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Raportointiperiaatteet

Vuonna 2019 Suur-Savon Sähkö Oy:n vastuullisuuteen 
liittyviä tietoja on julkaistu osana vuosikertomusta. 
Lisäksi vuosikertomuksessa on erillinen vastuullisuudesta 
kertova osio. 

Suur-Savon Sähkö raportoi ensimmäistä kertaa vuoden 
2019 tiedot Global Reporting Initiativen (GRI) raportoin-
tiohjeiston mukaisesti. Vuoden 2019 raportoinnissa 
viittaamme GRI Standardin vuoden 2016 raportointioh-
jeistukseen (GRI-Referenced). Raportoidut aihealueet on 
valittu sen mukaisesti, mikä on ollut niiden olennaisuus 
Suur-Savon Sähkön liiketoiminnalle.

Vastuullisuuskatsaus ilmestyy osana Suur-Savon Sähkön 
sähköistä vuosikertomusta. Katsauksessa on mukana 
GRI-indeksi, raportointiperiaatteet sekä sidosryhmä- ja 
johtamistapataulukot. 

Vastuullisuuskatsausta ja GRI-raportointia ei ole varmen-
nettu ulkoisesti. 

LASKENTARAJAT (BOUNDARIES)

• Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluvat emoyhtiö
• Suur-Savon Sähkö Oy, tytäryhtiöt Järvi-Suomen
 Energia Oy, Lumme Energia Oy ja Kerienergia Oy.

Lisäksi konserniin kuuluu emoyhtiön kokonaan omistamia 
yhtiöitä, joilla ei ole varsinaista liiketoimintaa. Vastuulli-
suuskatsaus koskee emoyhtiö Suur-Savon Sähkö Oy:n ja 
tytäryhtiö Järvi-Suomen Energia Oy:n toimintaa.

Jos katsauksessa on mukana Lumme Energian toimintaa, 
on siitä mainittu erikseen. 

Taloudelliset tiedot perustuvat Suur-Savon Sähkön 
kirjan pitoon ja vahvistettuun tilinpäätökseen. Sosiaaliset 
tunnusluvut on saatu henkilöstötieto- ja palkanlaskenta-
järjestelmistä. Ympäristötunnusluvut perustuvat omista 
järjestelmistä ja palveluntuottajilta saatuihin tietoihin.

Vastuullisuuden teemat vaikuttavat Suur-Savon Sähkön 
toimialueella kaikkien asiakkaidemme energiansaantiin ja 
energiaan liittyviin palveluihin, luonnon ja ympäristön ti-
laan ja alueemme työllisyyteen. Rakennamme vuosittain 
noin 1 000 kilometriä sähköverkkoa, jolla parannamme 
asiakkaidemme sähkön toimitusvarmuutta. Hallussamme 
on noin 27 000 kilometriä sähköverkkoa, joka kulkee kes-
kellä kauneinta Järvi-Suomea. Konserni työllistää suoraan 
tai välillisesti noin 600 henkilöä vuosittain. Liiketoimin-
tamme jatkuvuus on tärkeää alueemme kunnille, jotka 
ovat sekä asiakkaitamme että suurin omistajaryhmä. 

LASKENTARAJAT VASTUULLISUUDEN 
OLENNAISILLE TEEMOILLE

•  Ihmiset ja yhteisö 
 (Suur-Savon Sähkö-konserni, kumppanit ja alihankkijat)
•  Asiakkaan energian saanti 
 (Suur-Savon Sähkö-konserni, kumppanit ja alihankkijat)
•  Ympäristö 
 (Suur-Savon Sähkö-konserni, kumppanit ja alihankkijat)
•  Liiketoiminnan jatkuvuus 
 (Suur-Savon Sähkö -konserni, kumppanit)

OLENNAISTEN AIHEIDEN MÄÄRITTELY

Vuonna 2018 toteutettiin Suur-Savon Sähkön vastuul-
lisuuden olennaisten aiheiden määrittely. Määrittelyp-
rosessista on kerrottu tarkemmin vastuullisuuskatsa-
uksessa. (tähän tulee linkki verkkovuosikertomuksen 
vastuullisuus-sivulle). 

Olennaisuusanalyysi ja graafi -> näistä loimme oman 
kehyksen (4 teemaa), joiden alla kaikki nämä kaikki olen-
naiset aiheet.

Olennaisiksi tunnistettujen vastuullisuuden teemojen ta-
voitteet ja mittarit on esitetty vastuullisuuskatsauksessa 
(tähän tulee linkki sivulle)
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GRI-sisältöindeksi
Viittaamme GRI Standardin vuoden 2016 raportointiohjeistukseen (GRI-Referenced).

Tunnus GRI-sisältö Sijainti LIsätiedot

 102-1 Raportoivan organisaation nimi GRI-indeksi Suur-Savon Sähkö Oy

 102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut www.sssoy.fi/yrityksesta/suur-savon-sahko-konserni/

 102-3 Yhtiön pääkonttorin sijainti www.sssoy.fi/yrityksesta/suur-savon-sahko-konserni/

 102-4 Toimintojen sijainti www.sssoy.fi/yrityksesta/suur-savon-sahko-konserni/

 102-5 Omistusrakenne ja yhtiömuoto www.sssoy.fi/yrityksesta/suur-savon-sahko-konserni/

 102-6 Markkina-alueet, toimialat www.sssoy.fi/yrityksesta/suur-savon-sahko-konserni/

 102-7 Organisaation koko www.sssoy.fi/yrityksesta/suur-savon-sahko-konserni/

 102-8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä GRI-indeksi, www.sssoy.fi/yrityksesta/tyopaikat/

0

10

20

30

40

50

60

naiset miehet
Kokoaikainen Osa-aikainen

0

10

20

30

40

50

60

naiset miehet
Vakituinen Määräaikainen

 102-9 Toimitusketju GRI-indeksi Konserni hankkii ja tuottaa sähkö- ja lämpöenergiaa eri 
tuotanto lähteistä. Sähkö- ja lämpöverkkojen käyttö, kunnos-
sapito ja valvonta ostetaan palveluna kumppaniyrityksiltä. 
Asiakaspalvelun sähköverkko- ja lämpöasiakkaille toimittavat 
kumppaniyritykset. 

 102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja
toimitusketjussa

https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/tilinpaatos/hallituksen-toimintakertomus
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/toimitusjohtajan-katsaus

 102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen GRI-indeksi Suur-Savon Sähkö Oy tekee kaikki ympäristöön liittyvät 
päätökset YK:n varovaisuusperiaatteen mukaisesti. 

 102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulko-
puolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet

www.sssoy.fi/sidosryhmille/sponsorointi/

 102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvonta-
organisaatioissa

GRI-indeksi Energiateollisuus ry, Bioenergia Oy, Etelä-Savon Kauppakamari, 
Mikkelin Kesäkauppakorkeakoulun kannatusyhdistys, Mikke-
lin Klubi ry, Mikkelin Läänin Väestönsuojeluyhdistys, Mikelin 
Seudun Uusyrityskeskus ry Dynamo, ProAgria Etelä-Savo ry, 
Suur-Savon Teknillinen Seura, Etelä-Savon Metsäneuvosto

http://www.sssoy.fi/yrityksesta/suur-savon-sahko-konserni/
http://www.sssoy.fi/yrityksesta/suur-savon-sahko-konserni/
http://www.sssoy.fi/yrityksesta/suur-savon-sahko-konserni/
http://www.sssoy.fi/yrityksesta/suur-savon-sahko-konserni/
http://www.sssoy.fi/yrityksesta/suur-savon-sahko-konserni/
http://www.sssoy.fi/yrityksesta/suur-savon-sahko-konserni/
http://www.sssoy.fi/yrityksesta/tyopaikat/
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/tilinpaatos/hallituksen-toimintakertomus
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/toimitusjohtajan-katsaus
http://www.sssoy.fi/sidosryhmille/sponsorointi/
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Strategia

 102-14 Toimitusjohtajan katsaus https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/toimitusjohtajan-katsaus

Liiketoiminnan eettisyys

 102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet www.sssoy.fi/strategia-ja-arvot/

Hallinto

 102-18 Hallintorakenne www.sssoy.fi/sidosryhmille/hallinto-ja-johtaminen/

Sidosryhmävuorovaikutus 

 102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä GRI-indeksi ja liitteet: sidosryhmätaulukko

 102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimus-
ten piiriin kuuluva henkilöstö

GRI-indeksi Koko henkilöstö pois lukien johto.

 102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet GRI-indeksi ja liitteet: sidosryhmätaulukko

 102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet GRI-indeksi ja liitteet: sidosryhmätaulukko

 102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät 
asiat ja huolenaiheet

GRI-indeksi ja liitteet: sidosryhmätaulukko

Raportointikäytäntö

 102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/tilinpaatos/hallituksen-toimintakertomus

 102-46 Raportin sisällön sekä olennaisten aiheiden 
vaikutusten määrittely

GRI-indeksi ja liitteet: raportointiperiaatteet

 102-47 Olennaiset aiheet https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/vastuullisuuden-johtaminen

 102-48 Oikaisut aiemmin raportoiduissa tiedoissa Raportointi tehdään ensimmäistä kertaa.

 102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa
ja aiheiden vaikutusten rajauksessa

Raportointi tehdään ensimmäistä kertaa.

 102-50 Raportointijakso GRI-indeksi Raportointijakso on kalenterivuosi 1.1.–31.12.2019.

 102-51 Edellisen raportin päiväys Raportointi tehdään ensimmäistä kertaa.

 102-52 Raportointitiheys GRI-indeksi Raportti julkaistaan kerran vuodessa.

 102-53 Yhteystiedot raportointiin liittyen www.sssoy.fi/yhteystiedot/

 102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin 
kattavuus

GRI-indeksi Tämä GRI-raportti on laadittu viitaten vuoden 2016 GRI
Standardin raportointiohjeistukseen (GRI-Referenced).

 102-55 GRI-sisältöindeksi GRI-indeksi Tämä GRI-sisältöindeksi on laadittu vuoden 2016 GRI
Standardin raportointiohjeistuksen mukaan.

 102-56 Raportoinnin varmennus GRI-indeksi Vastuullisuuskatsausta ja GRI-raporttia ei ole ulkoisesti
varmennettu.

GRI 103: Johtamismalli

 103-1 Olennaiset aiheet ja niiden vaikutukset GRI-indeksi ja liitteet: Näin johdamme vastuullisuustyötämme

 103-2 Johtamistapa ja sen osa-alueet GRI-indeksi ja liitteet: Näin johdamme vastuullisuustyötämme

 103-3 Johtamistavan  arviointi GRI-indeksi ja liitteet: Näin johdamme vastuullisuustyötämme

https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/toimitusjohtajan-katsaus
http://www.sssoy.fi/strategia-ja-arvot/
http://www.sssoy.fi/sidosryhmille/hallinto-ja-johtaminen/
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/tilinpaatos/hallituksen-toimintakertomus
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/vastuullisuuden-johtaminen
http://www.sssoy.fi/yhteystiedot/
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GRI 200: TALOUDELLINEN VASTUU

Taloudelliset tulokset

 201-1 Suoran taloudellisen arvon tuottaminen ja 
jakaminen

https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/liiketoiminnan-jatkuvuus

Välilliset taloudelliset vaikutukset

 203-1 Investoinnit infrastruktuuriin ja tarjotut
yleishyödylliset palvelut

https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/asiakkaan-energiansaanti

 203-2 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset 
ja
niiden laajuus

https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/liiketoiminnan-jatkuvuus

GRI 300: YMPÄRISTÖVASTUU

GRI 305: Päästöt

 305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1) https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ymparisto

 305-2 Epäsuoran energian kasvihuonekaasujen 
päästöt (Scope 2) 

https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ymparisto

305-4 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ymparisto

305-5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ymparisto

GRI 400: SOSIAALINEN VASTUU

GRI 404: Koulutus ja henkilöstön kehittäminen

 404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppi-
miseen liittyvät ohjelmat

https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ihmiset-ja-yhteiso

 404-3 Kehityskeskustelut ja suoritusten arvioinnit https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ihmiset-ja-yhteiso

GRI 413: Paikallisyhteisöt

 413-1 Toiminnot, joissa on tehty  vuorovaikutusta 
paikallisyhteisöjen kanssa, vaikutusten arvi-
ointia ja kehitysohjelmia

www.sssoy.fi/sidosryhmille/sponsorointi
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ihmiset-ja-yhteiso

GRI 418: Asiakkaiden yksityisyyden suoja

 418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomi-
seen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät 
valitukset

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

GRI 419: Määräystenmukaisuus

 419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten 
ja taloudellisten tekijöiden osalta

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

OMAT INDIKAATTORIT

Vesivoiman tuotannon hyötysuhteen
tehostaminen https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ymparisto

Kaukolämmön tuotannon sähkön
kulutuksen tehostaminen https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ymparisto

https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/liiketoiminnan-jatkuvuus
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/asiakkaan-energiansaanti
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/liiketoiminnan-jatkuvuus
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ymparisto
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ymparisto
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ymparisto
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ymparisto
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ihmiset-ja-yhteiso
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ihmiset-ja-yhteiso
http://www.sssoy.fi/sidosryhmille/sponsorointi
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ihmiset-ja-yhteiso
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ymparisto
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ymparisto
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Kaukolämmön tuotannon hyötysuhteen
parantaminen https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ymparisto

Työturvallisuus- ja ympäristöhavainnot https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ihmiset-ja-yhteiso

Oman henkilökunnan työtapaturmat https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ihmiset-ja-yhteiso

Sairaspoissaoloprosentti https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ihmiset-ja-yhteiso

Henkilöstön työtyytyväisyys https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ihmiset-ja-yhteiso

Asiakastyytyväisyys, CES, sähköverkko https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/liiketoiminnan-jatkuvuus

Asiakastyytyväisyys, NPS, kaukolämpö https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/liiketoiminnan-jatkuvuus

Imagoindeksi, sähköverkko https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/liiketoiminnan-jatkuvuus

Tyytyväisyysindeksi, kaukolämpö https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/liiketoiminnan-jatkuvuus

Someviestintään sitoutuminen, sähköverkko https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/liiketoiminnan-jatkuvuus

https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ymparisto
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ihmiset-ja-yhteiso
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ihmiset-ja-yhteiso
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ihmiset-ja-yhteiso
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/ihmiset-ja-yhteiso
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/liiketoiminnan-jatkuvuus
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/liiketoiminnan-jatkuvuus
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/liiketoiminnan-jatkuvuus
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/liiketoiminnan-jatkuvuus
https://vuosikertomus.sssoy.fi/2019/vastuullisuus/liiketoiminnan-jatkuvuus
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Näin johdamme
vastuullisuustyötämme

 Ihmiset ja yhteisö Asiakkaan energian saanti Ympäristö Liiketoiminnan jatkuvuus

Työtämme ohjaavat politiikat Henkilöstöpolitiikka, koulutuspolitiik-
ka, työterveys- ja turvallisuuspolitiik-
ka, turvallisuuspolitiikka

Työterveys- ja turvallisuuspolitiikka Ympäristöperiaatteet Riskienhallintapolitiikka, konsernin 
hankintapolitiikka, tietoturvapolitiikka, 
tietosuojapolitiikka, konsernin
investointipolitiikka

Sitoumuksemme Savuton ja päihteetön työpaikka,
palkitsemisen periaatteet, työhy-
vinvointi, kumppanuusverkoston 
kehittäminen ja tukeminen, nolla 
tapaturmaa -tavoite

Toimitusvarmuustavoitteiden saa-
vuttaminen kustannustehokkaasti 
vuoteen 2036 mennessä

Energiatehokkuussopimukset Toimittajien eettiset ohjeet

Tavoitteemme Luomme arvoa lähialueelle kehittä-
mällä kumppanuuksia ja työllistämällä 
paikallisesti. Kehitämme henkilöstöm-
me osaamista muuttuvassa toimin-
taympäristössä.

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

Oma sähkön ja lämmön tuotantom-
me on 95 % hiilineutraalia vuonna 
2023. Ohjaamme omaa ja asiakkaiden 
toimintaa ympäristön kannalta kestä-
vämpiin tapoihin.

Johdamme yhtiötä tuottaen arvoa 
omistajille ja sidosryhmille. Uudis-
tumisen myötä turvaamme yhtiön 
tulevaisuuden.

Vastuut ja resurssit Konsernin johtoryhmä:
strateginen vastuu
Resurssijohtaja: henkilöstövoima-
varojen johtaminen ja kehittäminen
Liiketoiminnan johto:
operatiivinen vastuu
Hankkeiden tukena:
viestintä, talous, hankinta

Konsernin johtoryhmä:
strateginen vastuu
Liiketoiminnan johto:
operatiivinen vastuu
Hankkeiden tukena:
viestintä, talous, hankinta, IT

Konsernin johtoryhmä:
strateginen vastuu
Liiketoiminnan johto:
operatiivinen vastuu
Hankkeiden tukena: viestintä, talous

Konsernin johtoryhmä:
strateginen vastuu
Liiketoiminnan johto:
operatiivinen vastuu
Hankkeiden tukena:
viestintä, talous, hankinta, IT

Palautemekanismit Turvallisuushavainnot, puhallutukset, 
Corporate Spirit -henkilöstökysely, 
kehityskeskustelut

Asiakkaiden kokema keskeytysaika Ympäristöhavainnot Asiakastyytyväisyystutkimukset,
asiakaspalvelun NPS ja CES
-mittaukset, mainetutkimukset

Projektit ja hankkeet Työhyvinvoinnin kehittäminen
Kumppanuuksien hallintamalli

Joustava sähköverkko ja joustore-
surssit

Ympäristöpolitiikka
Vihreämpi toimisto
Tuotantolaitosten energiate-
hokkuuden kehittäminen
Aurinkoenergian hyödyntäminen 
tuotannossa

Kaukolämmön uudet tuotteet ja 
palvelut, asiakastyytyväisyyden 
kehittäminen
Asiakaslähtöisempää viestintää
Vastuullisuus hankinnoissa
Strategian ja arvojen viestintä henki-
lökunnalle ja kumppaneille

Johtamistavan arviointi Koulutusten seuranta, työnantajamie-
likuva, työturvallisuusriskien arvioin-
nit, kehityskeskustelut, TTT-auditoin-
nit, People Power -indeksi

SAIDI, SAIFI, Ympäristövaikutusten kehittyminen, 
energiatehokkuuskatselmukset, 

Sisäinen tarkastus, riskianalyysi



9 GRI-indeksi ja liitteet

Näin vastaamme
sidosryhmien odotuksiin

Odotukset Miten vastaamme odotuksiin Viestintäkanava

Asiakkaat – Luotettava energiantoimitus
– Nykyistä edullisempi hinta
– Vähäpäästöinen energiantuotanto
– Selkeä laskutus
– Asiakastarpeiden ymmärtäminen ja

hyvä asiakaspalvelu
– Toiminnan läpinäkyvyys

– Energiaverkkojen kunnossapito,
rakentaminen ja valvonta

– CO2-kompensointi (öljyn käyttö)
– Energiatehokkuusinvestoinnit

(savukaasulauhduttimet)
– Säännöllinen ja suunnitelmallinen viestintä
– Vahva kumppanuusverkosto viestinnän

sisällöntuotannossa
– Työntekijöiden osaamisen kehittäminen
– Aktiivinen vaikuttaminen valtakunnallisesti

päättäjiin

– Verkkosivut
– Some-kanavat
– Blogit
– Uutiskirjeet
– Tekstiviestit
– Mainonta
– Henkilökohtaiset tapaamiset
– Tapahtumat
– Asiakaspalvelu puhelin/sähköposti
– Asiakastyytyväisyyskyselyt ja -palautteet

Henkilöstö – Asiakaslähtöinen toiminta
– Työturvallisuus ja -hyvinvointi
– Kannustava palkkaus ja palkitseminen
– Koulutus- ja kehitysmahdollisuudet
– Tasapuolinen kohtelu
– Avoin viestintä

– Työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin jatkuva
kehittäminen

– Palkitsemisen periaatteet
– Kehityskeskustelut
– Koulutus- ja henkilöstösuunnitelma
– Henkilöstöpolitiikka

– Keskustelut ja yhteistyö
jokapäiväisessä työssä

– Eezy Spirit -henkilöstötutkimus
– Intranet
– Toimitusjohtajan katsaukset
– Henkilöstöinfot

Omistajat ja rahoittajat – Vakaa taloudellinen tulos ja tuotto
sijoitetulle pääomalle

– Avoin ja selkeä viestintä yhtiön tilasta

– Avoin viestintä
– Strategian ja vision mukainen toiminta
– Hallintokoodi

– Hallintoneuvoston kokoukset
– Kuntakierrokset
– Yhtiökokous
– Mediatiedotus
– Vuosikertomus ja nettisivut
– Rahoittajatapaamiset

Kumppanit ja osakkuusyhtiöt – Osallistumista yhteishankkeisiin
– Kustannustehokkuus
– Innovointiyhteistyö
– Yhteistyön jatkuvuus ja kehittäminen

– Luotettava yhteistyö
– Code of Conduct
– Auditoinnit

– Tapaamiset
– Säännöllinen kommunikointi
– Auditoinnit

Kunnat ja yhteisöt – Lakien ja säädösten noudattaminen
– Avoimuus ja läpinäkyvyys
– Työllistäminen
– Paikallisyhteisöjen tukeminen ja kehittäminen
– Alueellisen hyvinvoinnin edistäminen

– Avoin viestintä
– Lakien ja säädösten noudattaminen
– Yhteistyö
– Alueellinen kehittäminen

– Mediatiedotus
– Henkilökohtaiset tapaamiset
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Media – Luotettava energiantoimitus
– Avoimuus ja läpinäkyvyys

– Aktiivinen viestintä yhtiön tapahtumista – Mediatiedotus
– Mediatilaisuudet
– Henkilökohtaiset tapaamiset

Viranomaiset, päättäjät ja vaikuttajat – Vähäpäästöinen energiantuotanto
– Avoimuus ja läpinäkyvyys
– Luotettava energiantoimitus
– Ympäristövaikutusten minimointi
– Verojen maksaminen

– Aktiivinen vaikuttaminen alalla ja
 valtakunnan politiikassa 
– Läpinäkyvä ympäristöasioiden hoitaminen
– Osallistuminen alueelliseen valmiustyöhön

– Henkilökohtaiset tapaamiset
– Raportointi
– Blogit

Maanomistajat – Kustannustehokkuus
– Asiakaslähtöinen toiminta
– Kiertotalouden edistäminen
– Luotettava energiantoimitus
– Tasapuolinen kohtelu

– Aktiivisempaa ja kohdistetumpaa viestintää
– Kaikille samat toimintaperiaatteet,
 joita noudatetaan

– Nettisivut
– Somekanavat
– Asiakaslehti
– Maanomistajatapaamiset

Potentiaaliset työntekijät – Merkityksellinen työ
– Toimiva työyhteisö
– Kannustava palkkaus ja palkitseminen
– Koulutus- ja kehitysmahdollisuudet

– Kerrotaan meistä työpaikkana
– Yhteistyö oppilaitosten kanssa
– Verkostot

– www-sivut
– yhteistyöhankkeet
– oma henkilöstö



Energiaa ja
elinvoimaa


