme hankkivat polttoaineen.

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 suhteelliset häviöt vähenivät noin 1 GWh vuonna
2017.
Lisäksi olemme sitoutuneet parantamaan asiakkaidemme tietoisuutta
heidän omasta sähkönkäytöstään ja sen tehostamispotentiaalista, ja
siten tukemaan asiakkaitamme heidän omien energiatehokkuustoimiensa
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Energiatehokkuus
on keskeinen
osa Carunan
ympäristövastuuta
ja asiakasyhteistyötä.

VUOSIRAPORTTI 2017

toteuttamisessa. Tarjoamme muun muassa energiaseurantapalvelua,
energiatehokkuusneuvontaa ja opastusta oman sähköntuotannon
käyttöönotossa.

OMA ENERGIANKÄYTTÖ
Carunan oma energiankäyttö koostuu pääasiassa toimistokiinteistöissä
kuluttamastamme sähkö- ja lämpöenergiasta. Valtaosa omasta
energiankäytöstämme tapahtuu Espoon Upseerinkadun toimitilassa, jonka
otimme käyttöön syyskuussa 2015. Vuonna 2017 käytimme sähköenergiaa
2,1 GWh ja lämpöenergiaa 1,8 GWh.
Upseerinkadun toimitilassa lähes 75 prosenttia energiasta kuluu muun
muassa serverien ja valvomon jäähdyttämiseen sekä muun kiinteistön
jäähdyttämiseen, lämmitykseen ja ilmanvaihtoon. Muita merkittäviä
energiankulutuskohteita ovat muun muassa käyttöveden lämmitys
sekä valaistus. Kiinteistössä toimivan ravintolan kulutusta ei ole otettu
huomioon Carunan energiankulutusmittauksessa.
Käytämme Upseerinkadun toimitilassa kaukolämmön ohella maalämpöä.

OMA ENERGIANTUOTANTO
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 2017
paneelien kokonaisenergiantuotanto oli noin 24 MWh. Käytimme tuotetun
energian toimitilassamme.
Lisäksi Espoon Keilaniemessä sijaitsevan sähköasemamme katolla on 119
aurinkosähköpaneelia. Vuonna 2017 paneeleiden kokonaisenergiantuotanto
oli noin 23 MWh. Käytimme energiasta noin 10,5 MWh sähköasemalla ja
loput siirsimme jakeluverkkoon kompensoimaan sähköhäviöitä.
Vuonna 2017 hyödynsimme lisäksi 0,15 GWh maalämpöä toimitilamme
lämmityksessä ja jäähdytyksessä.
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Ilmastovaikutukset
Edistämme omalta osaltamme ilmastonmuutosta torjuvia toimenpiteitä.
Optimoimme sähköverkon rakenteen vastaamaan muuttuvien
energiamarkkinoiden ja asiakkaiden tarpeita ja tarjoamme joustavan
alustan erilaisille energiankäytön tehostamista ja päästöjen vähentämistä
tukeville toimenpiteille.
Pyrimme tehostamaan omia operatiivisia prosessejamme suuria
kokonaisuuksia kattavalla sähköverkon rakentamistavalla,
lisäämällä yhteistä rakentamista muiden toimijoiden kuten kuntien
ja teleoperaattorien kanssa ja vähentämällä kenttätyön tarvetta
maakaapeloinnin ja verkostoautomaation avulla.

KASVIHUONEKAASUT
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 SF6kaasutaseesta ja vuodoista ja raportoimme ne vuosittain Energiateollisuus
ry:lle. Edellytämme, että SF6-kaasua käsittelevillä urakoitsijoilla on
vaadittavat pätevyydet.
Vuoden 2017 aikana sähköverkossamme olevan SF6-kaasun määrä kasvoi
merkittävästi, koska siirryimme uusien puistomuuntamosopimusten
myötä käyttämään yhä enemmän täysin suljettuja, kaasueriteisiä
SF6-keskijännitekojeistoja. Ne ovat luotettavuudeltaan ja
käyttöturvallisuudeltaan entistä parempia.
Vuonna 2017 SF6-kaasun kokonaismäärä Carunan suurjännite- ja
keskijänniteverkossa oli noin 14 400 kg. Carunan jakeluverkon 30 600
jakelumuuntamosta noin 2 700 sisälsi SF6-kaasua. SF6-kaasua vuoti
ilmakehään 4,8 kg eli 0,03 prosenttia kaasun kokonaismäärästä.
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Vastuullinen maankäyttö ja
luonnon monimuotoisuus
Sähköverkko vaikuttaa ympäristöönsä sekä fyysisesti että visuaalisesti.
Mittavat investoinnit säävarmaan, maanalaiseen kaapeliverkkoon
vähentävät sähköverkon maankäytölle aiheuttamia rajoitteita ja haittoja ja
vapauttavat maa- ja metsäalaa muuhun käyttöön. Myös maisema muuttuu,
kun ilmajohdot poistuvat.
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.
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Ympäristövahingot
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 maaperänäyttein.
Toimitamme tiedon öljyvuodoista sekä puhdistusraportit myös
viranomaiselle eli alueelliseen ELY-keskukseen.
Vuonna 2017 sähköverkossamme tapahtui 29 öljyvuotoa, joista
yksi 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 avoimien
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 ja 2017 aikana poistimme noin 600
pylväsmuuntamoa pohjavesialueilta. Vanhojen muuntamoiden puruista
ennustettua suurempi osuus ajoittuu vuoden 2018 talvelle, mistä johtuen
vuoden 2017 tavoitetasosta jäätiin jälkeen.
Aikaisemmasta arviosta poiketen osa ilmajohtoverkon
toimitusvarmuusinvestointien kautta toteutettavista pohjavesialueen
pylväsmuuntamoiden uusinnasta tulee jatkumaan vielä vuonna
2019. Tavoitteena on poistaa jäljellä olevat noin 800 pohjavesialueen
pylväsmuuntamoa vuoden 2019 loppuun mennessä.
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Ympäristötavoitteet
Tavoitteenamme on jatkuvasti lisätä myönteisiä ympäristövaikutuksiamme,
parantaa toimintojemme energia- ja materiaalitehokkuutta, vähentää
haitallisia ympäristövaikutuksia ja tehostaa käytetyn materiaalin
kierrätystä.
Vuoden 2018 aikana tavoitteenamme on pohjavesialueilla olevien
pylväsmuuntamoiden määrän merkittävä vähentäminen sekä osana
verkonparannusohjelmaamme että pohjavesialueiden pylväsmuuntamoiden
saneerausohjelman kautta. Öljyvuotojen määrä vähenee, kun
verkonparannusohjelmamme etenee.
Pyrimme myös nostamaan purettavan verkon kierrätysastetta
yhteistyössä Kuusakosken kanssa. Tavoitteenamme on, että vuonna 2018
Kuusakoski käsittelee purettavan materiaalin 75 prosentissa kaikista
projekteistamme.
Vuoden 2017 keskeisimmät ympäristötavoitteet on kirjattu
yritysvastuutavoitetaulukkoon ja kaikki ympäristötavoitteemme on lueteltu
Ympäristö-luvun alussa.
Jotta pääsisimme ympäristötavoitteisiimme ja onnistuisimme
vähentämään ympäristöhaittoja, koulutamme sekä omia työntekijöitämme
että urakoitsijoitamme.
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Hankinta
Toimimme tarkkaan valittujen luotettavien kumppaneiden kanssa.
Hankintaprosessiamme ohjaa uusi, vuoden 2017 alussa voimaan tullut erityisalojen
hankintalaki. Yleisiä vaatimuksia täydentävät Carunan omat vastuullisuuskriteerit.
Seuraamme kumppaneidemme toimintaa ja vaatimuksien toteutumista säännöllisesti.

++ Caruna siirtyi noudattamaan uutta
erityisalojen hankintalakia, joka astui voimaan
1.1.2017.
++ Jatkoimme verkonrakennusmateriaalien
hankintaprosessin kehittämistä ja otimme
käyttöön sähköisen tilausprosessin.
++ Hankintakynnysarvon ylittäviin kilpailutuksiin
liitettiin ESPD-vaatimukset (yhteinen
eurooppalainen hankinta-asiakirja), jonka
tarkoituksena on varmistaa, etteivät
poissulkemisperusteet rasita ehdokasta tai
tarjoajaa ja että ehdokas tai tarjoaja täyttää
Carunan asettamat soveltuvuusvaatimukset.
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++ Otimme käyttöön hankintasopimusten
sähköisen allekirjoitusjärjestelmän.
++ Jatkoimme sopimustoimittajien
auditointiprosessia ja auditoimme yhteensä
kuusi urakointi-, ICT- ja materiaalitoimittajaa.
++ Järjestimme ensimmäisen
verkonrakennuttajien aliurakoitsijoille
suunnatun toimittajapäivän, joka keskittyi
asiakaskokemukseen, turvallisuuteen ja
laatuun.
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Carunan toimitusketju
Toteutamme verkon investointi- ja korjaustyöt urakoitsijoiden ja heidän
alihankkijoidensa avulla. Lisäksi olemme ulkoistaneet rakennuttamisen
aikaisen projektivalvonnan, jotta voimme taata riittävän kapasiteetin ja
osaamisen sähköverkon rakennus- ja kunnossapitotöiden valvonnassa.
Vastaamme Carunassa sähköverkon yleissuunnittelusta, joka pohjautuu
verkon luotettavuus-, ikä- ja kunnossapitoanalyyseihin. Urakoitsijat laativat
maasto- ja sähköisen suunnittelun Carunan ohjeiden mukaan. Caruna
hyväksyy suunnitelmat, urakoitsijat rakentavat verkon ja verkko otetaan
käyttöön yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa.
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.
Vuonna 2017 Carunalla oli verkonrakennustöissä 13 pääurakoitsijaa ja 480
aliurakoitsijaa. Hankkeidemme koon kasvun vuoksi urakointi on keskittynyt
aikaisempaa pienemmälle määrälle suuria pääurakoitsijoita. Carunan
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urakoitsijat ilmoittivat ulkomaalaisten työntekijöiden osuuden olevan alle
yhden prosentin kokonaistyövoimasta.
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 toimittajia
vuosittaisen auditointisuunnitelman mukaisesti.

Projektimme
työllistävät
suoraan tai
välillisesti
tuhansia ihmisiä
eri puolella
Suomea.

Hankintojen kautta toiminnallamme on huomattavia suoria ja epäsuoria
taloudellisia vaikutuksia. Projektimme työllistävät suoraan tai välillisesti
tuhansia ihmisiä eri puolella Suomea.

VASTUULLISUUSVAATIMUKSET
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.
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.
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TOIMITTAJIEN SEURANTA
Carunan toimittajahallinta keskittyy Carunan ja toimittajan välisen
suhteen kokonaisvaltaiseen hallinnointiin. Tavoitteenamme on kehittää
yhdessä toimintamalleja ja operatiivista toimintaa koko sopimuskauden
ajan. Seuraamme 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.

Seuraamme
säännöllisesti
kaikkien
kumppaneidemme
toimintaa ja
sopimusehtojen
täyttymistä.

TOIMITTAJA-AUDITOINNIT
Auditoimme toimittajia vuonna 2017 vuosittaisen auditointisuunnitelman
mukaisesti. Auditoinnit ovat osa toimittajahallintakonseptia, ja niiden
tavoite on valvoa ja kehittää käyttämiämme tärkeimpiä sopimustoimittajia.
Suoritimme vuonna 2017 kuusi toimittaja-auditointia, joiden kohteina
olivat kolme jakeluverkon investointiohjelmien pääurakoitsijaa, kaksi
materiaalitoimittajaa ja yksi ICT- palvelutoimittaja. 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, ja niitä suoritettiin vuonna 2017 kaksi kappaletta.
Tähän mennessä olemme auditoineet 11 Carunan suurinta
sopimustoimittajaa. Yhteensä nämä 11 toimittajaa kattavat noin 70
prosenttia Carunan hankinta-arvosta.
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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 [linkki
verkkosivulle], josta tiedot välittyvät kansalliseen HILMA-ilmoituskanavaan
ja EU-tason TED-portaaliin. Sähköisen kanavan käyttö on toimittajille
ilmaista. Myös hankintasopimukset löytyvät sähköisestä järjestelmästä.
Olemme käyttäneet myös erityisalojen hankintalain mahdollistamaa
sähköistä huutokauppaa muun muassa päämuuntajien kilpailutuksissa.
Carunan ostot tehdään IFS-ostotyökalun kautta. Ostoja koordinoi Carunan
hankintaosasto, mikä tuo kontrollia ja läpinäkyvyyttä tilauksesta maksuun
-prosessiin.

Carunan hankintaprosessi
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Materiaalihankinnat
Materiaalihankintojen osalta etenimme vuoden 2017 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.
Carunan käyttämissä materiaaleissa laatu-, turvallisuus- ja
ympäristönäkökohdat on otettu tarkasti huomioon sekä
kilpailutusvaiheessa että jälkeenpäin tehtävissä tehdasauditoinneissa.

Carunan
käyttämissä
materiaaleissa
laatu-,
turvallisuus- ja
ympäristönäkökohdat
on otettu tarkasti
huomioon.

Tarvitsemme sähköverkon rakentamis- ja saneeraustyöhön materiaaleja,
kuten kaapeleita, muuntajia ja muuntamoita. Verkonrakennusmateriaalien
keskeisimmät raaka-aineet ovat alumiini, kupari ja teräs. Pääsääntöisesti
uusi sähköverkko rakennetaan uusista materiaaleista.
Keskeisten verkonrakennusmateriaalien kuten muuntajien ja kaapelien
osalta jatkoimme olemassa olevia sopimuksia optiovuosilla. Muuntamoiden
osalta uudet hankintasopimukset astuivat voimaan vuoden 2017 alussa.
Kilpailutimme myös uutena Carunan sopimusmateriaalikategoriana
jakokaapit, joiden hankintasopimukset astuvat voimaan vuoden 2018
alussa. Lisäksi kilpailutimme muun muassa päämuuntajia sähköisen
huutokaupan avulla vuoden 2017 aikana.
Keskeisten verkonrakennusmateriaalien osalta siirryimme
myös käyttämään sähköistä tilausrajapintaa. Valitsemme kaikki
materiaalitoimittajat syrjimättömästi ja kilpailutusvaatimusten mukaisesti
Carunan sähköisen hankintajärjestelmän kautta.
Carunan verkosta purkautuvien materiaalien kierrätyksestä vastaa
Kuusakoski Oy, joka hoitaa materiaalin asianmukaisen käsittelyn ja
kierrätyksen sekä toimittaa näistä yksityiskohtaiset raportit Carunalle.
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Asiakkaat ja yhteiskunta
Yhteiskuntamme ja arjen sujuvuus ovat entistä riippuvaisempia sähköstä.
Sähkönsiirron luotettavuus on ensisijaisen tärkeää niin asiakkaillemme kuin
elinkeinoelämälle, viranomaisille ja muille yhteiskunnan toimijoille. Nämä näkökohdat
on huomioitu Carunan päivitetyssä strategiassa.

++ Vuonna 2017 jatkoimme panostuksia
asiakaskokemuksen sekä henkilöstömme
ja kumppaneidemme asiakaslähtöisyyden
kehittämiseen.
++ Asiakaskokemuksen kolme keskeistä tekijää
ovat edelleen sähkön toimitusvarmuus,
kohtuullinen hinnoittelu ja sujuva palvelu.
++ Uudistimme laskutusjärjestelmämme,
kehitimme asiointimahdollisuuksia verkossa ja
paransimme tiedonkulkua projekteissa.
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++ Osallistuimme vuoden aikana yhteensä
kolmeen huoltovarmuutta kehittävään
viranomaisharjoitukseen.
++ Kolmivuotisessa sponsorointiyhteistyössä
Suomen Jääkiekkoliiton kanssa tuemme
lasten ja nuorten matalan kynnyksen
harrastusmahdollisuuksia.
++ Järjestimme Suomen 100-vuotisjuhlavuoden
innoittamana ideakilpailun ympäristö- ja
energiatietoisuuden lisäämiseksi ja
kutsuimme 7.–9.-luokkalaiset ideoimaan
tulevaisuuden energiajärjestelmää.
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Asiakkaiden palveleminen
ASIAKASKUNTAMME
Caruna on asiakasluvultaan Suomen suurin sähkönjakeluun keskittyvä
yritys. Caruna Oy vastaa sähkönsiirrosta 467 000 kotitaloudelle
ja yritysasiakkaalle verkkoalueillaan Uudellamaalla, Hämeessä,
Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla,
Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa, jossa verkko sijaitsee suureksi osaksi
maaseudulla. Caruna Espoo Oy toimittaa sähköä 205 000 kotitalous- ja
yritysasiakkaalle kaupunkiympäristössä Espoossa, Kauniaisissa,
Kirkkonummella ja Joensuussa.
Asiakaskuntamme on kasvanut tasaisesti vuodesta 2007 ja meillä on
tällä hetkellä yhteensä 672 000 asiakasta. Kasvuun on vaikuttanut
muun muassa kaupungistuminen ja verkkoalueemme sijoittuminen
kasvukeskuksiin ja muuttovoittoisille alueille.

ASIAKKAIDEMME ODOTUKSET
Asiakaslupauksemme on tehdä asiakkaamme arjesta sujuvaa ihan joka
päivä. Asiakkaiden keskeisimmät odotukset Carunalta ovat luotettava
sähkönjakelu, kohtuullinen hinta ja vaivattomuus.
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Haluamme vastata asiakkaidemme odotuksiin ja ennen kaikkea turvata
mahdollisimman häiriöttömän sähköntoimituksen. Parannamme ja
kehitämme sähköverkkoamme jatkuvasti siten, että se vastaa nykyyhteiskunnan edellytyksiin ja tuleviin tarpeisiin. Tämän ansiosta asiakas
voi esimerkiksi tuottaa käyttämänsä sähkön itse ja myydä ylijäämäsähkön
verkkomme välityksellä. Kun asiakas tarvitsee meiltä palvelua tai tietoa,
hän odottaa vaivattomuutta, vastuunottoa ja ratkaisuja.
Vuonna 2017 jatkoimme asiakaskokemuksen kehittämistä. Otimme
käyttöön uuden asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmän syksyllä 2017
saadaksemme ICT-ratkaisut vastaamaan sekä asiakasrajapinnassa että
taustaprosessien osalta asiakaskokemuksen edistämistä.

Haluamme vastata
asiakkaidemme
odotuksiin ja ennen
kaikkea turvata
mahdollisimman
häiriöttömän
sähköntoimituksen.

Erillisen asiakaskokemusryhmän toiminta lakkautettiin osana Carunan
johtamisjärjestelmän uudistusta syyskuussa 2017. Uudistuksella
varmistetaan, että asiakaskokemuksen johtaminen on osa jokaisen yksikön
johtamista.
Muutimme organisoitumistamme asiakasrajapinnassa vastaamaan
segmenttikohtaisia asiakasodotuksia. Muutoksessa on myös huomioitu
asiakkaidemme alueellinen jakautuminen kaupunki-, taajama- ja hajaasutusalueille. Näin pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin
maantieteellisten verkonparannushankkeiden mukaisesti.
Parannamme asiakaskokemusta uudistamalla asiakkaille suunnattuja
verkkopalvelujamme asiakkaan omilla sivuilla, jotka lanseerataan
kevättalvella 2018. Palvelemme asiakkaitamme sähkönjakelun
häiriötilanteissa ympärivuorokautisesti.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS
Mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti. Vuonna 2017 NPS
(Net Promoter Score) nostettiin yhdeksi Carunan yhteisistä toiminnan
avainmittareista. Vuoden aikana toteutimme NPS-kyselyn useiden eri
asiakaskohtaamisten yhteydessä. Asiakkaalta saatu palaute jakautuu
asiakassegmenteittäin viiteen asiakaspolun vaiheeseen: asiakassuhteen
alku, sähkön käyttö, asiakaslähtöiset verkostotyöt, Caruna-lähtöiset
sähköverkon työt sekä muut asiakkaan yhteydenotot.
Vuoden 2017 NPS-tulos oli -3,9 (asteikolla –100 — +100), mikä on hieman
parempi kuin edellisenä vuonna (-12,5). Seuraamme säännöllisesti
myös asiakaspalvelun tavoitettavuutta, palvelutasoa, jonotusaikaa
ja kokonaiskontaktien määrää, vikapalvelun tavoitettavuutta,
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asiakaslähtöisten töiden läpimenoaikaa sekä mittaustietojen oikeellisuutta
laskutuksessa. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti näiden tietojen
pohjalta.
Suhtaudumme asiakaspalautteeseen vakavasti. Tärkein toimenpide
asiakaskokemuksen kehittämiseksi vuonna 2017 oli uuden asiakashallintaja laskutusjärjestelmän käyttöönotto. Tavoitteemme on, että asiakas
kokee Carunan huomioivan asiakastarpeen kaikissa kohtaamispisteissä
ja toiminnassa. Vuonna 2018 käynnistämme strategisen avainhankkeen
asiakaskokemuksen kehittämiseksi.

+ Case: Asiakaspalvelua chatissa

Kun tykkylumi tai syysmyrsky kaataa puita sähkölinjoille, tietää se työntäyteisiä
tunteja Carunan asiakaspalvelussa. Alkuvuodesta 2017 lisätehoja asiakaspalveluun
on tuonut nelihenkinen chat-tiimi, joka palvelee Carunan verkkosivujen chatin lisäksi
Facebookissa ja Twitterissä.
“Nopeus on verkossa valttia, ja sitä myös asiakkaamme meiltä odottavat. Chatissa
tai somessa vikailmoituksen voi tehdä keskellä päivää kahden palaverin välissä, eikä
puhelua varten tarvitse järjestää erikseen rauhallista hetkeä”, asiakaspalvelupäällikkö
Maarit Laiho kertoo uudistuksen taustoista.
Moni Carunan sivustolla vieraillut onkin saattanut huomata turkoosin chat-ikkunan,
joka avautuu yhteystietoja etsivän selaimessa automaattisesti. Tarkoituksena on tehdä
yhteydenotosta mahdollisimman helppoa.
Chatissa voi kysyä laskutuksesta tai raportoida sähkönjakelun ongelmista saman
tapaan kuin perinteisessä puhelinpalvelussa. Asia pyritään hoitamaan samalla kertaa
kuntoon ja jos tarvitaan lisäselvityksiä, voi yhteydenotosta sopia joko sähköpostitse tai
puhelimitse. Viestittely on turvallista, eikä selain tallenna yksityiskohtia keskustelusta.
Chat-palvelu on otettu innostuneesti vastaan asiakkaiden keskuudessa. Vaikka
valtaosa yhteydenotoista tulee edelleen puhelimitse, verkon kautta kilahtaa
kuukausittain jo noin tuhat viestiä.
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Uusi kanava on muokannut myös asiakaspalvelun ammattilaisten työtä. Yhä enemmän
kysytään energiansäästöstä tai tiedustellaan mahdollisuuksista tuottaa energiaa
omaan käyttöön.
“On mukava huomata, että meidän asiantuntemukseemme luotetaan. Tässä
työssä saakin tuntea itsensä todelliseksi moniosaajaksi: ensin autan kiireellisessä
vikailmoituksessa ja sitten keskityn neuvomaan, miten sähkölaskua saa pienennettyä.
Parhaimmillaan käynnissä on kolmesta neljään keskustelua yhtä aikaa, joten kyllä chatasiakaspalvelussakin saa työpäivän kulumaan hujauksessa”, asiantuntija Tiia Turunen
nauraa.
Tiimi jakaa yhdessä Carunan viestintätiimin kanssa tietoa sähkönjakelun
keskeytyksistä ja korjausten etenemisestä sosiaalisessa mediassa. Asiakaspalvelu
chatissa edellyttää viestinnän ja asiakaspalvelun saumatonta yhteispeliä, jonka
sujuvuudesta huolehditaan säännöllisillä koulutuksilla.
“Facebook tuo lisähaasteita työhön, koska viestintä on julkista ja kysyjät odottavat
nopeaa reagointia. Omat ajatukset pitää pystyä muotoilemaan kiireenkin keskellä
selkeästi. Toisaalta sosiaalisen median päivitykset ja kommentit näkyvät sadoille
tai tuhansille silmäpareille, joten pystymme palvelemaan kerralla entistä useampia
asiakkaita”, Maarit Laiho toteaa.
Odotukset asiakaspalvelun tasosta kasvavat jatkuvasti. Siksi Caruna kouluttaa
asiakaspalvelun tiimiä ja rekrytoi tarvittaessa myös uusia osaajia. Varmaa on, että
verkossa pysytään myös jatkossa.

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.
Energiavirastolle tehdään vuosittain yksittäisiä kanteluita, jotka voivat
koskea esimerkiksi liittymien hinnoittelua. Kuluttajariitalautakunta
on antanut vuoden 2017 aikana useita ratkaisuja Carunan 1.3.2016
toteuttamaan hinnoittelumuutokseen liittyen. Ratkaisuissaan se ei ole
katsonut korotuksia kohtuuttomiksi.
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Yhteiskunnallinen roolimme
Nyky-yhteiskunnan toiminnan edellytys on luotettava sähkönsaanti.
Olemme keskeinen osa suomalaista perusinfrastruktuuria ja
huoltovarmuutta. Luomme perusedellytykset elinkeinoelämälle ja
yhteiskunnallisille palveluille sekä asiakkaidemme sujuvalle arjelle.

HUOLTOVARMUUS
Caruna on Suomen suurimpana jakeluverkonhaltijana
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 etenkin ilmastollisissa ongelmissa.
Voimahuollon eli energian tuotannon, siirron ja jakelun yrityskohtaista
varautumista ja valmiussuunnittelua johtaa Huoltovarmuuskeskuksen
voimatalouspooli. Voimatalouspoolin keskeisin tehtävä on luoda
normaalioloissa valmius valtakunnan voimahuollon turvaamiseen
poikkeusolojen aikana ja varautua johtamaan ja toteuttamaan kriisiaikana
voimahuoltoa etukäteen laadittujen ja testattujen suunnitelmien
perusteella valtioneuvostolta saamiensa tehtävien ja valtuuksien
mukaisesti.
Huoltovarmuuskeskuksen voimatalouspoolin alaisten aluepoolien toiminnan
myötä olemme mukana alueellisen varautumisen ELVAR-toimikunnassa.
Lisäksi kuulumme muun muassa Viestintäviraston Häiriötilanteiden
yhteistoimintaryhmään (HÄTY) ja huoltovarmuuskriittisten toimijoiden
Krivat-yhteistyöryhmään. Osallistuimme vuoden aikana yhteensä kolmeen
viranomaisen koordinoimaan yhteisharjoitukseen.
Myös useat asiakkaistamme ovat viranomaisen huoltovarmuuskriittisiksi
luokittelemia toimijoita. Huomioimme erityisesti näiden asiakkaiden
sähkönsaannin poikkeuslainsäädännön aikana.
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Taloudelliset vaikutukset
Toiminnallamme on suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia niin
paikallisesti kuin kansallisesti. Vaikutukset näkyvät erityisesti toimintaalueillamme, mutta sähköverkkomme ja investointiemme kautta
vaikutuksemme ulottuu koko Suomeen.
Teetimme vuonna 2017 yhteiskunnallisten ja alueellisten vaikutusten
analyysin Gaia Consulting Oy:llä. Tutkimuksessa käytetyn
vaikuttavuusmallin lähtökohtana oli tarkastella koko Carunan
sähköverkkoliiketoiminnan arvoketjua ja siinä syntyviä taloudellisia,
ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.
Analyysin mukaan Carunan toiminnan aluetaloudelliset vaikutukset
näkyvät paikallisesti muun muassa työllistämisen ja verotulojen kautta.
Pääosa työllisyydestä syntyy palveluntarjoajien kautta, erityisesti
verkonparannushankkeiden urakoissa. Työn kotimaisuusasteeksi on
arvioitu 100 prosenttia.
Carunalla on 276 työntekijää, ja vuonna 2017 työllistimme suoraan arviolta
2 000 urakoitsijaa projekteissa eri puolilla Suomea. Välillisesti työllistämme
lisäksi noin 4 000 henkilöä.

TALOUDELLINEN LISÄARVO YHTEISKUNNALLE
Toimintamme merkittävimmät suorat rahavirrat syntyvät
sähkönsiirtomaksuista, ostoista palvelun- ja tavarantoimittajilta,
korvauksista rahoittajille, sähköverkon uusimis- ja ylläpitoinvestoinneista,
henkilöstön palkoista sekä veroluonteisista maksuista.
Tuotot asiakkailta 426 miljoonaa euroa
Carunan liikevaihto oli 426 miljoonaa euroa vuonna 2017. Liikevaihto kasvoi
edellisestä vuodesta. Asiakasmäärä kasvoi yli 8 000:lla ollen 672 000
vuoden 2017 lopussa.
Maksut toimittajille 142 miljoonaa euroa
Luku sisältää ostetut materiaalit ja palvelut, häviösähköstä aiheutuvat
kustannukset, Fingridin kantaverkkomaksut, viankorjaus- ja
kunnossapitokulut sekä muita pienempiä kustannuseriä.
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Henkilöstölle 20 miljoonaa euroa
Maksoimme henkilöstölle palkkoja, eläketurvamaksuja ja sosiaalimaksuja
yhteensä yli 20 miljoonaa euroa.
Korvaukset rahoittajille ja osakkeenomistajille 129 miljoonaa euroa
Sähkönsiirto on erittäin pääomavaltainen toimiala. Tämän vuoksi
maksetut korot suhteessa liikevaihtoon ovat keskimäärin muita
toimialoja suuremmat. Korvauksena pääomien käytöstä maksoimme
etujärjestysasemassa ensimmäisenä oleville velkojille korkoja 48,5
miljoonaa euroa ja emoyhtiöltä nostetulle lainalle korkoa 80,5 miljoonaa
euroa.
Yleishyödylliset panokset ja verot 7 miljoonaa euroa
Tämä summa kattaa maksetut tuloverot ja kiinteistöverot sekä
sponsoroinnin ja lahjoitukset. Caruna tukee arvojensa mukaisesti hyvän
energian nuorisourheilua.

EPÄSUORAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
Noudatamme verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä
sekä raportoinnissa Suomen lainsäädäntöä. Keskeinen tekijä Carunan
verojen hoidossa on laadukas ja oikea-aikainen veroilmoitusten ja muiden
lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen.
Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnasta yhteiskunnalle
kertyviä verotuloja ja veronluontoisia maksuja. Välittömien ja välillisten
verojen lisäksi Carunan verojalanjäljessä on raportoitu työntekijöiden
palkoista pidätetyt ennakonpidätykset sekä sosiaaliturvamaksut.
Yhteenveto verojalanjäljestä kattaa sellaiset verot ja veroluonteiset
maksut, joissa Carunalla on lakisääteinen velvoite maksaa tai kerätä
kyseinen vero tai maksu. Sen sijaan sellaisia veroja, jotka sisältyvät
tuotteen tai palvelun ostohintaan ja joista Carunalla ei ole lakisääteistä
ilmoitusvelvollisuutta, ei ole sisälletty yhteenvedon tietoihin.
Maksetut verot 7 miljoonaa euroa
Caruna on suomalainen yritys, joka maksaa veronsa Suomeen. Yhtiöveron
määrä kasvoi 2017 johtuen yhtiön verotettavan tuloksen parantumisesta.
Muut verot sisältävät työttömyysvakuutusmaksut, sosiaaliturvamaksut,
kiinteistöverot sekä varainsiirtoverot.
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Kerätyt verot 259 miljoonaa euroa
Summa kattaa asiakkailta kerätyn ja valtiolle tilitettävän sähköveron,
arvonlisäveron sekä ennakonpidätykset. Merkittävä osa asiakkaalta
kerättävästä siirtomaksusta koostuu sähköverosta ja arvolisänverosta.
Investoinnit 291 miljoonaa euroa
Caruna investoi tulevaisuuden sähköverkon rakentamiseen yhteensä 276,5
miljoonaa euroa. Lisäksi investoimme muun muassa verkkoliiketoimintaa ja
asiakaspalvelua tukeviin IT-järjestelmiin.
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Sidosryhmäyhteistyö
Olennaisimpia vastuullisuusasioita määritellessämme olemme tunnistaneet
tärkeimmät sidosryhmämme ja heidän odotuksensa Carunaa kohtaan.
Tavoitteenamme on avoin ja tasapuolinen vuoropuhelu kaikkien
sidosryhmien kanssa. Keräämme palautetta sidosryhmiltämme vuosittain
toteutettavalla mainetutkimuksella. Vuodesta 2017 eteenpäin toteutamme
mainetutkimuksen puolivuosittain keskeisimmille sidosryhmillemme.
Merkittävimmät sidosryhmämme sekä sidosryhmävuorovaikutuksen
muodot on esitelty oheisessa taulukossa.
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Lisäksi tapaamme Carunan toiminnan kannalta keskeisimpien
ympäristöjärjestöjen edustajia sekä maanomistajia hankekohtaisesti.
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Sponsorointi
Perusperiaatteenamme on jakaa sponsoroinnilla hyvää energiaa
verkkoalueillamme. Sponsoroinnin perustana ovat Carunan arvot.
Caruna kohdistaa tukensa nuorisourheiluun. Vuosina 2016–2019
pääyhteistyökumppaninamme toimii Suomen Jääkiekkoliitto.
Yhteistyöllä haluamme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja
harrastustoimintaa seuroissa ympäri Suomen sekä nostaa esille
seuratoiminnassa arvokasta työtä tekevät vapaaehtoiset.
Merkittävin panostuksemme lasten ja nuorten jääkiekkotoimintaan
kausilla 2016–2019 on 10–17-vuotiaille jääkiekosta kiinnostuneille nuorille
suunnattu Caruna Easy Hockey matalan kynnyksen harrastekiekkotoiminta.
Tutkimukset osoittavat, että lapsia ja nuoria on hyvä kannustaa
harrastamaan eri lajeja kattavasti ja harrastustoiminnan tulisi pyrkiä
monipuolisuuteen. Easy Hockeyssä ei ole menestystavoitteita eikä
harjoituspakkoa. Pelaajat itse päättävät, millä tavalla he haluavat
jääkiekkoa harrastaa.

+ Case: Easy Hockey

Pelikentillä ja kaukalossa voi urheilla tavoitteellisesti, mutta liikunnan iloon pääsee
kiinni myös Easy Hockey -harrastekiekossa. Kyseessä on Suomen Jääkiekkoliiton
kehittämä matalan kynnyksen pelimuoto lapsille ja nuorille, jota Caruna on tukenut
vuodesta 2016. Yhteistyön tavoitteena on rohkaista lapsia ja nuoria harrastamaan
liikuntaa sekä kokeilemaan eri lajeja.
“Liikunnan ilo kuuluu kaikille. Kun ryhdyimme yhteistyöhön Jääkiekkoliiton kanssa,
halusimme palavasti tehdä jääkiekkoharrastamisesta mahdollista kaikille lapsille ja
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nuorille sen sijaan, että olisimme tyytyneet tukemaan ainoastaan huipputasolla pelaavia
maajoukkueita”, Carunan viestintäjohtaja Henna Tuominen sanoo.
Jääkiekko on yksi harrastetuimmista lajeista, mutta kilpailu tai sitoutuminen tiukkaan
harjoitus- tai turnausaikatauluun ei sovi kaikille.
“Easy Hockey -toimintaan voivat tulla mukaan kaikki yli 8-vuotiaat lapset ja nuoret, jotka
tykkäävät pelata kiekkoa, mutta joilla ei ole aikaa tai mahdollisuuksia käydä treeneissä
useita kertoja viikossa”, Jääkiekkoliiton juniori- ja seuratoimintajohtaja Turkka Tervomaa
kertoo.
Kahdessa vuodessa Easy Hockey on innostanut lukuisia nuoria useasta eri seurasta
mukaan matalan kynnyksen jääkiekkoharrastukseen. Toiminnasta vastaavat paikalliset
jääkiekkoseurat Jääkiekkoliiton tuella.
Harjoituksissa jääaika kuuluu kaikille, ja koko kentän peliä tai pienaluepeliä pelataan
lähes koko harjoituksen ajan. Aikaisempaa kokemusta jääkiekosta ei vaadita, ja pelaajat
tarvitsevat vain luistimet, kaulasuojan, jääkiekkomailan ja ristikollisen jääkiekkokypärän.
Easy Hockey sopii sekä tytöille että pojille.
“Iso kiitos yhteistyökumppanillemme Carunalle, joka on mukana mahdollistamassa nuorille
suunnattua hyvän mielen jääkiekkohanketta ympäri Suomen. On hienoa, että voimme
yhteistyössä tarjota uuden tavan harrastaa jääkiekkoa ja antaa entistä useammalle
mahdollisuuden osallistua seurojen toimintaan koko Suomessa”, Turkka Tervomaa toteaa.
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Henkilöstömme
Menestyksemme perustuu asiantuntevaan, hyvinvoivaan ja sitoutuneeseen
henkilöstöön. Tämän turvaamiseksi panostimme viime vuonna henkilöstön
hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen, henkilöstön työkiertoon sekä
esimiestyöhön.

++ Henkilöstön kehittämisen painopisteet olivat
liiketoimintaprosessien ja -järjestelmien
kouluttamisessa, joista merkittävin oli
asiakastietojärjestelmän muutokseen liittyvä
koulutus.
++ Sekä lyhytaikaisten että pitkäkestoisten
työkiertojen suosio jatkui.
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Avainlukuja henkilöstöstä
Carunan henkilöstön lukumäärässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia
vuoden 2017 aikana. Henkilöstön vaihtuvuus oli 8,7 prosenttia vuonna
2017. Palkkasimme 27 uutta vakinaista ja 15 määräaikaista työntekijää
(työsuhteessa vuoden päättyessä). Henkilöstömme työsuhteista 23
kappaletta eli 8,3 prosenttia oli määräaikaisia ja 5,5 prosenttia osaaikaisia.
Työllistämme vuosittain noin kaksikymmentä määräaikaista
kesäharjoittelijaa eri tehtävissä. He toimivat kesälomasijaisina,
projektitehtävissä tai erilaisten opinnäytetöiden laatijoina. Tämän lisäksi
Carunalla työskenteli vuoden 2017 lopussa 37 vuokratyöntekijää. He
työskentelevät meillä erityisesti asiakaspalvelutehtävissä, mutta myös
it-projekteissa ruuhkahuippujen tasaamiseksi.
Carunan toimintamallissa urakoitsijoilla ja muilla alihankkijoilla on
keskeinen rooli sähköverkon rakennus- ja kunnossapitotöissä.
Työllistämme hankkeissamme suoraan arviolta 2 000 ja välillisesti 4 000
henkilöä Suomessa.
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Työtyytyväisyys
Mittaamme henkilöstömme tyytyväisyyttä säännöllisesti. Teetimme laajan
Kaiku-henkilöstötutkimuksen kolmatta kertaa syksyllä 2017. Lisäksi
teimme kolme lyhyttä Pulssi-kyselyä. Tutkimuksissa työntekijöidemme oli
mahdollista ehdottaa kehitystoimenpiteitä sekä antaa avointa palautetta
heidän työtyytyväisyyteensä vaikuttavista seikoista.
Kaiku-henkilöstötutkimuksen tulokset jakautuva useaan teemaan, ja
kaikissa teemoissa tapahtui kehitystä parempaan suuntaan lukuun
ottamatta työhyvinvointia, joka heikkeni hieman. Eniten parantuneet
teemat olivat henkilökohtainen kasvu, esimiestyö ja johtaminen
sekä asiakaskokemus. Henkilöstön sitoutuneisuusindeksi oli laajan
henkilöstötutkimuksen mukaan 67/100 (2016: 66).
Henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan työntekijäkokemus on vahvistunut
monin tavoin. Työ Carunassa on motivoivaa, sisäinen yhteistyö toimii
hyvin ja henkilöstöä kohdellaan tasa-arvoisesti. Esimiestyön koetaan
kehittyneen selkeästi parempaan suuntaan. Sen sijaan asiakaskokemuksen
kehittämiseen on edelleen panostettava. Henkilöstötutkimuksen tulokset
antoivat pohjaa myös lukuisille tiimikohtaisille kehityssuunnitelmille.
Vuonna 2017 Carunan arvot uudistettiin yhteistyössä johdon ja henkilöstön
kanssa. Uudet arvot tukevat yhtiön uutta strategiaa. Arvot ja strategia
viestittiin koko henkilöstölle yhteisessä kehittämispäivässä syyskuussa.
Strategian ja arvojen jalkauttamista jatketaan vuoden 2018 aikana.
Arvojen ja strategisten projektien jalkauttamisen tukemiseksi kaikki
esimiehet ja useat muutosagentit osallistuivat muutosjohtamisen
valmennukseen loppuvuonna. Carunan johtajisto osallistui lisäksi Lead to
Grow -valmennushankkeeseen yhtiön johtamisen, vastuiden ja työtapojen
kehittämiseksi.
Henkilöstön sitoutuneisuusindeksi oli vuoden viimeisessä Pulssi-kyselyssä
68/100 (2016: 65).
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Työhyvinvointi
Tuimme työkyvyn säilyttämistä ja kehittämistä monin tavoin.
Työterveyshuollon yhteistyökumppani vaihtui, kun Diacor ja Terveystalo
sulautuivat. Hyvä yhteistyö jatkui edelleen muun muassa koko henkilöstön
kattavan terveyskyselyn suunnittelulla. Työterveyshuoltoa täydentävät
sairasvakuutuskassa Enerkemin palvelut.
Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden työajan joustoihin, etätyön
tekemiseen ja sairaan lapsen kotihoitopalveluun. Työkyvyn ylläpitämiseksi
tarjoamme myös mahdollisuutta osa-aikaiseen sairauslomaan ja vastaaviin
kuntouttaviin toimenpiteisiin.
Työhyvinvointiryhmämme koordinoi työntekijöiltä tulleita toiveita ja
pyrkii tuomaan työpäivään hyvää energiaa kattavan palvelutarjonnan
avulla. Vuoden 2017 aikana tarjonnasta suosituimpia olivat liikunta-,
kulttuuri- ja työmatkaedut, taukojumppa- ja kuntosaliopastukset
omalla kuntosalillamme, hiihtokoulu, pilates, pyöräilytapahtumat,
teatteritapahtumat ja Firstbeat-mittaukset. Syksyllä käynnistyi
valikoidulle henkilöryhmälle elämäntapakurssi, jossa sekä ryhmä- että
henkilökohtaisella opastuksella ohjataan työntekijöitä parempiin liikunta- ja
ruokailutottumuksiin.
Työsuojelututkimuksessa esiin tulleisiin kehityskohteisiin puututtiin
ripeästi. Avotoimiston pelisäännöt kehitettiin yhdessä henkilöstön kanssa.
Valaistusta, ilmanvaihtoa ja työergonomiaa parannettiin monin tavoin.
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Henkilöstön kehittäminen
Haluamme olla nykyisille ja tuleville työntekijöillemme hyvä työpaikka kasvaa
ja kehittyä alan ammattilaisena, asiantuntijana tai johtajana. Vuonna 2017
jokainen carunalainen käytti koulutukseen keskimäärin 25 tuntia.
Vuonna 2016 käynnistynyt kompetenssipelihanke jatkui keväällä 2017.
Kompetenssipelissä työkaverit keskustelivat kehittymisestään Carunan
yhteisillä osaamisalueilla sekä antoivat palautetta ja kehittymisen eväitä
toisilleen. Työkierto ja työkaverin varjostaminen eli työn tekemisen
seuraaminen kasvattivat edelleen suosiotaan.

+ Case: Ulkoinen työkierto

Yllättävä puhelinsoitto toi uuden käänteen verkkoasiantuntijana työskentelevän
Tytti Paanasen uralle. Entinen esimies Äänenkosken Energiasta otti Carunan
verkkopalveluasiantuntijaan yhteyttä ja tiedusteli, haluaisiko aiemmin kesätöitä
Äänekoskella paiskinut Paananen ottaa vastaan sähkötöiden johtajan sijaisuuden.
Alkujaan äänekoskelainen Paananen näki tarjouksessa paljon hyvää, sillä Äänekosken
Energialla olisi tarjolla esimieskokemusta ja lisäoppia sähköverkon rakennuksesta ja
kunnossapidosta.
“Olin työskennellyt jo pitkään verkkopalveluasiantuntijana, joten tarjous oli
harkitsemisen arvoinen. Toisaalta viihdyin Carunassa hyvin, enkä halunnut luopua
tehtävästäni kokonaan. Päädyin pyytämään esimieheltä palkatonta vapaata sijaisuutta
varten.”
Esimies ja Carunan henkilöstöhallinto suhtautuivat ehdotukseen suopeasti ja
kannustivat urahyppyyn, vaikka työnkierto talon ulkopuolella oli heillekin uutta. Niinpä
espoolaistunut sähköinsinööri pakkasi muuttolaatikot ja aloitti työt Äänekosken
Energian palveluksessa.
Maisemien lisäksi muuttui työkuva. Paananen toimi kahdeksan sähkömiehen
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esimiehenä, suunnitteli sähköverkkojen rakentamista ja sähkölinjojen maakaapelointia.
Esimiesvastuu näkyi työmailla, joilla hän valvoi ja johti sähkötöiden tekemistä.
“Päätöksenteko nopeutui ja itsevarmuus kasvoi työkierron aikana huomaamatta.
Äänekoskella pääsin perehtymään ja tutustumaan sähkötyömaihin ja erilaisiin laitteisiin
paikan päällä. Nyt on helpompi ymmärtää verkkopalvelukeskukseen tulevia kysymyksiä.
Tuntuu myös hyvältä jakaa työkierrossa karttunutta osaamista eteenpäin”, Tytti
Paananen sanoo.
Carunalla Paanasen työpäivät täyttyvät yhteydenpidosta sähkösuunnittelijoihin
ja urakoitsijoihin. Käytännön työskentely kaapelointityömailla sai näkemään omat
työtehtävät uudessa valossa.
“Pienessä yrityksessä vastuut ovat suuremmat ja työnkuva laajempi, joten työkierto
opetti siinä mielessä paljon. Ymmärrän nyt kokonaisuuden paljon paremmin. Oma
roolini on aiempaa selkeämpi ja pystyn ottamaan eri osastojen näkökulmat huomioon”,
Paananen sanoo.
Carunalla kollegat ovat kiinnittäneet huomiota Paanasen syventyneeseen
ammattitaitoon.
“Suosittelen ehdottomasti työkiertoa kaikille, joiden työtehtäviin ja elämäntilanteeseen
se sopii. Kannattaa ainakin rohkeasti selvittää, olisiko työnkierto mahdollinen omalla
kohdalla. Caruna lähti ehdotukseeni ennakkoluulottomasti mukaan, ja koen, että
osaamistani arvostetaan nyt entistä enemmän”, Paananen toteaa.

Henkilökohtaisen palautteen keräämiseksi kehitimme 360 esimies- ja 360
asiantuntija -arviointityökalut, joita pilotoitiin onnistuneesti. Esiintymis- ja
vuorovaikutustaitoja kehittävät valmennukset olivat edelleen suosittuja.
Syksyllä käynnistyi energia-alan projektijohtamiskoulutus yhteistyössä
Projekti-instituutin ja Fingridin kanssa, ja koulutus saa jatkoa tulevina
vuosina.
Asetamme turvallisuuden ja ympäristön etusijalle kaikessa
toiminnassamme ja painotamme sitä myös koulutuksissamme.
Vuoden aikana keskeisiä kehittämisalueita olivat uudistuvien
liiketoimintaprosessien ja –järjestelmien koulutukset. Lisäksi
koulutusteemoina olivat sähkötekniikka, työturvallisuus, esimiestyö ja
johtaminen. Caruna Akatemia -konseptia kehitettiin edelleen. Akatemian
luennot ovat kaikille avoimia ja ne käsittelevät laajasti Carunan
liiketoimintaa ja toimialan erityispiirteitä.
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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.
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.
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Palkitsemisen periaatteet
Näemme palkitsemisen työhyvinvointia tukevana kokonaisuutena, johon
kuuluu sekä aineellisia että aineettomia etuja. Carunalla palkitsemisen
periaatteita ovat oikeudenmukaisuus, läpinäkyvyys ja kilpailukykyisyys.
Carunalla on työn vaativuusluokkiin perustuvat palkkaluokat, jolla
varmistamme tasapuolisen 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, jonka tavoitteista osa on yhtiön yhteisiä ja osa
henkilökohtaisia.
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Caset
Caruna hyödyntää uusinta
3D-laserteknologiaa sähköverkon
kuntotarkastuksissa

Helikopteri nousee ilmaan mukanaan pilotti, 3D-laseranturit ja
teräväpiirtokamera. Lennon aikana sensorit mittaavat maastoa: tieto
sähköverkon kunnosta sekä puuston sijainnista siirtyy helikopterin
laitteiston kautta kuntotarkastajien päätteelle.
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Tämä ei ole tulevaisuutta, vaan sähköverkon kuntotarkastusten arkea.
Ilman teräväpiirtokameraa ja 3D-laseria vikojen paikantaminen olisi
huomattavasti nykyistä hitaampaa.
Vaikka suuri osa sähköverkosta on jo kaivettu maan alle, pitää ilmassa
kulkevat sähkölinjat tarkastaa edelleen säännöllisesti. Huomio kiinnittyy
erityisesti linjojen ympärillä kasvaviin puihin, jotka myrskytuuli tai
lumikuorma voivat kaataa sähkölinjoille. Silloin sähköt saattavat katketa
tuhansilta kotitalouksilta.
“Säännölliset kuntotarkastukset ovat osa Carunan verkon
toimintavarmuuden parantamiseen tähtäävää ohjelmaa. Ilmakuvauksilla
on tärkeä rooli kaikessa tekemisessä, sillä sen avulla pääsemme
kohdistamaan investoinnit sinne, missä niitä eniten tarvitaan”, sanoo
Carunan sähköverkon kehitysjohtaja Sauli Antila.
Lasermallinnuksilla puiden kasvusuuntaa on mahdollista arvioida
vuosikymmenten päähän, mikä auttaa estämään vikatilanteita.
Kuntotarkastuksia on aiemmin tehty analysoimalla kuvia silmämääräisesti.
Nyt suunnittelu nopeutuu, sillä sensoridatan perusteella tallennettujen
kuvien analyysi pystytään automatisoimaan.
Helikopterit ovat apuna myös puuston harvennuksessa, joskin
turvallisuussyistä mukana on myös maan tasalla liikkuva sähköasentaja.
Moni maanomistaja onkin saattanut saada kotiinsa tiedotteen helikopterilla
suoritettavista harvennustöistä. Usein jo sähkölinjojen päälle kurottuvien
oksien poistaminen riittää estämään myrskyn aiheuttamat sähkökatkokset.
Lentotarkastuksia tehdään usein myös myrskyjen jälkeen, kun halutaan
löytää sähköverkon vikapaikat mahdollisimman nopeasti ja ennaltaehkäistä
uusia vikoja. Helikopterit nähdään taivaalla todennäköisesti myös tulevina
vuosina, vaikka kopterilennokkien hyödyntämisestä keskustellaan jo.
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Lisää virtaa sähköverkon
suunnitteluun
Carunan ja Tampereen
aikuiskoulutuskeskuksen
yhteistyöstä

Sähköverkon suunnittelijan työ edellyttää laajaa osaamista sähköisestä
mitoittamisesta aina maanomistajan kohtaamiseen. Omaa ammattitaitoa
kannattaa päivittää aika ajoin, ja siksi myös Caruna on mukana
järjestämässä lisäkoulutusta sähköverkon suunnittelijoille yhteistyössä
Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa.
Suosittua täydennyskoulutusta on järjestetty vuodesta 2015,
ja se on innostanut yhteensä 226 ammattilaista syventämään
suunnitteluosaamistaan. Osallistujien, urakoitsijoiden ja koulutuksen
järjestäjien palautteen perusteella lisäopinnoille on tarvetta.
“On ollut erittäin hienoa tehdä yhteistyönä nämä koulutukset, ja toivon
näille jatkuvuutta. Koulutukset ovat antaneet minulle kouluttajana
mahdollisuuden päivittää omaa osaamista reaaliajassa Carunan
muutoksien mukana. Koulutuspäivien ilmapiiri on ollut avointa
ja keskustelevaa, siis kaiken kaikkiaan upea juttu”, Tampereen
aikuiskoulutuskeskuksen kouluttaja Jaana Harju kertoo.
Nelipäiväinen koulutus on suunnattu erityisesti uraansa aloittaville
suunnittelijoille, mutta sisällöltään se sopii kertaukseksi kokeneemmille
alan ammattilaisille sekä ensi kertaa Carunan projekteihin osallistuville
suunnittelijoille. Mukaan voi hakea kaksi kertaa vuodessa.

CARUNAN VUOSI 2017 – Vuosiraportti

VUOSIRAPORTTI 2017

Intensiiviopetuksessa pureudutaan Carunan projektien
suunnitteluperiaatteisiin, sähköiseen mitoittamiseen ja sähköverkon
sijoittamiseen maastoon sekä teknisiin laitteistoihin kuten
puistomuuntamoihin. Kurssin päätteeksi on koe, jonka läpäisseet
osallistujat saavat Carunan sähköverkon suunnittelijakortin. Kouluttajina
kurssilla toimivat Jaana Harju TAKK:lta, Carunan omat asiantuntijat sekä
vierailevat kouluttajat Pepe Vahlberg ELY-keskuksesta sekä Airi Kulmala
MTK:lta.
Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen lisäksi Caruna on tiivistänyt
yhteistyötään Maa- ja metsätaloustuottajien MTK:n kanssa. Yhteistyöstä
on versonut esimerkiksi suunnittelijakoulutukseen sisältyvä osuus
maanomistajan kohtaamisesta. Suunnittelijat saavat lisäoppia siitä, miten
kaapelin sijoittaminen pellolle vaikuttaa maataloustukiin ja kuinka tärkeää
maanomistajille on tiedottaa työn etenemisestä.
“Yhteistyö TAKK:n ja MTK:n kanssa toimii mainiosti ja koulutus tullaan
järjestämään jatkossakin, jos kiinnostusta on yhtä paljon kuin tähän
saakka”, lupaa Carunan puolella koulutuksen vastuuhenkilönä toimiva
Kalle Sato.
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Caruna antaa tunnustusta
urakoitsijoille työturvallisuuden
eteen tehdystä työstä

Caruna palkitsee vuosittain työturvallisuutta ansiokkaasti
edistäneitä urakoitsijoita. Vuonna 2017 korostettiin aliurakoitsijoiden
turvallisuusponnisteluita. Yrityssarjassa palkittiin Lounais-Suomen
Verkonrakennus Oy, joka on toiminut Netel Oy:n alihankkijana Carunan
sähköverkon rakennusprojektissa.
“Turvallisuus on asia, johon Carunassa kiinnitetään korostetusti
huomiota aivan ylintä johtoa myöten. Samoin näyttää olevan asian laita
Lounais-Suomen Verkonrakennuksessa. Carunan työmaatarkastuksissa
on huomattu yrityksen vahva kokemus, alan tuntemus ja henkilöstön
ammattitaito sekä asianmukainen kalusto”, sanoo Carunan toimitusjohtaja
Tomi Yli-Kyyny.
Lounais-Suomen Verkonrakennukselle ei ole sattunut yhtään
työtapaturmaa. Seitsemän hengen yritys luottaa siihen, ettei kirjauksia
työtapaturmista tarvitse jatkossakaan tehdä.
”Meillä työturvallisuus lähtee työntekijöiden vahvasta ammattiosaamisesta,
ammattiylpeydestä ja korkeasta työmoraalista. Työturvallisuus on myös
jatkuvaa opiskelua ja kehittämistä. Jos työntekijämme huomaavat kentällä
epäkohtia turvallisuuden suhteen, he tuovat siitä välittömästi tiedon
meille ja asiaan etsitään viipymättä ratkaisuja”, kertoo Lounais-Suomen
Verkonrakennuksen toinen omistaja Janne Syväjärvi.
Yrityssarjan lisäksi palkinto myönnetään henkilökohtaisessa sarjassa,
jossa Caruna palkitsi Robert Norrgårdin Neteliltä ja Juha Kaltiokummun
Voimateliltä.
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Kenttätöiden johtaja Robert Norrgårdia kiitettiin tinkimättömästä
suhtautumisesta työturvallisuuteen. Vankka osaaminen
kenttätyöstä ja työturvallisuudesta pitää huolen, että asiat hoituvat
aliurakoitsijaportaassa asti. Norrgård on myös kehittänyt käytännön
tarkistuttaa urakoitsijoiden töitä toisillaan, mikä on vähentänyt puutteita
työmaaturvallisuudessa.
Pohjois-Suomen Voimatelin projektivastaava Kaltiokumpu ilmoittaa
turvallisuuspoikkeamista ripeästi ja tutkii ne perusteellisesti. Kaltiokumpu
myös perehdyttää ja ohjaa omien työmaidensa henkilöstöä. Hän saakin
tunnustusta esimerkillisestä työstä.
”Onnittelen turvallisuuspalkinnon saajia hyvästä työstä. Toivon, että
palkittujen näyttämä esimerkki kannustaa kaikkia muitakin kiinnittämään
huomiota työturvallisuuteen. Jokainen työntekijä ja urakoitsija on meille
arvokas ja haluamme jokaisen pääsevän päivän päätteeksi ehjänä kotiin”,
sanoo Carunan turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Piia Häkkinen.
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HSE-verkostossa haetaan yhdessä
ratkaisuja turvallisuushaasteisiin

Vaikka turvallisuus on jatkuvasti parantunut Carunan työmailla,
kirjattiin alkuvuodesta 2017 synkkiä lukuja työtapaturmatilastoihin:
kolmen ensimmäisen kuukauden aikana sattui yhtä paljon vakavia
urakoitsijatapaturmia kuin koko vuoden 2016 aikana.
Caruna päätti puuttua tilanteeseen ja perusti urakoitsijoiden yhteisen
HSE-verkoston (Health, Safety and Environment) ratkomaan alan
turvallisuushaasteita. Sen tavoitteena on parantaa työturvallisuutta
yhtenäistämällä työturvallisuuskäytäntöjä sekä sujuvoittamalla
tiedonkulkua työmailla. Verkosto työskentelee myös ympäristötietouden
lisäämiseksi. Mukaan lähti heti kymmenkunta urakoitsijoiden edustajaa.
Verkostossa jaetaan hyviä käytäntöjä esimerkiksi kaapeliasennuksista
ja purkutöiden turvallisuudesta. Palautteen perusteella uudelle
yhteistyömuodolle ollut selkeä tarve.
“HSE-verkoston aloittaminen oli loistava idea työturvallisuuden
parantamiseksi. Verkoston kautta Carunan asettamat
työturvallisuusvaatimukset ja -tavoitteet ovat tulleet paljon selkeämmiksi.
Pyörää ei aina tarvitse keksiä uudelleen, vaan käyttöön voi ottaa jo muiden
hyväksi kokemia menetelmiä. Tästä esimerkkinä on sähköisten työkalujen
käyttäminen työturvallisuustarkistuksissa, sanoo HSEQ-päällikkö Juhani
Kamila Eltel Networks Oy:stä.
Tähän mennessä HSE-verkosto on työstänyt oman työn
turvallisuustarkistusmenettelyä sekä yhdenmukaistanut tapaa, jolla
turvallisuuspoikkeamista ilmoitetaan. Aikaisempia tapaturmia on käyty
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yhdessä läpi, ja verkostossa on sovittu korjaavista toimenpiteistä.
Nopeutunut tiedonkulku ja yhdenmukaiset toimintatavat ovat helpottaneet
työskentelyä myös aliurakoitsijoiden kanssa.
“Olemme kehittäneet ja täsmentäneet yrityksen ja omien
yhteistyökumppaneiden toimintatapoja ja -ohjeistusta. Ne ovat auttaneet
parantamaan työkohteiden läpimenoaikoja, koska erityyppisille työkohteille
käytetään aina parasta mahdollista turvallista toimintatapaa, TLT
Connection Oy:n projektipäällikkö Timo Rantala sanoo.
Verkosto on yhtä mieltä siitä, että työturvallisuutta parannetaan parhaiten
yhdessä.
“Haluamme olla mukana luomassa uutta työturvallisuuskulttuuria koko
alalle. Odotan myös sitä, että tulevaisuudessa saamme aliurakoitsijat
mukaan verkoston toimintaan”, Rejlers Oy:n sähköverkkojen
palvelupäällikkönä toimiva Hannu Hiltunen toteaa.
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Chat-tiimi täydentää
puhelinpalvelua – ongelmatilanteet
voi selvittää myös verkossa

Kun tykkylumi tai syysmyrsky kaataa puita sähkölinjoille, tietää se
työntäyteisiä tunteja Carunan asiakaspalvelussa. Alkuvuodesta 2017
lisätehoja asiakaspalveluun on tuonut nelihenkinen chat-tiimi, joka palvelee
Carunan verkkosivujen chatin lisäksi Facebookissa ja Twitterissä.
“Nopeus on verkossa valttia, ja sitä myös asiakkaamme meiltä odottavat.
Chatissa tai somessa vikailmoituksen voi tehdä keskellä päivää kahden
palaverin välissä, eikä puhelua varten tarvitse järjestää erikseen
rauhallista hetkeä”, asiakaspalvelupäällikkö Maarit Laiho kertoo
uudistuksen taustoista.
Moni Carunan sivustolla vieraillut onkin saattanut huomata turkoosin chatikkunan, joka avautuu yhteystietoja etsivän selaimessa automaattisesti.
Tarkoituksena on tehdä yhteydenotosta mahdollisimman helppoa.
Chatissa voi kysyä laskutuksesta tai raportoida sähkönjakelun ongelmista
saman tapaan kuin perinteisessä puhelinpalvelussa. Asia pyritään
hoitamaan samalla kertaa kuntoon ja jos tarvitaan lisäselvityksiä, voi
yhteydenotosta sopia joko sähköpostitse tai puhelimitse. Viestittely on
turvallista, eikä selain tallenna yksityiskohtia keskustelusta.
Chat-palvelu on otettu innostuneesti vastaan asiakkaiden keskuudessa.
Vaikka valtaosa yhteydenotoista tulee edelleen puhelimitse, verkon kautta
kilahtaa kuukausittain jo noin tuhat viestiä.
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Uusi kanava on muokannut myös asiakaspalvelun ammattilaisten työtä. Yhä
enemmän kysytään energiansäästöstä tai tiedustellaan mahdollisuuksista
tuottaa energiaa omaan käyttöön.
“On mukava huomata, että meidän asiantuntemukseemme luotetaan.
Tässä työssä saakin tuntea itsensä todelliseksi moniosaajaksi: ensin
autan kiireellisessä vikailmoituksessa ja sitten keskityn neuvomaan, miten
sähkölaskua saa pienennettyä. Parhaimmillaan käynnissä on kolmesta
neljään keskustelua yhtä aikaa, joten kyllä chat-asiakaspalvelussakin saa
työpäivän kulumaan hujauksessa”, asiantuntija Tiia Turunen nauraa.
Tiimi jakaa yhdessä Carunan viestintätiimin kanssa tietoa sähkönjakelun
keskeytyksistä ja korjausten etenemisestä sosiaalisessa mediassa.
Asiakaspalvelu chatissa edellyttää viestinnän ja asiakaspalvelun
saumatonta yhteispeliä, jonka sujuvuudesta huolehditaan säännöllisillä
koulutuksilla.
“Facebook tuo lisähaasteita työhön, koska viestintä on julkista ja kysyjät
odottavat nopeaa reagointia. Omat ajatukset pitää pystyä muotoilemaan
kiireenkin keskellä selkeästi. Toisaalta sosiaalisen median päivitykset ja
kommentit näkyvät sadoille tai tuhansille silmäpareille, joten pystymme
palvelemaan kerralla entistä useampia asiakkaita”, Maarit Laiho toteaa.
Odotukset asiakaspalvelun tasosta kasvavat jatkuvasti. Siksi Caruna
kouluttaa asiakaspalvelun tiimiä ja rekrytoi tarvittaessa myös uusia
osaajia. Varmaa on, että verkossa pysytään myös jatkossa.
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Hyvää energiaa ja liikunnan iloa
kiekkokaukalosta

Pelikentillä ja kaukalossa voi urheilla tavoitteellisesti, mutta liikunnan iloon
pääsee kiinni myös Easy Hockey -harrastekiekossa. Kyseessä on Suomen
Jääkiekkoliiton kehittämä matalan kynnyksen pelimuoto lapsille ja nuorille,
jota Caruna on tukenut vuodesta 2016. Yhteistyön tavoitteena on rohkaista
lapsia ja nuoria harrastamaan liikuntaa sekä kokeilemaan eri lajeja.
“Liikunnan ilo kuuluu kaikille. Kun ryhdyimme yhteistyöhön Jääkiekkoliiton
kanssa, halusimme palavasti tehdä jääkiekkoharrastamisesta mahdollista
kaikille lapsille ja nuorille sen sijaan, että olisimme tyytyneet tukemaan
ainoastaan huipputasolla pelaavia maajoukkueita”, Carunan viestintäjohtaja
Henna Tuominen sanoo.
Jääkiekko on yksi harrastetuimmista lajeista, mutta kilpailu tai
sitoutuminen tiukkaan harjoitus- tai turnausaikatauluun ei sovi kaikille.
“Easy Hockey -toimintaan voivat tulla mukaan kaikki yli 8-vuotiaat lapset
ja nuoret, jotka tykkäävät pelata kiekkoa, mutta joilla ei ole aikaa tai
mahdollisuuksia käydä treeneissä useita kertoja viikossa”, Jääkiekkoliiton
juniori- ja seuratoimintajohtaja Turkka Tervomaa kertoo.
Kahdessa vuodessa Easy Hockey on innostanut lukuisia nuoria useasta eri
seurasta mukaan matalan kynnyksen jääkiekkoharrastukseen. Toiminnasta
vastaavat paikalliset jääkiekkoseurat Jääkiekkoliiton tuella.
Harjoituksissa jääaika kuuluu kaikille, ja koko kentän peliä tai pienaluepeliä
pelataan lähes koko harjoituksen ajan. Aikaisempaa kokemusta
jääkiekosta ei vaadita, ja pelaajat tarvitsevat vain luistimet, kaulasuojan,
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jääkiekkomailan ja ristikollisen jääkiekkokypärän. Easy Hockey sopii sekä
tytöille että pojille.
“Iso kiitos yhteistyökumppanillemme Carunalle, joka on mukana
mahdollistamassa nuorille suunnattua hyvän mielen jääkiekkohanketta
ympäri Suomen. On hienoa, että voimme yhteistyössä tarjota uuden
tavan harrastaa jääkiekkoa ja antaa entistä useammalle mahdollisuuden
osallistua seurojen toimintaan koko Suomessa”, Turkka Tervomaa toteaa.
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Työkierto vei Tytti Paanasen
sähkötöiden johtajaksi Äänekosken
Energiaan

Yllättävä puhelinsoitto toi uuden käänteen verkkoasiantuntijana
työskentelevän Tytti Paanasen uralle. Entinen esimies Äänenkosken
Energiasta otti Carunan verkkopalveluasiantuntijaan yhteyttä ja tiedusteli,
haluaisiko aiemmin kesätöitä Äänekoskella paiskinut Paananen ottaa
vastaan sähkötöiden johtajan sijaisuuden.
Alkujaan äänekoskelainen Paananen näki tarjouksessa paljon hyvää,
sillä Äänekosken Energialla olisi tarjolla esimieskokemusta ja lisäoppia
sähköverkon rakennuksesta ja kunnossapidosta.
“Olin työskennellyt jo pitkään verkkopalveluasiantuntijana, joten tarjous oli
harkitsemisen arvoinen. Toisaalta viihdyin Carunassa hyvin, enkä halunnut
luopua tehtävästäni kokonaan. Päädyin pyytämään esimieheltä palkatonta
vapaata sijaisuutta varten.”
Esimies ja Carunan henkilöstöhallinto suhtautuivat ehdotukseen suopeasti
ja kannustivat urahyppyyn, vaikka työnkierto talon ulkopuolella oli heillekin
uutta. Niinpä espoolaistunut sähköinsinööri pakkasi muuttolaatikot ja aloitti
työt Äänekosken Energian palveluksessa.
Maisemien lisäksi muuttui työkuva. Paananen toimi kahdeksan sähkömiehen
esimiehenä, suunnitteli sähköverkkojen rakentamista ja sähkölinjojen
maakaapelointia. Esimiesvastuu näkyi työmailla, joilla hän valvoi ja johti
sähkötöiden tekemistä.
“Päätöksenteko nopeutui ja itsevarmuus kasvoi työkierron aikana
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huomaamatta. Äänekoskella pääsin perehtymään ja tutustumaan
sähkötyömaihin ja erilaisiin laitteisiin paikan päällä. Nyt on helpompi
ymmärtää verkkopalvelukeskukseen tulevia kysymyksiä. Tuntuu myös
hyvältä jakaa työkierrossa karttunutta osaamista eteenpäin”, Tytti
Paananen sanoo.
Carunalla Paanasen työpäivät täyttyvät yhteydenpidosta
sähkösuunnittelijoihin ja urakoitsijoihin. Käytännön työskentely
kaapelointityömailla sai näkemään omat työtehtävät uudessa valossa.
“Pienessä yrityksessä vastuut ovat suuremmat ja työnkuva laajempi,
joten työkierto opetti siinä mielessä paljon. Ymmärrän nyt kokonaisuuden
paljon paremmin. Oma roolini on aiempaa selkeämpi ja pystyn ottamaan eri
osastojen näkökulmat huomioon”, Paananen sanoo.
Carunalla kollegat ovat kiinnittäneet huomiota Paanasen syventyneeseen
ammattitaitoon.
“Suosittelen ehdottomasti työkiertoa kaikille, joiden työtehtäviin ja
elämäntilanteeseen se sopii. Kannattaa ainakin rohkeasti selvittää,
olisiko työnkierto mahdollinen omalla kohdalla. Caruna lähti ehdotukseeni
ennakkoluulottomasti mukaan, ja koen, että osaamistani arvostetaan nyt
entistä enemmän”, Paananen toteaa.
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Carunan innovaatiokilpailu haastoi
yläkoululaiset visioimaan energiaalan tulevaisuutta

Miten energiaa käytetään ja tuotetaan sadan vuoden päästä? Onko
uusiutuva energia vastaus tulevaisuuden energiantuotannon haasteisiin
tai mitataanko henkilökohtaista sähkönkulutusta entistä tarkemmin?
Caruna haastoi yläkoululaiset visioimaan energia-alan tulevaisuutta
Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetyssä innovaatiokilpailussa.
Yläkoululaisten aivoriihessä syntyi videoita, ainekirjoituksia, maalauksia ja
lautapelejä, runoja ja jopa energia-aiheinen rap-biisi. Niiden perusteella
uusiutuvat luonnonvarat, ympäristöystävällisyys ja vasta kehitteillä olevat
teknologiat ovat valtteja tulevaisuuden energiantuotannossa.
Ida Mehtätalo ja Neemi Sinko Joensuun Steinerkoulusta pohtivat rohkeasti
omaa rooliaan energiankuluttajina. Yläkoululaisten videossa käsitellään
ilmastonmuutoksen syitä ja annetaan käytännön energiansäästövinkkejä.
”Oppilaiden kilpailutyöt osoittavat ennakkoluulottomuutta ja luovuutta,
josta meillä aikuisilla on paljon opittavaa. Kilpailuun osallistuneet
yläkoululaiset ovat myös selvästi hyvin perillä energia-asioista ja
peräänkuuluttavat ekologisia ratkaisuja nyky-yhteiskunnan kasvavaan
energiantarpeeseen. Nämä ratkaisut ja ajatukset tarjoavat inspiraatiota
liiketoimintamme kehittämiseen uuden strategian mukaisesti”, kertoo
Carunan viestintäjohtaja Henna Tuominen.
Kilpailun tarkoituksena oli lisätä ympäristö- ja energiatietoisuutta ja jakaa
hyvää energiaa Carunan verkkoalueella. Mukaan lähti 38 koulua eri puolilta
Suomea aina Espoosta Ouluun ja Kurikasta Joensuuhun. Tyhjin käsin ei
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kilpailusta tarvinnut palata, sillä jokaisen koulun voittaja palkittiin 100
euron stipendillä.
”Kiitos Carunalle siitä, että he tekivät tällaisen kilpailun mahdolliseksi. On
huikeaa, mihin suorituksiin ja kekseliäisyyteen oppilailta riittää energiaa.
Meille opettajillekin oli virkistävää nähdä näitä tuotoksia. Voittajaa ei tosin
ollut helppo valita useiden erinomaisten töiden joukosta”, sanoo fysiikan ja
kemian lehtori Suvi-Päivi Malvikko Riihimäen Harjunrinteen koulusta.
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Carunalle myönnetty ISO 55001
-sertifikaatti on tunnustus
laadukkaasta sähköverkon
hallinnasta

Keväällä 2017 auditointiyhtiö Lloyd’s Registerin edustajia nähtiin
työskentelemässä Carunan pääkonttorilla Espoon Leppävaarassa sekä
verkkoalueella urakoitsijoiden työmailla. Vierailut olivat osa ISO 55001
-sertifikaatin auditointia, johon Caruna päätti ryhtyä maaliskuussa 2016.
Numerosarjan takaa löytyy kansainvälinen omaisuudenhallinnan standardi,
joka antaa askelmerkit liiketoiminnan kehittämiseen avoimella ja kestävällä
tavalla.
Sähkönsiirtoyhtiönä Caruna vastaa osaltaan yhteiskunnan toiminnasta ja
arjen sujumisesta.
“Käytännössä omaisuudenhallinta alkaa sähköverkon suunnittelusta ja
päättyy sen purkamiseen ja uudistamiseen, 40-60 vuoden aikajänteellä.
Asiakkaiden, yhteiskunnan ja sijoittajien pitää voida luottaa siihen, että
sähköverkkoja hallinnoidaan yhteiskunnan kannalta vastuullisesti koko
niiden elinkaaren ajan”, sertifiointiprojektia johtanut omaisuudenhallinnan
laatupäällikkö Jukka Haakana sanoo.
Luottamus on tärkeää, sillä Caruna on sitoutunut kahden miljardin
arvoiseen, vuosikymmenen kestävään sähköverkon kehitys- ja
rakennushankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaiden
sähkönsaannin luotettavuutta.
Carunalle on jo aiemmin myönnetty ympäristöjohtamisen sertifikaatti
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ISO 14001:2004 sekä työterveys- ja turvallisuusjohtamisen sertifikaatti
OHSAS 18001:2007. Omaisuudenhallinnan sertifiointi oli looginen seuraava
askel.
“Halusimme selvittää, miltä omat johtamisprosessimme ja toimintomme
näyttävät kansainvälisessä arvioinnissa, ja varmistaa laadukkaan
toiminnan. Viime vuodet ovat olleet meille muutosten aikaa, joten hetki
oman toiminnan arvioinnille oli oikea. Kun alkukartoitus näytti lupaavalta,
päätimme laittaa auditointiprosessin liikkeelle”, Haakana jatkaa.
Virallisessa ja kaksivaiheisessa, yhteensä lähes kolme viikkoa kestäneessä,
auditoinnissa yhtiön edustajat tarkastelivat Carunan toimintaa strategian
toimeenpanosta aliurakoitsijoiden menettelyihin. He tapasivat ja
haastattelivat johtoryhmän edustajia sekä Carunan asiantuntijoita ja
arvioivat toimintaa, kuten prosesseja sekä omaisuuteen liittyviä tietoja
ja ICT-järjestelmien toimintaa. Lisäksi he arvioivat asiakirjoja, kuten
politiikoita ja ohjeita eri aiheista.
Alkukartoituksesta alkanut prosessi huipentui viralliseen sertifikaattiin,
joka myönnettiin kesäkuussa 2017.
“Halusimme toimia mahdollisimman avoimesti koko prosessin ajan.
Periaatteena oli, että nostamme myös keskeneräiset asiat avoimesti esille.
Näin saimme arvioinnista parhaan mahdollisen hyödyn. Tarkastuksissa
esille nousseisiin kysymyksiin vastasimme avoimesti ja nopeasti ja
tarvittaessa mukautimme toimintaamme palautteen perusteella”, Haakana
kertoo.
Sertifioinnin ohjaus- ja projektiryhmässä oli mukana edustajia
liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta. Koko prosessi kesti yhteensä alle
vuoden, mikä on kansainvälisessäkin vertailussa hyvä suoritus.
“Suuri saavutus oli, että suoritimme sertifioinnin lähes kokonaan omin
voimin. Palkitsevaa oli myös saada tunnustusta työstä, jota olemme
pitkäjänteisesti tehneet. Se kertoo siitä, että johtamisen järjestelmät
ovat olleet oikealla tolalla jo ennen virallista tunnustusta. Toki sertifikaatin
saaminen on osoitus tekemämme työn laadusta niin sähköverkon
kehittämis- ja kunnossapitotyössä kuin muissakin toiminnoissa”, Haakana
summaa.
ISO 55001 -sertifikaattiin kuuluu, että toimintaa arvioidaan vuosittain.
Ensimmäinen arvio on jo takana ja sertifikaatti on edelleen samalla
seinällä, jonne se kesäkuussa ripustettiin.
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“Kehitystyö ei pysähdy tähän. Tässä mielessä sertifikaatti on hyvä
kannustin, joka puskee meitä pitämään riman siellä missä pitääkin eli
mahdollisimman korkealla”, Haakana päättää.
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Arvot,
liiketoimintaperiaatteet
ja strategia
Carunan toimintaa ohjaavat lakien ja säädösten ohella yhteisesti määrittämämme
arvot, yhtiön strategia sekä hyvän hallintotavan periaatteet.

Arvot
Päivitimme vuoden 2017 aikana Carunan arvot yhteistyössä henkilöstön,
johtoryhmän ja hallituksen kanssa. Uudistetut arvot korostavat yksilön
vastuuta ja Carunan roolia yhteiskunnassa sekä hyvän asiakassuhteen
tärkeyttä.

TOIMIN ASIAKKAIDEMME PARHAAKSI
• Tunnistan asiakkaan tarpeet ja teen parhaani
täyttääkseni ne
• Varmistan yhdessä verkostomme kanssa
laadukkaan asiakaskokemuksen
• Olen Carunan ääni ja kasvot
• Pidän lupaukseni sekä ulkoisille että sisäisille
asiakkaille
• Osaan kertoa toiminnastamme asiakkaalle
asiakkaan kielellä
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SAAN ROHKEASTI AIKAAN
• Haluan kehittyä ja uudistaa työtäni – en pelkää
muutosta
• Otan vastuuta ja teen päätöksiä
• Asetan riman korkealle ja haluan parantaa
suoritustani
• Onnistumme ja epäonnistumme yhdessä
• Juhlimme onnistumisia ja opimme kokemastamme
• Tunnistan riskit ja otan ne huomioon

KEHITÄMME TULEVAISUUDEN SUOMALAISTA
YHTEISKUNTAA
• Huolehdimme sähköverkostamme, joka on
yhteiskunnan peruspilari
• Olemme paikallisia ja helposti lähestyttäviä
• Luomme mahdollisuuksia muille toimijoille ja koko
yhteiskunnalle
• Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun
• Toimimme läpinäkyvästi ja vastuullisesti
• Kehitämme sähköverkkoa kokonaisuuden kannalta
järkevästi ja pitkäjänteisesti
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Strategia
2017 päivitetyn strategiamme mukaisesti keskitymme palvelemaan
asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, pitämään henkilöstömme
hyvinvoinnista mahdollisimman hyvää huolta, ylläpitämään ja kehittämään
sähköverkkoamme siten, että se vastaa käyttäjiemme sekä yhteiskunnan
tarpeita myös tulevaisuudessa, ja tarjoamaan osaamisemme käyttöön
toimialan kehittämiseksi.

Visiomme miljoona tyytyväistä asiakasta tavoittelee asiakastyytyväisyyttä
ja kasvua. Strategiset valintamme ovat tyytyväinen asiakas ja kyky vastata
toimintaympäristön muutoksiin. Tämän saavuttamiseksi keskitymme
asiakaslähtöisen ja tehokkaan ydinliiketoiminnan kehittämiseen, hyvään
yrityskansalaisuuteen sekä kasvun ja uusien palvelujen mahdollistamiseen.
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Tapamme toimia
Carunan toimintaohje, Caruna Code of Conduct, pohjautuu arvoihin ja luo
perustan tavallemme tehdä töitä. Se määrittelee, miten huolehdimme
Carunan omaisuudesta, teemme yhteistyötä ja kohtelemme toisiamme
sekä harjoitamme sähkönsiirtoliiketoimintaa. Toimintaohje ja sen pohjalta
laaditut ohjeistukset ovat osa Carunan vaatimuksenmukaisuutta eli
Compliance-järjestelmää.
Toimintaohjeella varmistamme, että kaikilla carunalaisilla on samanlainen
käsitys yhtiön toiminnassa noudatettavista toimintatavoista ja eettisistä
periaatteista. Noudatamme toimintaohjetta kaikessa liiketoiminnassamme
sekä yhtiön sisällä että sidosryhmien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa
toimiessamme.
Toimintaohje koskee Carunan työntekijöitä, johtajia ja hallituksen jäseniä.
Jokainen carunalainen suorittaa toimintaohjeesta verkkokurssin
ja sitoutuu periaatteisiin osana perehdytysohjelmaa. Edellytämme
toimintaohjeen mukaista käytöstä myös yhtiön urakoitsijoilta,
palvelutoimittajilta, alihankkijoilta sekä muilta sopimuskumppaneilta.
Urakoitsijoille ja alihankkijoille on oma toimintaohje, Supplier Code of
Conduct, johon jokaisen toimittajan on sitouduttava.
Toimintaohjettamme täydentävät hallituksen hyväksymät politiikat,
jotka määrittelevät yksityiskohtaisemmin toimintaperiaatteet Carunan
liiketoiminnan painopistealueilla, sekä sisäiset ohjeistukset. Erilliset
ohjeistukset koskevat muun muassa lahjonnan- ja korruptionvastaisuutta,
eturistiriitoja ja luottamuksellista tietoa. Kilpailuoikeudesta on erillinen
ohjeistus ja henkilöstön perehdytysohjelmaan kuuluva verkkokurssi.
Carunan toimintapolitiikat ja ohjeistukset ovat koko henkilöstön saatavilla
intranetissä. Urakoitsijoiden ja muiden yhteistyökumppanien sekä Carunan
yhteiset dokumentit löytyvät jaetuista digitaalisista työtiloista. Toiminnan
keskeisimpien osa-alueiden toimintaperiaatteiden, henkilöstöpolitiikan,
HSE-politiikan ja hankintapolitiikan pääkohdat ovat luettavissa tämän
raportin vastuullisuuden eri osa-alueita käsittelevistä luvuista, ja ne
ovat lisäksi verkkosivuillamme. Epäillyistä väärinkäytöksistä voi tehdä
ilmoituksen verkkosivujemme ilmoituskanavan kautta.
Kunnioitamme Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistusta,
kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksia sekä YK:n Global
Compact -aloitetta. Konsernitilinpäätöksen laadinnassa noudatamme
kansainvälistä tilinpäätöskäytäntöä, IFRS-standardia.
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Hyvä hallintotapa
Noudatamme hyvää hallintotapaa kaikessa toiminnassamme. Läpinäkyvä ja tarkasti
määritelty hallintotapa luo pohjan luotettavalle ja vastuulliselle toiminnalle, mikä
palvelee kaikkia sidosryhmiämme.

Hallintorakenne
Caruna Networks Oy toimii Caruna Networks -konsernin (”Caruna”)
emoyhtiönä. Caruna Networks Oy:n emoyhtiö on Suomi Power BV, jonka
kotipaikka on Alankomaat. Caruna Networks Oy omistaa konserniin
kuuluvat kaksi muuta yhtiötä, Caruna Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n.
31.12.2017 asti konserniin kuuluivat myös Caruna Networks Sähkönsiirto
Oy ja Caruna Networks Espoo Oy. Caruna Networks Oy omisti Caruna
Networks Sähkönsiirto Oy:n ja Caruna Networks Espoo Oy:n, jotka
puolestaan omistivat Caruna Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n. Yhtiörakennetta
yksinkertaistettiin vuoden 2017 lopussa ja 1.1.2018 alkaen Caruna
Networks Espoo Oy ja Caruna Networks Sähkönsiirto Oy sulautettiin osaksi
Caruna Networks Oy:tä.
Konsernin hallinto perustuu Suomen lakiin, konserniyhtiöiden
yhtiöjärjestyksiin sekä Keskuskauppakamarin listaamattomille yhtiöille
antamiin suosituksiin hyvästä hallintotavasta.
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Konsernin tilinpäätös ja osavuosiraportit laaditaan noudattaen
kansainvälisiä, EU:n hyväksymiä IFRS-talousraportointistandardeja.
Emoyhtiön toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittu noudattaen
yhtiölainsäädäntöä, kirjanpitolakia ja kirjanpitolautakunnan ohjeita ja
lausuntoja.
Tilintarkastuskertomus kattaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön
tilinpäätöksen.
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Caruna Networks Oy:n
hallintoelimet
Caruna Networks Oy:n päätöksentekoelimet ovat yhtiökokous ja
hallitus. Hallituksen päätöksentekoa valmistelevat ja avustavat kolme
valiokuntaa: tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä
terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta. Päivittäistä toimintaa
johtaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaa päätöksenteossa tukee Carunan
johtoryhmä.
Hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle raportoiva sisäinen tarkastus
osaltaan varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta ja
tarkoituksenmukaista.

YHTIÖKOKOUS
Caruna Networks Oy:n yhtiökokous käyttää ylintä päätöksentekovaltaa
konsernissa.
Yhtiökokouksen päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi tilinpäätöksen
vahvistaminen, osingonmaksu, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
ja toimitusjohtajalle, hallituksen ja tilintarkastajien valinta sekä
päätöksenteko heidän palkkioistaan.
Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen kutsuu koolle
hallitus.

HALLITUS
Hallitus vastaa konsernin strategisesta kehittämisestä sekä valvoo
ja ohjaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa. Osakeyhtiölain ja
yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen tehtäviin kuuluu edustaa yhtiötä ja
huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta. Hallitus päättää yhtiön
arvoista.
Hallitus koostuu yhdestä kymmeneen jäsenestä sekä kahdesta
mahdollisesta varajäsenestä. Jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa
yhtiökokouksessa, ja toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen.
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Hallitus kokoontuu sovitun aikataulun mukaisesti käsittelemään hallituksen
käsiteltäväksi määriteltyjä asioita. Hallitus on hyväksynyt toiminnalleen
työjärjestyksen.
Toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä riskienhallintajohtaja, joka toimii myös
hallituksen sihteerinä, osallistuvat hallituksen kokouksiin säännöllisesti.
Konsernin muut johtoryhmän jäsenet ja johtajat osallistuvat kokouksiin
kutsuttaessa.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT
Hallituksen valiokuntiin kuuluvat tarkastusvaliokunta, nimitys- ja
palkitsemisvaliokunta sekä terveys-, turvallisuus ja ympäristövaliokunta.
Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla ja arvioimalla esityksiä
hallituksen päätöksentekoa varten.
Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet. Jokaisessa valiokunnassa tulee
olla kolme jäsentä. Jäsenien toimikausi kestää seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen. Kaikilla hallituksen jäsenillä on oikeus
osallistua valiokuntien kokouksiin.
Valiokunnan puheenjohtaja raportoi valiokunnan työstä hallitukselle
säännöllisesti jokaisen kokouksen jälkeen. Valiokunnan kokousmateriaalit
ja -pöytäkirjat ovat kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla. Hallitus
on hyväksynyt valiokuntien kirjalliset työjärjestykset. Työjärjestykset
tarkastetaan ja päivitetään säännöllisesti.

TARKASTUSVALIOKUNTA
Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin,
riskeihin ja valvontaan liittyvissä tehtävissä. Tarkastusvaliokunta valvoo
taloudellista raportointiprosessia ja seuraa konsernin sisäisen valvonnan
ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta.
Yhtiön tilintarkastaja, toimitusjohtaja, talousjohtaja ja
riskienhallintajohtaja, joka toimii valiokunnan sihteerinä, osallistuvat
valiokunnan kokouksiin säännöllisesti. Muut johtajat osallistuvat
valiokunnan kokouksiin kutsuttaessa.
Tarkastusvaliokunta hyväksyy sisäisen tarkastuksen työjärjestyksen ja
tarkastussuunnitelman. Valiokunta käsittelee myös ulkoisen tilintarkastuksen
tarkastussuunnitelman ja keskustelee tilintarkastussuunnitelmasta,
tilintarkastusraporteista ja niiden vaikutuksista.
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NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta konsernin johdon
nimitys- ja palkitsemisasioissa.
Valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja
ja riskienhallintajohtaja, joka toimii myös valiokunnan sihteerinä.
Henkilöstöjohtaja osallistuu kokouksiin kutsuttaessa.

TERVEYS-, TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖVALIOKUNTA
Terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta avustaa hallitusta konsernin
toiminnan turvallisuuteen ja ympäristökysymyksiin sekä yritysvastuuseen
liittyvien asioiden päätöksenteossa. Valiokunta hyväksyy konsernin
vastuullisuusohjelman ja mittarit.
Valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja,
HSE-asioista vastaava johtoryhmän jäsen, HSE-päällikkö sekä
riskienhallintajohtaja, joka toimii myös valiokunnan sihteerinä.
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Hallitus ja valiokunnat
vuonna 2017
HALLITUKSEN KOKOONPANO
13.3.2017 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen asti hallitukseen
kuuluivat puheenjohtaja Juha Laaksonen, Jouni Grönroos, Niall Mills,
Ralph Berg, Alejandro Lopez Delgado ja Tomas Pedraza sekä varajäseninä
Gregor Kurth ja Delphine Voeltzel.
13.3.2017 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin
puheenjohtaja Juha Laaksonen, Jouni Grönroos, Niall Mills ja sekä uusina
jäseninä Kenton Bradbury, John Guccione ja Gregor Kurth varsinaiseen
yhtiökokoukseen 2018 asti. Varajäseniksi valittiin Tomas Pedraza ja
Delphine Voeltzel.
Vuonna 2017 hallitus kokoontui kuusi kertaa.
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JUHA LAAKSONEN
s. 1952
Puheenjohtaja

Tutkinto:
• Kauppatieteiden kandidaatti

Nykyiset tehtävät:
• Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017 ja
jäsen vuodesta 2016, Technopolis Oyj
• Hallituksen jäsen, Directors’s Institute of
Finland (DIF), 2016• Hallituksen puheenjohtaja, Alfred Kordelinin
säätiö, 2014–
• Jäsen ja hallituksen varapuheenjohtaja,
Taaleritehdas Oyj, 2013–

Aikaisemmat tehtävät:
• Hallituksen puheenjohtaja, Suomalaisten
taidesäätiöiden yhdistys, 2012–2017
• Hallituksen ja tilintarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja, Kemira Oyj, 2007-2017
• Varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, Fortum
Corporation, 2000–2012
• Varapääjohtaja, fuusiot & yritysostot,
Fortum Oyj, 2000
• Varatoimitusjohtaja, rahoitus & suunnittelu,
Fortum Oil & Gas, 1999
• Talousjohtaja, Neste Oyj, 1998–1999
• Controller, Neste Oyj, 1997–1998
• Varapääjohtaja, rahoitus & strategia, Neste
Chemicals, 1993–1996
• Useita johto- ja asiantuntijatehtäviä, Neste
Corporation, 1979–1992
• Hallituksen jäsen, Sponda Oyj, 2013–2016
• Hallituksen puheenjohtaja, Fortumin
taidesäätiö, 2006–2016
• Hallituksen puheenjohtaja, Sato Oyj,
2007–2015
• Hallintoneuvoston jäsen, Kemijoki Oy,
2002–2013
• Hallituksen jäsen, Teollisuuden Voima Oy,
2003–2010
• Hallituksen jäsen, Neste Oil Oyj, 2005–2007
• Hallintoneuvoston jäsen, Keskinäinen
eläkevakuutusyhtiö Tapiola, 2002–2007
• Hallituksen puheenjohtaja, Fortumin
Eläkesäätiö, 2001–2005
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JOUNI GRÖNROOS
s. 1965
Hallituksen jäsen

Tutkinto:
• Kauppatieteiden maisteri, Helsingin
kauppakorkeakoulu

Nykyiset tehtävät:
• Varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, Fazerkonserni, 2010• Hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja useissa Fazer-konsernin
tytäryhtiöissä
• Hallituksen jäsen, Hartwall Capital Oy,
2018• Valtuuskunnan jäsen, Helsingin seudun
kauppakamari, 2017• Elintarvikesektorin jäsen,
Huoltovarmuuskeskus, 2017• Tilintarkastuslautakunnan varajäsen,
Patentti- ja rekisterihallitus, 2016• Hallituksen varajäsen, East Office Oy, 2013• Hallituksen jäsen, Rannikkotykistösäätiö,
2002-
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Aikaisemmat tehtävät:
• Tilintarkastuslautakunnan varajäsen ja
jäsen, Keskuskauppakamari
• Talousjohtaja, Rapala VMC Corporation ja
AvestaPolarit Oyj
• Johtotehtäviä Outokumpu Oyj:ssä
• Tilintarkastaja, KPMG
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NIALL MILLS
s. 1968
Hallituksen jäsen

Tutkinto:
• MBA-tutkinto, London Business School
• Diploma in Company Direction, Institute of
Directors
• BEng (Hons) in Civil Engineering
• Institution of Civil Engineers –liiton jäsen

Nykyiset tehtävät:
• Osakas ja johtaja, Infrastructure
Asset Management, European Direct
Infrastructure, First State Investments
(FSI)

Aikaisemmat tehtävät:
• Johtotehtäviä: Anglian Water Group,
Electricity North West, Regasificadora del
Noroeste, Newham Hospital Healthcare
Services, Caruna ja Digita
• Omaisuudenhallinnan johtaja, Southern
Water
• Projektien johtaja, Novar Projects Limited
• Projektijohtaja, Bechtel Limited

KENTON BRADBURY
s. 1970
Hallituksen jäsen

Tutkinto:
• First Class Honours -tutkinto, Cambridgen
yliopisto
• Johdon kehittämisen ohjelma, Harvardin
yliopisto
• Institute of Engineering and Technologyn
jäsen
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Nykyiset tehtävät:
• Omaisuudenhallintajohtaja, OMERS
Infrastructure

Aikaisemmat tehtävät:
• Johtaja, Infracapital, M&G Investments
• SVP Infrastructure and Regulation, E.on,
Saksa
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JOHN GUCCIONE
s. 1972
Hallituksen jäsen

Tutkinto:
• Bachelor of Arts -tutkinto, Toronton
yliopisto
• Oikeusnotaari (LL.B), Osgoode Hall, Yorkin
yliopisto

Nykyiset tehtävät:
• Lakiasiainjohtaja, OMERS Infrastructure

Aikaisemmat tehtävät:
• Energia- ja infrastruktuuriryhmän jäsen,
Linklaters LLP, Lontoo, ja yritysryhmän
jäsen Torys LLP, Toronto

GREGOR KURTH
s. 1981
Hallituksen jäsen

Tutkinto:

Nykyiset tehtävät:

• Kauppatieteiden maisteri, Cass Business
School, City University of London

• Johtaja, European Direct Infrastructure,
First State Investments (FSI)

• Kauppatieteiden kandidaatti, Maastricht
University

• Neuvottelukunnan jäsen, Ferngas Group,
2013• Hallituksen jäsen, Digita Oy, 2012-

Aikaisemmat tehtävät:
• Sijoitusanalyytikko, 3i Infrastructure
• Analyytikko, Deutsche Bank
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TOMAS PEDRAZA
s. 1977
Hallituksen varajäsen

Tutkinto:
• Tuotantotekniikan insinööri, Universidad
Pontificia de Comillas
• MBA-tutkinto, IESE Business School,
University of Navarra
• MBA-tutkinto, Stephen M. Ross School of
Business, University of Michigan
• MBA-tutkinto, China Europe International
Business School

Nykyiset tehtävät:
• Johtaja, European Direct Infrastructure,
First State Investments (FSI)

Aikaisemmat tehtävät:
• Liiketoiminnan kehityspäällikkö, Union
Fenosa S.A.
• Operatiivisen toiminnan johtaja, Union
Fenosa International
• Apulaisaluepäällikkö, Union Fenosa
Distribution

DELPHINE VOELTZEL
s. 1984
Hallituksen varajäsen

Tutkinto:
• Kauppatieteiden maisteri, HEC School of
Management

Nykyiset tehtävät:
• Apulaisjohtaja, OMERS Infrastructure

Aikaisemmat tehtävät:
• Fuusio- & yritysostoanalyytikko, Rothschild
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TARKASTUSVALIOKUNTA
13.3.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen
tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtaja Jouni Grönroos, Delphine
Voeltzel ja Gregor Kurth. Yhtiökokoukseen asti valiokuntaan kuuluivat
puheenjohtaja Jouni Grönroos, Delphine Voeltzel ja Tomas Pedraza.
Tarkastusvaliokunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2017.

NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA
13.3.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen nimitys- ja
palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtaja Juha Laaksonen, Niall
Mills ja John Guccione. Yhtiökokoukseen asti valiokuntaan kuuluivat
puheenjohtaja Juha Laaksonen, Niall Mills ja Alejandro Lopez Delgado.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2017.

TERVEYS-, TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖVALIOKUNTA
13.3.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen valiokuntaan
valittiin puheenjohtaja Niall Mills, Kenton Bradbury ja Gregor Kurth.
Yhtiökokoukseen asti valiokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Niall Mills,
Kenton Bradbury ja Tomas Pedraza.
Terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta kokoontui kaksi kertaa
vuonna 2017.
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Johtoryhmä
Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin ja toimii johtoryhmän
puheenjohtajana. Toimitusjohtaja vastaa konsernin päivittäisestä
hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen ohjeiden ja määräysten
mukaisesti. Osakeyhtiölaissa on toimitusjohtajalle asetettu vastuu
siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito järjestetty
luotettavalla tavalla.
Vuonna 2017 Jyrki Tammivuori toimi konsernin väliaikaisena
toimitusjohtajana 30.4.2017 asti. Tomi Yli-Kyyny nimitettiin konsernin
toimitusjohtajaksi 1.5.2017 alkaen.
Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa hänen tehtäviensä hoitamisessa.
Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa saavuttamaan liiketoiminnan
strategisia ja kestäviä tavoitteita hallituksen asettamalla tavalla,
valmistelee konsernin liiketoimintasuunnitelmia ja päättää investoinneista
sekä liiketoiminnan järjestelyistä valtuuksiensa puitteissa.
Taloudellisia ja yritysvastuuohjelman tuloksia seurataan
kuukausiraporteissa ja arvioidaan kuukausittain johtoryhmässä.
Neljännesvuosittain pidettävät liiketoiminnan laajennetut
seurantakokoukset sisältyvät konsernin toiminnan johtamisprosessiin.
Laajennettuun johtoryhmään eli johtajistoon osallistuvat johtoryhmän
jäsenten lisäksi toimitusjohtajan nimittämät avainhenkilöt sekä
toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden edustajat.
Jokainen johtoryhmän jäsen on vastuussa päivittäisten liiketoimintojen
operatiivisesta toteuttamisesta.

JOHTORYHMÄN KOKOONPANO
Syyskuussa 2017 Caruna uudisti organisaatiotaan ja johtoryhmäänsä
vastaamaan entistä paremmin vuonna 2017 päivitetyn strategian
toteutumista. Keskeisimmät muutokset koskivat sähköverkon kehittämistä
ja operointia sekä viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden hoitoa. Uusi
johtoryhmä on aiempaa pienempi, millä haettiin tehokkuutta johtoryhmän
toimintaan.
Omaisuudenhallintayksikkö ja käyttötoiminnot-yksikkö yhdistettiin
sähköverkot-yksiköksi. Yksikön väliaikaisena johtajana toimii
toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny. Yksikön johtajaksi nimitettiin DI Kosti
Rautiainen joulukuussa 2017. Hän aloittaa Carunalla maaliskuussa 2018.
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Carunan väliaikaisena ja osapäiväisenä viestintä- ja
yhteiskuntasuhdejohtajana toimi Tekir Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Harri Saukkomaa. Saukkomaa osallistui Carunan johtoryhmän toimintaan
toimeksiantonsa ajan. YTM Anne Pirilä valittiin Carunan viestintä- ja
yhteiskuntasuhdejohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi joulukuussa 2017.
Hän aloittaa tehtävässään 5.2.2018.

TOMI YLI-KYYNY
DI, s. 1962
Toimitusjohtaja 1.5.2017 alkaen ja vt. sähköverkkojohtaja 22.9.2017 alkaen

Tutkinto: Diplomi-insinööri
Kokemus: Energia-alan kokemuksen lisäksi

Aikaisemmat ja muut tehtävät:
2015-

Hallituksen jäsen, Garantia Oy

Yli-Kyynyllä on 20 vuoden kokemus vakuutus- ja
pankkialalta.

2014-

Hallituksen jäsen, Barona Oy

2011-2017

Toimitusjohtaja, Vapo

2005-2010

Toimitusjohtaja, Pohjola Vakuutus

2005-2006

Toimitusjohtaja, Pohjola Group Oyj
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JYRKI TAMMIVUORI
KTM, s. 1971
Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja; vt. toimitusjohtaja 30.4.2017 asti

Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri
Kokemus: Yli 20 vuoden kokemus

Aikaisemmat tehtävät:
2013-2014

Vt. talousjohtaja, Stora Enso Oyj

rahoitustehtävistä.

2012-2015

Hallituksen jäsen, Tornator Oyj

2010-2012

Hallituksen varajäsen, Tornator Oyj

2009-2014

Hallituksen jäsen, Thiele Kaolin
Company, GA USA

2008-2014

Konsernin rahoitusjohtaja, Stora
Enso Oyj

1999-2008

Useita tehtäviä Stora Enso Oyj:n
Brysselin, Lontoon ja Helsingin
toimipisteissä

KATRIINA KALAVAINEN
KTK, s. 1970
Asiakkuusjohtaja

Tutkinto: Kauppatieteiden kandidaatti
Kokemus: Yhdeksän vuoden kokemus
sähkönsiirtoliiketoiminnasta, 15 vuoden kokemus
asiakaspalvelusta.
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Aikaisemmat tehtävät:
2008-2013

Asiakastiedon hallinnan päällikkö,
Fortum Sähkönsiirto

2008

Tiimipäällikkö, asiakaspalvelut,
Fortum Sähkönsiirto

2006-2008

Asiakaspalvelupäällikkö,
yksityisasiakkaat ja pienet
yritykset, Elisa Oyj

2004-2005

Asiakaspalvelupäällikkö,
yksityisasiakkaat, Elisa Oyj
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HARRI PYNNÄ
OTK, s. 1956
Kehitysjohtaja 21.9.2017 asti, hallinto- ja riskienhallintajohtaja 22.9.2017 alkaen

Tutkinto: Oikeustieteen kandidaatti
Kokemus: 20 vuoden kokemus energia-alalta.

Aikaisemmat tehtävät:
1998-2013

Lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj

1994-1998

Teollisuusneuvos, Kauppa- ja
Teollisuusministeriö

1982-1994

Lakimies ja pankinjohtaja, Suomen
Yhdyspankki

TOMMI SAIKKONEN
KTM, s. 1966
Henkilöstöjohtaja

Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri
Kokemus: 10 vuoden kokemus
sähkönsiirtoliiketoiminnasta, 25 vuoden kokemus
HR-tehtävistä.
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Aikaisemmat tehtävät:
2008-2013

Henkilöstöjohtaja, Fortum
Sähkönsiirto Oy

2000-2008

Henkilöstöpäällikkö /
Henkilöstöjohtaja, Nokia Ltd

1997-2000

Henkilöstökonsultti /
Henkilöstöpäällikkö, ICL Data Ltd
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HARRI SAUKKOMAA
Toimittaja, s. 1957
Vt. viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja 22.9.2017 alkaen

Tutkinto: Toimittaja, Sanoma Oy:n

Aikaisemmat tehtävät:

toimittajakoulu

2017-

Hallituksen jäsen, Pop & Jazz
Konservatorio

2015-

Hallituksen jäsen, Viestilehdet ry

2007-

Hallituksen asiantuntijajäsen,
Ylioppilaslehden Kustannus Oy

2007-

Perustaja, konsultti ja hallituksen
päätoiminen puheenjohtaja, Tekir Oy

Kokemus: Yli 40 vuoden kokemus viestinnän
tehtävistä niin yrityksissä kuin mediassa.

JÖRGEN DAHLQVIST
Insinööri, s. 1966
Käyttötoimintojen johtaja; johtoryhmän jäsen 21.9.2017 asti

Tutkinto: Sähkövoimatekniikan insinööri
Kokemus: Yli 20 vuoden kokemus

Aikaisemmat tehtävät:
2006-2013

Käyttötoimintojen johtaja, Fortum
Sähkönsiirto

2003-2005

Käyttöpäällikkö, Fortum
Sähkönsiirto

2003

Verkkopalvelupäällikkö, Fortum
Sähkönsiirto

1995-2002

Projektipäällikkö, käyttötoiminnot
sähköasemat, ELNOVA /
Uudenmaan Sähköverkko

sähkönsiirtoliiketoiminnasta.
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RIIKKA HIRVISALO-OJA
KTM, s. 1966
Sääntely- ja tuottojenhallintajohtaja ja johtoryhmän jäsen 21.9.2017 asti,
yhteiskuntasuhdejohtaja 22.9.2017 alkaen

Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri
Kokemus: 15 vuoden kokemus

Aikaisemmat tehtävät:
2009-2013

Asiakkuusjohtaja, Fortum
Sähkönsiirto

2007-2009

Hankinta- ja AMM-johtaja, Fortum
Sähkönsiirto

2005-2007

Mittaroinnin ja teknisen
asiakaspalvelun johtaja, Fortum
Sähkönsiirto

2002-2005

Teknisen asiakaspalvelun johtaja,
Fortum Sähkönsiirto

sähkönsiirtoliiketoiminnasta.

HEIKKI LINNANEN
DI, s. 1971
IT- ja projektitoimintojen johtaja ja johtoryhmän jäsen 21.9.2017 asti, IT-johtaja
22.9.2017 alkaen

Tutkinto: Diplomi-insinööri
Kokemus: 10 vuoden kokemus

Aikaisemmat tehtävät:
2013

IT-, projektitoimintojen ja
kestävän kehityksen johtaja,
Fortum Sähkönsiirto

2008-2012

Projektipäällikkö, älykäs
mittarointi, Fortum Sähkönsiirto

2006-2008

Ohjelmapäällikkö, integraatio ja
ratkaisumyynti, Nokia Siemens
Networks

2005-2006

Portfoliopäällikkö, Nokia Siemens
Networks

sähkönsiirtoliiketoiminnasta, 15 vuoden kokemus
projektijohtamisesta ja tietohallinnosta.
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HENNA TUOMINEN
FM, s. 1976
Viestintäjohtaja; johtoryhmän jäsen 21.9.2017 asti

Tutkinto: Filosofian maisteri (kansainvälinen

Aikaisemmat tehtävät:

yritysviestintä)

2009-2014

Viestintäpäällikkö, Elisa Oyj

Kokemus: Yli 15 vuoden kokemus

2001-2009

Viestintäkonsultti, Pohjoisranta

viestintätehtävistä.

TIMO JUTILA
Insinööri, s. 1966
Omaisuudenhallintajohtaja ja johtoryhmän jäsen 21.9.2017 asti

Tutkinto: Insinööri
Kokemus: 18 vuoden kokemus
sähkönsiirtoliiketoiminnasta ja 9 yhdeksän vuoden
kokemus sähkökoneiden tuotantoalalta.
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Aikaisemmat tehtävät:
2013

Jakeluverkkopäällikkö, Suomi ja
Ruotsi, Fortum Sähkönsiirto

2008-2012

Asiakkuusjohtaja, Fortum
Sähkönsiirto

2008

Teknisen asiakaspalvelun johtaja,
Suomi ja Ruotsi, Fortum
Sähkönsiirto

2004-2007

Teknisen asiakaspalvelun johtaja,
Fortum Asiakaspalvelu
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Ylimmän johdon, hallituksen ja
valiokuntien palkitseminen
Hallituksen ja valiokuntien jäsenille ja varajäsenille maksettiin vuonna 2017
yhteensä 178 tuhatta euroa palkkioina.
Vuonna 2017 Carunan vt. toimitusjohtajana toimineelle Jyrki Tammivuorelle
ja toukokuussa 2017 aloittaneelle toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyynylle
maksettiin kuukausipalkasta luontoisetuineen ja johdon lyhyen ja pitkän
aikavälin palkkiosta koostuvaa ansiota yhteensä 424 tuhatta euroa.
Johtoryhmän muut johtajajäsenet saivat palkkaa ja palkkioita vuoden 2017
aikana yhteensä 1 558 tuhatta euroa.
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Johtaminen
Carunassa johtaminen perustuu yhtiön strategiaan, arvoihin, toimintaohjeisiin ja
hyvään hallinnointitapaan.

Johtaminen Carunassa
Carunan johtaminen pohjautuu yhtiön strategiaan, arvoihin sekä
konsernitasolla määritettyihin politiikkoihin ja periaatteisiin.
Noudatamme johtamisessamme hyvää hallinnointitapaa sekä parhaita
johtamiskäytäntöjä. Olemme määritelleet Carunan strategian ja
liiketoiminnalliset tavoitteet koko konsernia koskeviksi ja jalkauttaneet ne
koko organisaatioon.
Liiketoimintaamme johtaa Carunan johtoryhmä, jonka vastuulla on pitkän
tähtäimen strateginen suunnittelu sekä neljäksi vuodeksi kerrallaan
tehtävä liiketoimintasuunnitelma, jota tarkennetaan vuosittain.
Näiden mukaisesti kukin liiketoimintayksikkö tekee vuosittaiset
toimintasuunnitelmansa. Syyskuussa 2017 luotiin johtoryhmän tueksi
laajennettu johtoryhmä eli johtajisto, jonka ensisijainen tehtävä on toimia
strategisen muutoksen ohjausryhmänä.
Toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti Carunan
johtoryhmässä, johtajistossa sekä yksiköiden johtoryhmissä, ja niistä
raportoidaan hallitukselle.
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Noudatamme
johtamisessamme
hyvää
hallinnointitapaa
sekä parhaita
johtamiskäytäntöjä.
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Carunan toiminnan seuraamiseen on laadittu yhtiö- ja yksikkökohtaiset
mittaristot, joiden tavoitteet on johdettu henkilötasolle saakka. Toimintaa
tarkastellaan kokonaisuutena ja mittaristoa rakennettaessa on kiinnitetty
huomiota siihen, ettei se johda osaoptimointiin. Jokaisen henkilön
suoriutumista verrataan yhtiön strategisiin liiketoimintatavoitteisiin.
Mittaristo toimii myös palkitsemisperusteena. Koko Carunan henkilöstö on
palkitsemisjärjestelmän piirissä.
Johtamisen tasoa arvioidaan vuosittain toteutettavien henkilöstökyselyjen
avulla. Carunassa panostetaan omajohtamiseen ja kannustetaan
henkilöstöä aktiivisesti työyhteisön kehittämiseen.
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Organisaatiorakenne
Carunan organisaatio uusittiin syyskuussa 2017. Syyskuuhun 2017 asti
liiketoimintayksiköitä oli kolme: omaisuudenhallinta, verkon käyttö ja
asiakkuudet. Syyskuun jälkeen liiketoimintayksikköjä on kaksi: sähköverkot
ja asiakkuudet. Verkon käyttö ja omaisuudenhallinta yhdistettiin
sähköverkot-liiketoimintayksiköksi.
Viestintä- ja yhteiskuntasuhteista sekä henkilöstöasioista vastaavat
edelleen omat johtajansa. ICT, lakiasiat, sääntely sekä talous keskitettiin
yrityspalveluista ja strategiasta vastaavan yksikön alle. Kunkin yksikön
johtaja raportoi suoraan toimitusjohtajalle ja on Carunan johtoryhmän
jäsen. Johtoryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa.
Johtoryhmää tukee laajennettu johtoryhmä eli johtajisto, joka toimii
ensisijaisesti strategisen muutoksen ohjausryhmänä. Johtajiston
kuuluvat kaikki johtoryhmän jäsenet, kaksi henkilöstön edustajaa sekä
toimitusjohtajan nimittämät avainhenkilöt eri liiketoimintayksiköistä.
Johtajisto kokoontuu kerran kuukaudessa.
Liiketoimintayksiköiden johtoryhmillä on valmisteleva rooli Carunan
johtamisessa. Yksiköiden johtoryhmät vastaavat toimitusjohtajan heille
delegoimista tehtävistä ja jalkauttavat ne edelleen.
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Eri osa-alueiden johtaminen
OMAISUUDENHALLINNAN JOHTAMINEN
Sähköverkko-omaisuuden hallinnasta ja sen periaatteista vastaa
Carunan omaisuudenhallintayksikkö. Omaisuudenhallintaa ohjaavat
verkonrakentamis- ja kunnossapitoperiaatteet sekä kerran kahdessa
vuodessa Energiavirastolle toimitettava verkonkehittämissuunnitelma.
Asiakasnäkökulma sekä ympäristö- ja laatunäkökohdat huomioidaan
kaikissa suunnitelmissa.
Sähkön toimitusvarmuus on keskeisin omaisuudenhallintaa ohjaava
periaate ja tekijä. Tämän lisäksi sähköverkon rakentamista ohjaavat verkon
ikärakenne, kasvu ja muuttuvan yhteiskunnan tarpeiden huomioiminen.
Verkostoinvestoinnit sekä kunnossapitohankkeet ja -ohjelmat käsitellään
ja hyväksytään investointikatselmuksissa. Näiden katselmusten
tarkoituksena on varmistaa, että Carunan sähköverkkoa kehitetään
Carunan strategian, taloudellisten ja teknisten tavoitteiden sekä
verkonrakentamis- ja kunnossapitoperiaatteiden mukaisesti.
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TYÖTERVEYS-, TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖJOHTAMINEN
Työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikkamme (HSEpolitiikka) määrittelee terveys- ja turvallisuusjohtamisen sekä
ympäristötoimintamme periaatteet. HSE-politiikkamme koskee myös
yhteistyökumppaneitamme ja kattaa koko hankintaketjumme.
Carunan HSE-johtaminen on tavoitteellista ja perustuu jatkuvan
parantamisen periaatteeseen. Turvallisuustoiminnalle asetetaan
päämäärät ja tavoitteet, joiden toteutumista seurataan ja viestitään
säännöllisesti. Urakoitsijoiden poissaoloon johtaneiden tapaturmien
taajuus on Caruna-tasoinen avainmittari. Turvallisuusjohtamisemme kattaa
koko hankintaketjumme, mukaan lukien liiketoimintakumppanimme.
Carunan johtoryhmä asettaa HSE-toiminnalle yhteiset säännöt, päämäärät
ja tavoitteet sekä valvoo niiden toteutumista. Johtoryhmä varmistaa
tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset henkilö- ja aineelliset resurssit.
Vastuut on jaettu edelleen liiketoimintayksiköihin niiden toiminnan luonteen
mukaisesti.
Työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöjohtamisessa johtoryhmää
tukee HSE-päällikkö yhdessä eri liiketoimintayksiköiden
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edustajista koostuvan HSE-ryhmän kanssa. Työhyvinvointiryhmä ja
työsuojelutoimikunta keskittyvät Carunan oman henkilöstön työterveys- ja
hyvinvointikysymyksiin.
Carunan OHSAS 18001:2007 -standardin mukainen työterveys- ja
turvallisuusjohtamisjärjestelmä sertifioitiin vuonna 2016. Lisäksi
Carunalla on ISO 14001:2015 -standardin mukainen, sertifioitu
ympäristöjohtamisjärjestelmä.

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
Carunan tavoite on olla haluttu työnantaja, joka houkuttelee ja sitouttaa
osaavia työntekijöitä. Henkilöstöpolitiikka ohjaa päivittäistä työtämme.
Henkilöstön johtamisesta ja kehittämisestä vastaa henkilöstöjohtaja, joka
on johtoryhmän jäsen, ja sen toteuttamisesta vastaa HR-yksikkö yhdessä
esimiesten ja henkilöstön edustajien kanssa.
Noudatamme seuraavia periaatteita henkilöstömme suhteen:
• Uskomme, että hyvä johtaminen on toimivan työyhteisön perusta.
• Palkitsemme oikeudenmukaisesti, avoimesti ja kilpailukykyisesti
kaikilla tasoilla.
• Tuemme urakehitystä ja mahdollisuuksia oman osaamisen
kehittämiseen.
• Resursointimme perustuu pitkän tähtäimen suunnitelmaan.
• Työympäristömme on turvallinen ja terveellinen.
• Kunnioitamme järjestäytymisen vapautta ja oikeutta neuvotella
työehtosopimuksista.
• Toteutamme tasavertaisuutta.
Kaikille Carunan esimiehille on määritetty yhteiset esimieskompetenssit,
jotka ovat suunnan näyttäminen, laadukas päätöksenteko sekä tiimin ja
yksilön kehittäminen. Kompetenssit huomioidaan rekrytoinnissa ja ne
ohjaavat esimiestyön kehittämistä.

HANKINTAJOHTAMINEN
Kaikki hankintoihin liittyvät kokonaisuudet ja prosessit on keskitetty
yhtiömme hankintaorganisaatiolle. Keskitetyllä, hankintajohtajan
alaisuudessa toimivalla organisaatiolla mahdollistetaan ammattitaitoinen ja
laadukas hankinta.
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Tekemiämme kilpailutuksia ohjaa erityisalojen hankintalaki, joka asettaa
vaatimukset kilpailutusprosessille. Prosessissa kiinnitetään erityistä
huomiota tarjoajien tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun ja
hankintojen kokonaiskustannukseen huomioiden myös laatutekijät.
Hankintaprosessin ja kumppaneiden valinnassa riskienhallinnalla on
erityisen merkittävä rooli. Carunan hankintatoimen olennainen osa on
toimittajariskin hallinta. Pyrimme minimoimaan ennakoivasti toimittajista
aiheutuvat riskit ja turvaamaan Carunan liiketoiminnan ja sen jatkuvuuden
kaikissa olosuhteissa.

Tekemiämme
kilpailutuksia
ohjaa erityisalojen
hankintalaki, joka
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ASIAKKUUSJOHTAMINEN
Asiakaskokemuksen johtamisesta Carunassa vastaa johtoryhmä.
Asiakaskokemuksen johtamisella pyritään kehittämään Carunan
liiketoimintaa strategian mukaisesti asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti.
Loppuvuodesta 2016 perustetusta asiakaskokemusryhmästä luovuttiin
syksyllä 2017, sillä jokaisella yksiköllä on asiakaskokemuksen kehitys- ja
toteutusvastuu vastuualueensa mukaisesti.
Carunan asiakaspalvelun toteutuksesta ja kehittämisestä vastaa
asiakkuudet-yksikkö, jonka tehtävänä on varmistaa laadukas
asiakaskokemus: verkkopalveluasiakkaille asiakaspalvelun, vikapalvelun,
mittauspalvelun, tasehallinnan, laskutuksen ja perinnän osalta. Carunan
asiakasviestinnästä kaikissa kanavissa vastaa asiakkuudet-yksikkö, joka
koordinoi Carunan asiakasviestintää sekä asiakastilaisuuksia yhteistyössä
muiden yksiköiden kanssa.
Johdamme asiakkuuksia Carunan yleisen johtamiskäytännön mukaisesti.
Selkeät vastuut ja roolit, tavoitteet sekä jatkuva seuranta ovat johtamisen
kulmakiviä. Näiden lisäksi henkilöstöjohtamisella on keskeinen rooli
asiakkuuksien johtamisessa.
Asiakastyytyväisyys on keskeisin asiakkuusjohtamisen ohjaava periaate
ja tekijä. Tämän lisäksi toimintaa ohjaavat asiakkaiden yhteydenotot,
laskutuksen ajantasaisuus sekä kumppaniemme toiminta osana
palveluprosessia.
Asiakkuudet-yksikkö raportoi yhtiön johdolle ja hallitukselle.
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TALOUDELLINEN JOHTAMINEN
Vastuumme yrityksenä on toimia kannattavasti sekä kehittää
toimintaamme ja verkko-omaisuuttamme pitkäjänteisesti. Kannattavalla ja
kilpailukykyisellä liiketoiminnalla mahdollistamme, että olemme luotettava
työnantaja sekä merkittävä investoija ja palveluiden ostaja.
Johdamme taloudellista vastuuta Carunan yleisen johtamiskäytännön
mukaisesti. Selkeät vastuut, tavoitteet sekä jatkuva seuranta ja sisäinen
valvonta ovat johtamisen kulmakiviä. Näiden lisäksi riskienhallinnalla on
keskeinen rooli talouden johtamisessa. Markkina- ja operatiivisten riskien
kattavalla hallinnalla optimoimme Carunan taloudellisen toiminnan sekä
minimoimme yritystoimintaa uhkaavat tekijät.
Carunan taloudellista raportoinnista vastaa yrityspalvelut- ja
strategiayksikkö, jonka tehtävänä on varmistaa kuukausittain raportoinnin
oikeellisuus. Taloudellista raportointia varten konsernilla on käytössä
tarvittavat raportointijärjestelmät, joiden käytössä noudatetaan sisäisen
valvonnan periaatteita.
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Talous raportoi yhtiön johdolle, hallitukselle sekä hallituksen alaisuudessa
toimivalle tarkastusvaliokunnalle konsernitason, yhtiötason sekä eri
liiketoimintojen taloudellisesta kehityksestä.
Hallitus arvioi konsernin tilaa ja tulevaisuutta saamansa tiedon perusteella.
Hallitus vahvistaa tilinpäätöksen.
Taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta ja prosessien toimivuutta
tarkastaa tarkastusvaliokunnan lisäksi sisäinen tarkastus sekä
riippumaton KHT-tilintarkastusyhteisö. Konsernin tilinpäätökset laaditaan
IFRS-standardien mukaan, emoyhtiön ja tytäryhtiöiden erillistilinpäätökset
Suomen kirjanpitolain mukaan.

YRITYSVASTUUN JOHTAMINEN
Carunassa yritysvastuuta ohjaavat yhtiön visio, missio, arvot ja
strategia. Hyvä yrityskansalaisuus on yksi päivitetyn strategian kolmesta
painopistealueesta ja se näkyy sekä toiminnan suunnittelussa että
operatiivisessa toteutuksessa.
Carunan hallitus sekä hallituksen alainen HSE-valiokunta vastaavat
koko yhtiön yritysvastuun strategisesta valvonnasta ja ohjauksesta.
Toimitusjohtaja, viestintäjohtaja sekä HSE-päällikkö raportoivat
hallitukselle yritysvastuun tavoitteista ja tuloksista. Yritysvastuuta
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käsitellään säännöllisesti Carunan johtoryhmässä. Yritysvastuun
painopistealueiden keskeisimmät mittarit, kuten esimerkiksi
toimitusvarmuus, urakoitsijaturvallisuus ja asiakaskokemus, ovat
keskeinen osa yrityksen kuukausittain seurattavaa KPI-mittaristoa.
Olennaisuusarvioinnista, painopistealueiden määrittelystä,
yritysvastuuohjelmasta, mittaristosta sekä tavoitteista vastaa
viestintäjohtaja. Yritysvastuun painopistealueet, tavoitteet ja keskeiset
toimenpiteet hyväksytään Carunan johtoryhmässä ja hallituksessa.
Yritysvastuun toteutusta koordinoi ja toteuttaa johtajisto, jossa on jäseniä
kaikista Carunan yksiköistä. Viestintäjohtaja ja HSE-päällikkövastaavat
omalta osaltaan yritysvastuuasioiden yksityiskohtaisemmasta
suunnittelusta ja toteutuksesta.
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Riskienhallinta
Varmistamme toiminnan jatkuvuuden aktiivisella riskien
tunnistamisella ja niiden hallinnalla.

Poikkeukselliset sääolosuhteet
Merkittävimmät toimintamme riskit liittyvät poikkeuksellisiin
sääolosuhteisiin, kuten myrskyihin, voimakkaisiin lumisateisiin ja
poikkeuksellisen koviin pakkasiin, jotka voivat vaikuttaa siirto- ja
jakeluverkon toimitusvarmuuteen. Keskeisin keino suojautua
jakeluhäiriöiltä on ilmajohtojen korvaaminen maakaapeleilla, puuston
karsinta ilmajohtojen läheisyydestä sekä verkkojen etähallinnan
kehittäminen.
Kehitämme myös verkkojen rakenteita siten, että häiriötilanteessa
vioittunut verkonosa voidaan eristää muusta verkosta ja
jakelukeskeytyksen piirissä olevien asiakkaiden määrä saadaan minimoitua.
Häiriötilanteessa oleellista on oikein mitoitettu varautuminen, joka
perustuu ennalta laadittuihin varautumissuunnitelmiin.
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Sääntely-ympäristön muutos
Pitkällä tähtäimellä muutokset erityisesti sääntelyssä ja lyhyellä
aikavälillä tulkinnat sääntelyn päätöksistä tai määräyksistä muodostavat
operatiivisen riskin. Suomalaista sääntely-ympäristöä voidaan pitää
vakaana. Vuoden 2016 alussa voimaan astunut sääntelykausi tarjoaa
neljän vuoden sijaan näkymän kahdeksaksi vuodeksi.
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Toimittajariski
Käyttämämme toimittajat saattavat esimerkiksi konkurssin takia olla
kykenemättömiä toimittamaan tilattuja verkostourakoita tai palveluita.
Hankintamallimme avulla varmistamme Carunalle edullisen ja terveen
kilpailuasetelman jokaisella verkkoalueella.
Järjestelemällisellä urakoitsijoiden ja palveluiden hallintamallilla saamme
nopeasti markkinoilta signaaleja mahdollisista urakoitsijakohtaisista
ongelmista, jolloin niihin voidaan puuttua ajoissa sekä toteuttaa tarvittavat
korjaavat toimenpiteet.
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Turvallisuuteen ja ympäristöön
liittyvät riskit
Turvallisuus- ja ympäristöriskienhallinta on osa Carunan
kokonaisriskienhallintaa ja niitä käsitellään yhtiön
riskienhallintaperiaatteiden mukaan.
HSE-riskien tunnistaminen, arviointi, hallintatoimenpiteiden määrittely
ja seuranta ovat osa Carunan sisäisen HSE-ryhmän toimintaa. Kattava
HSE-riskien katselmus tehdään kerran vuodessa liiketoimintasuunnittelun
yhteydessä. Lisäksi kuukausittain todetaan riskiluettelon ajantasaisuus
ja kvartaaleittain käydään läpi muutokset riskeissä, niiden suuruudessa
ja toimenpiteiden statuksessa. Kaikki tunnistetut HSE-riskit ovat
yhtiötasoisessa riskimatriisissa suuruudeltaan vähäisiä ja kohtalaisia.
Turvallisuusriskejä Carunalle ovat esimerkiksi aliurakoitsijoihin kohdistuvat
tapaturmat ja vakavat läheltä piti -tilanteet. Aliurakoitsijat, jotka eivät
ole sopimussuhteessa Carunaan, suorittavat merkittävän osan työmaalla
tapahtuvasta työstä. Pääosa heidän työstään on vaativaa tai vaatii
erityistä osaamista.
Vuoden 2017 ensimmäisen kvartaalin aikana tapahtui saman verran
urakoitsijatapaturmia kuin koko vuoden 2016 aikana. Tapaturmista
puolet ja kaikki vakavat tapaturmat tapahtuivat aliurakoitsijoille.
Hallintatoimenpiteenä Caruna täydensi urakoitsijaturvallisuuden
parantamisohjelmaansa erityisesti aliurakoitsijoihin kohdistuvilla
toimenpiteillä kuten Caruna-korttikoulutuksella ja HSEyhteistyöverkostolla. Tapaturmataajuus tasoittui vuoden loppua kohden ja
neljännen kvartaalin tulos oli aiempia kvartaaleja selvästi parempi.
Ympäristöriskeistä merkittävin on ollut öljyvuodon riski erityisesti
1-luokan pohjavesialueella. Carunan tavoitteena on eliminoida riski
kokonaan käynnissä olevan pohjavesialueiden pylväsmuuntamoiden
saneerausohjelman avulla vuoden 2019 loppuun mennessä.
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Raportin kuvaus ja GRIsisältöindeksi
Raportin kuvaus
Caruna raportoi toiminnastaan yritysvastuun näkökulmasta nyt kolmannen
kerran. Raportoinnissa noudatetaan GRI:n G4-ohjeistoa. Myös Carunan
taloudelliset tulokset raportoidaan osana vuosiraportointia.
Tämä vuosiraportti kattaa Carunan toimintaa ajanjaksolla 1.1.–31.12.2017.
Caruna raportoi toiminnastaan vuosittain. Seuraava raportti julkaistaan
keväällä 2019.
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Raportin sisällön määrittelyprosessi
Carunan yritysvastuuraportti 2017 noudattaa Global Reporting Initiativen
GRI G4-ohjeistoa yritysvastuun raportoinnista. Raportti on laadittu GRI:n
G4-ohjeistossa määriteltyjä menettelytapoja ja core-sovelluslaajuutta
noudattaen. Raportti kattaa G4-ohjeistuksen ja sen toimialakohtaisen
Electric Utilities Sector Disclosures -liitteen edellyttämät vakiotiedot sekä
Carunan toiminnassa olennaisiksi katsotut yritysvastuun näkökohdat.
Yritysvastuun asiantuntijayritys Mitopro Oy on käynyt läpi raportin
vastaavuuden GRI G4 -ohjeiston core-sovelluslaajuuteen.
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 vastuullisuustutkimus, 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.

Olennaisuusanalyysi- ja raportointiprosessi
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Sidosryhmätutkimuksen tuloksia työstettiin Carunan HSE-työryhmän,
johtoryhmän sekä hallituksen asettaman HSE-valiokunnan kanssa.
Olennaisuuden määrittelyyn viimeisessä vaiheessa vastuullisuusteemat ja
-näkökohdat tiivistettiin kuuteen osa-alueeseen ja näiden alakohtiin:

Yritysvastuun teemat ja näkökohdat

Vuonna 2018 toteutamme uuden olennaisuusanalyysin sekä siirrymme
yritysvastuuraportoinnissa GRI Standardien käyttöön.
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GRI:n olennaiset näkökohdat ja
laskentarajat
Carunan konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu
vuosiraportin johdantoluvussa. Yritysvastuuraportin tiedot kattavat
Caruna-konsernin yhtiöt ja liiketoiminnat.
Carunan olennaiset GRI G4 -näkökohdat ja niiden laskentarajat on kuvattu
alla olevassa taulukossa.

taulukko jatkuu seuraavalla sivulla

>
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GRI-sisältöindeksi
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Data
Sähköverkko ja toimitusvarmuus
Alle on kerätty Carunan sähköverkkoa ja sähkön toimitusvarmuutta
kuvaavia tunnuslukuja.
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Pien- ja keskijännitteisen
sähköverkon pituus alueittain

Pien- ja keskijänniteverkkojen
kaapelointiasteet

Keskijänniteverkon säävarmuusaste
alueittain*

Pien- ja keskijänniteverkon
investoinnit vuonna 2017
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*Säävarmuusasteella tarkoitetaan keskijänniteverkon osuutta, joka on joko maakaapeloitu tai sijaitsee sellaisessa
ympäristössä, jossa puut eivät vaaranna sähkönjakelua.
**Vuoden 2017 investointiluku ei ole täysin vertailukelpoinen aikaisempien vuosien lukujen kanssa hieman erilaisen
laskentatavan vuoksi.
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*Lisäksi investoimme yhteensä 29 miljoonaa euroa suurjännitteiseen alueverkkoon.
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Turvallisuus
Alle on kerätty Carunan toiminnan turvallisuutta kuvaavia tunnuslukuja.

*Carunan henkilöstön tekemät turvallisuuden havainnointikierrokset työmailla ja toimistoympäristössä. Vuoden
2015 luku eivät ole vertailukelpoinen vuosien 2016 ja 2017 lukujen kanssa, koska Caruna ulkoisti projektinvalvonnan
elokuussa 2015 ja samalla projektinvalvonnan tekemät Safety Walkit alettiin raportoida työmaatarkastuksina.
**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).
****Tapaturma, josta aiheutuu yli 30 päivän työkyvyttömyys tai pysyvä vamma.

Vuonna 2017 Carunan omalla henkilöstöllä ei todettu ammattitauteja.
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Ympäristö
Seuraavat tunnusluvut kuvaavat Carunan ympäristövaikutuksia.

*Energiankulutustiedot eivät sisällä Carunan pääkonttorissa toimivan ravintolan kulutustietoja. Vuoden 2015 luvusta puuttuu
Carunan osuus edellisen päätoimitilan energiakulutuksesta.
**Vuoden 2016 vuodoista Gumbölen sähköaseman kaasuvuodon osuus oli 20 kg.
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*CO2e = hiilidioksidiekvivalenttitonnia = GWP-arvo x paino; GWP = Global Warming Potential eli aineen vaikutus ilmaston
lämpenemiseen; SF6-kaasun GWP-arvo on 22 800.

*Osittain arvioitu
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Hankinta
Seuraavat tunnusluvut kuvaavat Carunan hankintaa.

*Luku sisältää Carunan pääurakoitsijoiden lisäksi myös näille työskentelevien aliurakoitsijoiden työtunnit. Aliurakoitsijoiden
työtunnit on osittain arvioitu
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Asiakkaat
Alle on koottu Carunan asiakkaita kuvaavia tunnuslukuja.
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Taloudelliset vaikutukset
Alle on koottu Carunan taloudellisia vaikutuksia kuvaavia tunnuslukuja.
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Henkilöstö
Alle on koottu Carunan henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja.

*Vuoden 2015 vertailuluvut eroavat hieman vuosiraportissa 2015 raportoiduista luvuista erilaisen mittaustavan vuoksi.
**Vaihtuvuus kuvaa työntekijöiden oma-aloitteista lähtövaihtuvuutta.
***Tuntia per henkilötyövuosi. Vuoden 2015 tiedoissa saattaa olla puutteita raportointijärjestelmän manuaalisuuden vuoksi.
Vuoden 2016 alussa siirryttiin uuteen raportointijärjestelmään.
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*Vuoden aikana palkatut työntekijät, jotka olivat työsuhteessa vuoden päättyessä, sis. määräaikaiset.
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Tilinpäätös
Talouden avainluvut
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Tuloslaskelma

CARUNAN VUOSI 2017 – Talous

VUOSIRAPORTTI 2017

CARUNAN VUOSI 2017 – Talous

VUOSIRAPORTTI 2017

Tase
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Rahavirtalaskelma

taulukko jatkuu seuraavalla sivulla
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