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Vastuullisuus ja miten me sen näemme 

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS. Energiayhtiönä meillä on erityinen rooli yhteiskunnassa 
sen tarvitsemien perushyödykkeiden – energian ja lämmön – toimittajana. Tutkimukset osoittavat, 
että energiayhtiöllä on keskeinen merkitys myös ilmastonmuutoksen estämisessä. Meidän on myös 
huolehdittava liiketoiminnan jatkuvuudesta.

HALUAMME OLLA KIINNOSTAVA TYÖPAIKKA. Vastuullisuuden johtaminen, avoimuus ja  
konkreettiset teot vaikuttavat henkilöstömme ja tulevien osaajien mielikuvaan meistä työnantajana. 
Yritysjohdolla on suuri vastuu henkilöstöstään, sen kehittämisestä ja työssä jaksamisesta.  
Meidän on johtajina kyettävä rakentamaan henkilöstöä tukevaa yrityskulttuuria ihminen ihmiselle.

Tehtävämme on varmistaa, että olemme kiinnostava työpaikka, osaamisemme seuraa alan kehitystä  
ja että ihmisemme ovat motivoituneita työhönsä. Tavoitteenamme on luoda työilmapiiri, joka  
mahdollistaa hyvän ja laadukkaan työtuloksen. Seuraamme työilmapiiriä säännöllisillä mittauksilla  
ja otamme huomioon henkilöstön tarpeet sekä odotukset työyhteisöä kehitettäessä.

HALUAMME OLLA TOIVOTTU YHTEISTYÖKUMPPANI. Vastuullisuus on kilpailukeinomme.  
Teoillamme on entistäkin korostuneempi merkitys asiakkaiden ja kumppaneiden valinnoissa. 

HALUAMME OLLA LÄPINÄKYVÄ. Olemme sitoutuneet yhteiskuntavastuullisuuteen ja  
haluamme mitata sitä vuosittain systemaattisella raportoinnilla.

VASTUULLISUUS TUOTTAA LISÄARVOA MYÖS OMISTAJILLEMME. Maailman jatkuva muutos 
haastaa meidät innovoimaan uusia toimintamalleja ja uudenlaisia keinoja tuottaaksemme lisäarvoa 
palveluillamme, tuotteillamme ja toiminnallamme.

Reino Huusko 
toimitusjohtaja, Loiste-konserni

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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LOISTE SUOMEN ENERGIAMARKKINOILLA
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LOISTE SUOMEN ENERGIAMARKKINOILLA

Luomme energian ja lämmön palveluita sekä ratkaisuja

YHTEISKUNTAVASTUU

 
    Tunnemme vastuumme

   Tiedostamme vaikuttavuutemme

    Toimimme asiakkaan ja  
yhteiskunnan lähtökohtien  
mukaisesti

YMPÄRISTÖVASTUU TALOUDELLINEN VASTUU

 
    Hallitsemme ilmastonmuutosta 

yhdessä asiakkaiden kanssa

    Tunnistamme toimintamme  
ekologiset vaikutukset  
– riskit ja mahdollisuudet

 
    Kannamme vastuumme  

taloudellisesta  
suorituskyvystämme

SOSIAALINEN VASTUU

 
    Hyvinvoiva työyhteisö

    Arvostus ja turvallisuus

    Kiinnostava työpaikka

    Olemme asiakasta varten
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E.ON Suomi Oy perustetaan  
(valtakunnallinen sähkön myynti)

Sähköverkkoliiketoiminnan eriyttäminen  
Kainuun Sähköverkko Oy

Nimimuutokset E.ON-yhtiöiksi:  
Kainuun Energiasta E.ON Kainuu Oy  
Kainuun Sähköverkon nimeksi  
E.ON Kainuun Sähköverkko Oy

E.ON luopuu osakkeistaan.
Uusi suomalainen energiayhtiö Loiste syntyy

Energiapolarin sähkönmyyntiliiketoiminta yhdistyy 
Loiste Sähkönmyyntiin ja Energiapolarista tulee  
vähemmistöosakas

Loiste Sähköverkko Oy muuttaa nimensä Kajave Oy:ksi

Kanerva Energia Oy vähemmistöosakkaaksi

Kajaanin Kaupungin Sähkölaitos perustettiin

Sähkö Oy Kainuun Valo perustettiin  
(vuonna 1961 Kainuun Valo Oy)

Kajaanin energialaitoksesta ja Kainuun Valosta  
Kainuun Sähkö Oy ja Kajaanin Lämpö Oy

Ruotsalainen Graninge AB  
Kainuun Sähkön vähemmistöosakkaaksi

Graninge  AB Kainuun Sähkön  
enemmistöosakkaaksi

Kainuun Sähkön nimeksi Graninge Kainuu Oy  
E.ON Sverige AB ostaa Graningen osakkeet,  
Graninge Kainuusta tulee osa E.ON-yhtiöitä

Luopuminen Graninge Kainuu Oy nimestä.  
Uusi nimi Kainuun Energia Oy

1911

1947

2006

1994

2007

1997

2009

2013

2019

2019

2019

2002

2004

2005

LOISTE SUOMEN ENERGIAMARKKINOILLA

Olemme suomalainen energiakonserni sadan vuoden kokemuksella. Haluamme olla asiakkaillemme enemmän kuin energiaa tarjoamalla 
parempaa arkea. Loiste Sähkönmyynti Oy on yksi maamme suurimmista sähkön myyjistä ja meillä on Suomessa lähes 200 000 asiakasta. 
Kajave Oy vastaa sähköverkkopalveluista Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella ja Loiste Lämpö Oy kaukolämmön myynnistä ja  
toimituksesta Kajaanissa. Loiste-konsernin omistavat Kajaanin kaupunki, Kanerva Energia Oy ja Sotkamon kunta.
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Emoyhtiö Loiste Oy ja tytäryhtiöt Loiste Rahoitus Oy, Loiste Energia Oy,  
Kajave Oy, Loiste Lämpö Oy, Loiste Sähkönmyynti Oy, Loiste Holding Oy  
ja Ekosähkö Oy muodostivat yhdessä 1.9.2013 Loiste-konsernin.

Loiste Rahoitus Oy perustettiin 2.10.2019 Loiste Oy:n täysomisteiseksi  
tytäryhtiöksi. Loiste Oy:n liiketoiminta tytäryhtiöosakkeineen siirrettiin  
liiketoimintasiirtona Loiste Rahoitus Oy:hyn 12.12.2019. Tämän liiketoiminta-
siirron jälkeen Loiste Oy:n ainut suora tytäryhtiö on Loiste Rahoitus Oy,  
joka puolestaan omistaa kaikki Loiste-konsernin omistamat muut tytäryhtiö-, 
osakkuusyhtiö- ja muut osakkeet joko suoraan tai välillisesti tytäryhtiöiden 
kautta.

Loiste Lämpö Oy:stä Kajaanin kaupunki omistaa 45 prosentin vähemmistö-
osuuden. Loiste Sähkönmyynti Oy:stä puolestaan Energiapolar Oy omistaa 
38,25 prosenttia. Osakkuusyhtiöinä käsitellään myös Eltel Networks  
Pohjoinen Oy, josta konsernin omistusosuus on 25 prosenttia sekä  
Otanmäen Lämpö Oy, josta konsernin omistusosuus on 28 prosenttia.

LOISTE SUOMEN ENERGIAMARKKINOILLA

Konsernin hallinnassa on sekä omia että vuokrattuja voimantuotanto- 
osuuksia, joista merkittävin on Kajaanin kaupungilta pitkäaikaisella  
sopimuksella vuokrattu 50 prosentin osuus Kainuun Voima Oy:n sähkön  
ja lämmön tuotannosta.

Yhtiön osakkeet ja osakkeenomistajat
Konsernin emoyhtiö Loiste Oy on perustettu 17.6.2013.  
Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta myivät yhteensä 33,9 prosenttia  
omistamistaan osakkeista Kanerva Energia Oy:lle 30.4.2019.

Yhtiön osakkaat, osake- ja äänimäärä  
sekä osuus prosentteina tilikauden  
lopussa

50,1 %

33,9 %

16,0 %

Kajaanin kaupunki: 50,1 %

Kanerva Energia Oy: 33,9 %

Sotkamon kunta: 16,0 %

Yhteensä: 100,00 %

Yhtiön kaikilla osakkeilla on samanlainen 
oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.

Yritysrakenne ja lyhyt esittely yhtiöistä
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Hallituksen kokoonpano 1.1.–30.4.2019
Puheenjohtaja:  Arto Okkonen
Varapuheenjohtaja: Markku Piirainen
Jäsenet: Anna-Stiina Boström, Anne Laakso,  
Matti Manninen, Raili Myllylä

Hallituksen kokoonpano 1.5.–21.5.2019
Puheenjohtaja: Arto Okkonen
Varapuheenjohtaja: Raili Myllylä
Jäsenet: Anna-Stiina Boström, Aleksi Graan,  
Markku Piirainen, Olivier Ta
Varajäsenet: Jussi Heikkinen, Antti Kela, Tapio Saarenpää

LOISTE SUOMEN ENERGIAMARKKINOILLA

Hallituksen kokoonpano 22.5.–25.6.2019
Puheenjohtaja: Arto Okkonen
Varapuheenjohtaja: Raili Myllylä
Jäsenet: Anna-Stiina Boström, Aleksi Graan, Anne Laakso,  
Matti Manninen, Markku Piirainen, Olivier Ta
Varajäsenet: Jussi Heikkinen, Antti Kela, Tapio Saarenpää

Hallituksen kokoonpano 26.6.–31.12.2019
Puheenjohtaja: Arto Okkonen
Varapuheenjohtaja: Raili Myllylä
Jäsenet: Anna-Stiina Boström, Aleksi Graan,  
Ari Koponen, Anne Laakso,  
Matti Manninen, Markku Piirainen
Varajäsenet: Jussi Heikkinen, Antti Kela, Tapio Saarenpää

Konsernin hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat

Yhtiökokouksen valitsemana varsinaisena tilintarkastajana  
on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.  
Päävastuullisena tarkastajana Antti Kääriäinen, KHT.
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Reino Huusko  
toimitusjohtaja  
Loiste-yhtiöt

Antti Kangas  
tuotantojohtaja

Heikki Juntunen 
toimitusjohtaja  
Kajave Oy ja Loiste Lämpö Oy

Eero Luhtaniemi 
liiketoimintajohtaja  
käyttö- ja kunnossapito

Esko Ainasoja 
liiketoimintajohtaja  
rakennuttaminen

Panu Kamaja 
talousjohtaja  

Timo Virikko 
toimitusjohtaja  
Loiste Sähkönmyynti Oy

LOISTE SUOMEN ENERGIAMARKKINOILLA

Liiketoimintajohtoryhmä

Ulla Leppä 
liiketoimintajohtaja  
asiakkuus- ja myynti
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Strategiset tavoitteemme

LOISTE SÄHKÖNMYYNTI KAJAVE LOISTE LÄMPÖ LOISTE ENERGIA

Valtakunnallisen  
myyntiyhtiön kasvu  
yli puolen miljoonan  

asiakkaan  
palveluyhtiöksi

Tehokas ja kehittyvä  
verkko-omaisuuden  

hallinta

Alueellisesti  
kannattavan kauko-
lämpöliiketoiminnan  

kehittäminen

Energia-alan johtava  
kumppaniekosysteemi 

mahdollistajana
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Sähkökauppa
Sähkökauppa- ja yritysmyyntiyksikkömme tehtävänä on myydä Loisteen 
tuotteita ja palveluja yritysmyyntiasiakkaillemme, hankkia kaikki Loisteen 
asiakkailleen myymä sähköenergia joko tuotantolaitoksilta tai Nordpool- 
sähköpörssistä sekä ohjeistaa siihen liittyvä tasehallinta. 

Lisäksi yksikön tehtävänä on sähkönmyynnin hinnoittelu ja tuotteistus sekä 
myydyn sähkön hintasuojaus Loisteen toiminta- ja riskiohjeiden mukaisesti.

Verkot ja tuotantolaitokset
Verkot ja tuotantolaitokset -yksikkömme vastaa sähkö- ja lämpöverkoista  
sekä tuotantolaitoksista pitäen ne toimitusvarmoina. 

Yksikkö tarjoaa palveluitaan markkinoiden osapuolille tasapuolisesti ja  
syrjimättömästi. Se vastaa liittymien ja verkkopalvelujen hinnastoista sekä 
niihin liittyvistä myynnin ja asiakaspalvelun ohjeistuksista.

Yksikössä kehitämme verkkoja ja tuotantolaitoksia yhteiskunnan,  
viran omaisten ja Loiste-konsernin asettamissa rajoissa täyttäen asetetut  
laatu- ja tulostavoitteet.

LOISTE SUOMEN ENERGIAMARKKINOILLA

Kuuntelemme asiakasta ja etsimme hänelle sopivia 
ratkaisuja. Ymmärrämme ja tunnistamme ihmisten 

elämäntilanteet. Kohtaamme heidät yksilöinä.

Olemme positiivisia ja osaamme nauraa  
jopa itsellemme, vaikka olemme alan ammattilaisia. 

Uskallamme iloita.

Lähestymme eri muutoksia uteliaasti ja kunnian-
himoisesti kollegoiden ja kumppanien kanssa.  

Otamme ihmiset mukaan prosesseihin emmekä  
pelkää keskeneräisyyttä.

Toimimme eettisesti ja vastuullisesti, ihmisiä ja  
ympäristöä kunnioittaen. Osallistumme elinvoimaisuuden  

rakentamiseen. Olemme ylpeitä juuristamme.

Ydinprosessit Arvomme

ASIAKASLÄHTÖISYYS

ELÄMÄNILOISUUS

YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN

VASTUULLISUUS
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LOISTE SUOMEN ENERGIAMARKKINOILLA

Loiste-yhtiöt

Loiste Oy 
Loiste-yhtiöiden toimintaa ohjaava hallitus.

Loiste Rahoitus Oy 
Yhtiöiden toimintaa tukevat ja mahdollistavat tuki- ja hallintopalvelut  
kuten viestintä-, talous-, tietohallinto- ja henkilöstöpalvelut.

Loiste Energia Oy 
Loisteen rakennuttamis-, käyttökeskus- ja kunnossapitopalvelut  
sekä energian hallinta- ja hankintapalvelu.

Loiste Sähkönmyynti Oy
Valtakunnallinen sähkön markkinointi ja myynti, Loisteen asiakkuuksien  
ja sopimusten hallinta sekä tuote- ja palvelukehitys.

Ekosähkö Oy
Ekosähkön myynti koko Suomessa.

Kajave Oy
Sähkön alue- ja jakeluverkkoliiketoiminta Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaalla 
Pyhännän kunnassa, Vaalan kunnan itäosassa sekä Siikalatvan kunnassa. 

Loiste Lämpö Oy
Kaukolämmön tuotanto, siirto ja myynti Kajaanin kaupungissa.
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Sertifioitua toimintaa vuodesta 2000
Olemme Suomessa energia-alan edelläkävijä toiminnan kehittämisessä  
sertifioitujen järjestelmien avulla. Vuonna 2000 sertifioimme samanaikaisesti 
sekä laatu-, ympäristö- että työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmämme. 
Sertifikaatit kattavat kaikki liiketoiminta-alueemme – energian tuotannon, 
hankinnan, myynnin ja siirron sekä niihin liittyvät sisäiset palvelut. 

LOISTE SUOMEN ENERGIAMARKKINOILLA

Toiminnan laatu ja sertifiointi

TOTEUTAMME LAADUNHALLINNAN  
SEITSEMÄÄ PERIAATETTA: 

    Asiakaskeskeisyys

    Johtajuus

    Ihmisten täysipainoinen osallistuminen

    Prosessimainen toimintamalli

    Parantaminen

    Näyttöön perustuva päätöksenteko

    Suhteiden hallinta

Toimintajärjestelmässämme olevat vaatimukset, politiikat, 
päämäärät, tavoitteet sekä toimintaohjeet perustuvat standar-
deihin ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018. 

Standardiin ISO 9001 perustuvat ohjeet luovat järjestelmälle 
rungon ja määrittelevät toiminnan, tuotteiden ja palveluiden 
laadun. ISO 14001 -standardi määrittelee menettelytavat 
ympäristön suojelulle ja luonnonvarojen säästävälle käytölle. 
ISO 45001 -standardin mukaiset ohjeet määrittelevät puitteet 
ja tavoitteet henkilöstön työsuojelulle, yleiselle työturvallisuu-
delle ja hyvän työkyvyn ylläpidolle.

Toimintajärjestelmämme koostuu käsikirjasta ja menettely tapa ohjeista, jotka 
Kiwa Inspecta Oy auditoi kerran vuodessa. Käsikirjassa kuvaamme laadun-
hallinnan ja johtamisen periaatteet ja menettelytapaohjeissa yleiset toiminta-
menettelyt läpi orga ni saation. Toimintajärjestelmä on luotettava työväline 
laadun ja ympäristötoiminnan johdonmukaisessa kehittämi sessä sekä henki-
löstön työterveyden ja -turvallisuuden varmistamisessa.

Ulkoisen auditoinnin lisäksi toimintamme tasoa ja toimintajärjestelmämme 
vaatimuksenmukaisuuden täyttymistä seurataan säännöllisesti sisäisillä  
arvioinneilla, joiden tarkoituksena on saattaa yritysjohdon tietoon toiminta-
järjestelmässä ja prosesseissa ilmeneviä kehittämistarpeita. Sisäisiin arvioin-
teihimme kuuluu myös konsultoiva osuus, jolla pyrimme edesauttamaan kaikin 
tavoin tehokasta ja laadukasta toimintaa. 
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Loisteen laatupolitiikka
Laatupolitiikkamme luo yhteisen perustan laatutyölle eri liiketoiminnoissamme. 
Laatupolitiikassamme on kuusi peruselementtiä:
1.   Lähtökohtana ovat asiakkaidemme tarpeet ja odotukset,  

joiden täyttäminen on Loisteen menestymisen edellytys.
2.   Pidämme Loisteen omaisuuden luotettavana ja käyttövarmana.
3.   Noudatamme toiminnassamme Loisteen Eettisiä Sääntöjä sekä  

muita voimassa olevia sääntöjä.
4.   Toimintamme perusedellytyksenä on osaava ja motivoitunut  

henkilökunta. Haluamme olla alan kiinnostavin työpaikka.
5.   Seuraamme ja mittaamme toimintamme laatua ja sitoudumme  

toimintamme jatkuvaan kehittämiseen.
6.   Ulotamme laatupolitiikkamme mukaisen työskentelyn myös kumppa-

neihimme ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme.

Laatupolitiikan siirtäminen osaksi käytäntöä ja jokapäiväistä työtämme on 
jatkuva laatujohtamisen haaste. Sen onnistumisen edellytys on sekä johdon 
että henkilöstön sitoutuminen.

Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
Konsernin tuloksen kannalta olennaisimmat tekijät ovat sähkön tukkumark-
kinahinta ja ulkoilman lämpötila, Kainuun Voiman pääkattilan käytettävyys, 
säätilan aiheuttamat häiriöt sähköverkkotoiminnalle sekä korkotaso. 

Konserni on vuokrannut Kainuun Voima Oy:n höyry- ja vesivoimalaitosten 
tehosta 50 prosenttia Kajaanin kaupungilta. Vuokrasopimuksen mukaiset 
taloudelliset vastuut voivat nousta vuokrasopimuksesta saatavaa tuottoa  
suuremmaksi, mikäli Kainuun Voima Oy:n voimalaitosten käytettävyys on 
heikko tai mikäli tukkumarkkinahinta laskee voimakkaasti. 

LOISTE SUOMEN ENERGIAMARKKINOILLA

Lumi- ja jääkuormat sekä myrskyt aiheuttavat suurimmat riskit Kajave Oy:n 
harjoittamalle sähköverkkotoiminnalle. Niiden aiheuttamista suurhäiriöistä  
voi aiheutua viankorjauskustannuksia sekä sähkömarkkinalain mukaisia vakio-
korvauksia. Suurhäiriöt aiheuttavat verkostolle lisäksi ylimääräistä rasitusta ja 
vähentävät sen jäljellä olevaa taloudellista pitoaikaa. Verkoston ennakoivalla 
kunnossapidolla pyritään vähentämään vikoja ja pienentämään verkosta  
aiheutuvaa turvallisuusriskiä.

Konsernin kaukolämpötoiminnasta vastaavan Loiste Lämpö Oy:n riskit ovat  
tavanomaisia kaukolämpöliiketoimintaan kohdistuvia taloudellisia liiketoiminta-
riskejä, kuten tuotantolaitosten ja verkoston laitevauriot, polttoaineiden saa-
tavuushäiriöt sekä ulkolämpötilan vaikutus liiketoimintaan. Kainuun Voiman 
pääkattilan tuotantohäiriöiden aikana lämpö joudutaan tuottamaan öljyllä, 
jolloin kuluu ennakoitua enemmän päästöoikeuksia. Tulipalo lämpökeskuksilla 
voi aiheuttaa taloudellisia menetyksiä.

Lyhyellä aikavälillä hintapiikit fyysisen sähkön tukkumarkkinoilla voivat  
aiheuttaa rahatarpeen voimakasta kasvua. 

Tuotetun ja myydyn energian hintariski on rajattu johdannaissopimuksilla. 
Johdannaisten käyttöä ohjataan konsernin riskienhallintapolitiikalla. Sähkön  
jakeluun liittyy vastuuriskejä, joita on pienennetty vakuutuksilla. Myös energian 
tuottamiseen ja siirtämiseen liittyvää omaisuus- ja keskeytysriskiä on pienen-
netty vakuutuksin. 

Rahoituksellisesti konsernin toimintaan sisältyy korkoriski sekä likviditeetti-
riski. Rahoitukseen liittyviä riskejä hallitaan saaduilla lainalimiiteillä, laina-
maturiteetin eri pituuksilla sekä kiinteän ja muuttuvan lainakoron keskinäisellä 
suhteella.
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SIDOSRYHMIEN TARPEET JA ODOTUKSET
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Olemme asiakastamme varten 
Asiakkaamme odottavat Loisteelta tuotteita ja palveluita kilpailukykyiseen  
hintaan ja sovittuun aikaan toimitettuina. Palveluidemme laatutason on  
täytettävä vähintään toimintaan liittyvien toimitusehtojen vaatimukset.
 
Asiakkaamme odottavat myös aktiivista tiedottamista ja neuvontaa Loisteen 
palveluista, tuotevalikoimasta, tuotevalinnasta, tuotantorakenteesta sekä  
hinnoittelusta. Vuorovaikutteisessa palvelutapahtumassa  palveluhenkilöiltämme 
odotetaan asiantuntemusta ja palveluosaamista.
 
Sisäisiltä palveluiltamme odotetaan toimivuutta ja kustannustehokkuutta.
 
Seuraamme asiakkaidemme tarpeiden ja odotusten muuttumista ottamalla 
vastaan, käsittelemällä ja dokumentoimalla sidosryhmien ja suuren yleisön 
antamaa palautetta, poikkeamia ja ympäristökyselyjä sekä tekemällä asiakas-
tyytyväisyysseurantaa.

Henkilöstömme on myös sisäinen asiakkaamme
Henkilöstömme odottaa saavansa työskennellä sopivissa tehtävissä ja sellai-
sessa työyhteisössä, jonka ilmapiiri on avoin, tiedottava, kuunteleva ja kannus-
tava. Työympäristömme on oltava terveellinen ja turvallinen. Henkilöstömme 
odottaa mahdollisuutta ammatillisten ja sosiaalisten taitojensa kehittämiseen 
ja taitojen kehittyessä uralla etenemiseen. Jokaista työyhteisömme jäsentä  

SIDOSRYHMIEN TARPEET JA ODOTUKSET

kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti ikään, sukupuoleen, työ-
kykyyn, maailmankatsomukseen tai mihinkään muuhun henkilökohtaiseen 
ominaisuuteen katsomatta. Henkilöstömme odottaa oikeudenmukaista ja 
kannustavaa palkitsemispolitiikkaa sekä yksityiselämän ja työn yhteensovit-
tamisen huomioimista yrityksen toiminnassa esimerkiksi joustavin työaika-
järjestelyin. Mittaamme ja seuraamme henkilöstömme tyytyväisyyttä  
kerran vuodessa tehtävällä henkilöstöbarometrikyselyllä, fiiliskyselyillä sekä 
vuosittaisilla, esimiehen kanssa käytävällä tavoite- ja kehityskeskusteluilla.

Omistajamme sijoittavat meihin
Omistajamme odottavat yrityksen toteuttavan yhtiöjärjestyksessä sille määri-
teltyä toiminta-ajatusta eli energialiiketoiminnan harjoittamista ja pitkäjänteistä 
kehittämistä.

Yrityksemme hallitus vastaa, että omistajien tahto yrityksen toiminnan suhteen 
toteutuu. Yrityksemme operatiivinen johto vastaa puolestaan käytännön tasolla 
omistajilta sekä hallitukselta tulevien odotusten täyttämisestä. Operatiivisen 
johdon vastuulla on myös huolehtia, että hallitus ja omistajat saavat oikean 
kuvan yrityksen liiketoimintaympäristöstä, toiminnan haasteista sekä yrityksen  
toiminnan kannalta oleellisista asioista, kuten taloudellisesta tilanteesta, 
asiakkaiden odotuksista, henkilöstön hyvinvoinnista, toiminnan sisältämistä 
riskeistä sekä vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan.
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Omistajien sijoitusten aikahorisontti energia-alan yrityksissä on pitkä, ja yrityk-
sen on vastattava heidän odotuksiinsa liiketoimintaa kehittämällä. Toiminnan 
pitkäjänteisyys edellyttää kestävän kehityksen periaatteiden omaksumista 
sekä sidosryhmätasapainon hallintaa. Erityisinä painopistealueina Loiste- 
yhtiöissä omistajat ovat ilmaisseet hyvän tuoton sekä hyvän toimitusvarmuuden 
tavoitteet sekä vastuullisen toiminnan. Liiketoiminnan kannattavuus mah-
dollistaa toiminnan kehittämisen. Hyvä toimitusvarmuus näkyy puolestaan 
tyytyväisinä asiakkaina, jotka luovat keskeisen osan yrityksemme arvosta.

Olemme haluttu kumppani
Liiketoimintamallimme perustuu verkostoituneeseen toimintamalliin. Erityi-
sesti pitkäaikaisten kumppanuuksien rakentaminen on nähty yrityksellemme 
menestystekijäksi. Alihankkijamme ja yhteistyökumppanimme ovat oman – 
usein kapeankin – osaamisalueensa huippuosaajia. Yhteistyömuotomme  
mahdollistaa kumppaneiden keskittymisen oman erikoisosaamisensa syven-
tämiseen, mikä on myös meidän etumme. Kumppanimme odottavat meiltä  
selkeitä toimintatapoja, yhteistyön pitkäjänteistä kehittämistä sekä vastuulli-
suutta ja avoimuutta, joka luo kaikille osapuolille tuloksellista ja reilua yhteis-
työtä.

SIDOSRYHMIEN TARPEET JA ODOTUKSET

Yhteiskunta odottaa meiltä tekoja
Energian tuotanto, myynti ja siirto on yhteiskunnan toimivuuden kannalta  
merkittävä toimiala. Yhteiskuntamme odottaa, että sähkön toimitusvarmuu-
teen ja laatuun voi luottaa.

Osana yhteiskunnan peruspalveluita energiatoimialaan kohdistuukin odotuk-
sia hyvään yrityskansalaisuuteen liittyen, jolla tarkoitetaan odotuksia aktiivisen 
neuvonantajanroolin omaksumisessa muun muassa energiatehokkuuteen ja 
sähköturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Odotukset kohdistuvat lisäksi ympä-
ristöasioiden hyvälle hoidolle ja sosiaalisen vastuun kantamiselle niin työnanta-
jana, töiden tilaajana kuin myös energian toimittajana kuluttajille ja yrityksille. 

Hyvään yrityskansalaisuuteen kuuluu myös vastuu hyvästä taloudenpidosta 
sekä yhteiskunnan asettamien lakien ja määräysten noudattamisesta.  Yllä-
pidämme yhteistyössä viranomaisten kanssa laadittuja poikkeusolojen 
valmiussuunnitelmia sekä lakien vaatimia erityissuunnitelmia, joilla pyritään 
varmistamaan energian jakelu poikkeuksellisissakin olosuhteissa. Koko henki-
löstöllämme on käytössään palvelu, josta löytyy ajan tasalla oleva ympäristö-  
ja työturvallisuuslainsäädäntö.
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Loiste mediassa vuonna 2019

TAMMIKUU

Piiparinmäki-Murtomäki 
tuulipuistoon liittyvän 
sähkölinjan puuston 
hakkuutyöt alkoivat.

MAALISKUU

Loisteen teettämä 
tutkimus: Ilmaston-
muutos voi näkyä jopa 
perhekoossa – kyselyn 
mukaan suomalaiset 
jättävät hankkimatta 
lapsia ilmastosyistä.

TOUKOKUU

Kaikki Helka- 
myrskyn  
aiheuttamat  
viat korjattiin  
yhdessä yössä.

HEINÄKUU

Sähkömuuntamosta  
mummonmökiksi  
– katutaide toi  
taide-elämykset  
odottamattomiin  
paikkoihin.

SYYSKUU

Suomen suurimman  
tuulivoimapuiston  
rakentaminen  
alkoi Kainuussa ja  
Pohjois-Pohjanmaalla  
– osa yli miljardin euron  
investointikokonaisuutta.

MARRASKUU

Puolangan Paljakka  
on Suomen lumisinta  
aluetta – lumen painamia 
puita oli Kainuussa  
poikkeuksellisen paljon.

HUHTIKUU

Infranode ja Mirova 
ostivat osuuden 
energiayhtiö  
Loisteesta.

KESÄKUU

Loisteen  
energialähettiläs  
Michael Monroe  
kannusti ilmaston-
muutoksen vastaisiin 
tekoihin.

ELOKUU

Loisteen 
sähköverkko yhtiö 
muuttui Kajaveksi  
– taustalla halu 
erottua myynti-
toiminnasta.

LOKAKUU

Sähköyhtiön myynnillä 
vaurastunut Sotkamo 
teki harvinaisen tempun: 
kunnallisveroprosenttia 
laskettiin reippaasti alas.

JOULUKUU

Kajave saneerasi 
pohjavesialueilla 
sijaitsevaa sähkö-
verkkoaan – ”Öljyä 
ei pääse maastoon 
vahingossakaan”.

HELMIKUU

Lumitaakka ei 
katkaissut sähköjä 
Kainuussa pelätyssä 
laajuudessa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SIDOSRYHMIEN TARPEET JA ODOTUKSET
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SOSIAALINEN VASTUU
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Henkilöstöetujamme:

    Laaja työterveyshuolto
    Liikunta- ja kulttuurisetelit
    Henkilöstökerho
   Henkilöstön vuosipäivämuistamiset
    Virkistyspaikat

SOSIAALINEN VASTUU

Huolehdimme, että arjen kohtaamiset asiakkaidemme, henkilöstömme ja kumppaneidemme kanssa ovat  
arvojemme mukaisia, ja teot ja puheet kohtaavat. Tavoitteemme on olla energia-alan kiinnostavin työpaikka, 
jossa huolehdimme jokaisen arvostuksesta ja turvallisuudesta. Lupaamme kehittää henkilöstömme osaamista 
jatkuvasti toimialan ja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa. Olemme hyvä yhteistyökumppani.

Sosiaalisen vastuunkannon kautta meillä on mahdollisuus edistää osaltamme 
yhteiskunnan hyvinvointia ja turvata sitä. Vastuunkantoon sisältyy lakisääteisiä, 
kuten työntekijöiden sosiaaliturvaa ja työterveyshuoltoa koskevia asioita, 
mutta myös täysin omaehtoisia panostuksia. Työntekijöihin, sidosryhmiin sekä 
yhteiskuntaan positiivisesti vaikuttavat teot tuottavat tekijälleen taloudellista 
lisäarvoa ja kilpailuetua.

Loiste-yhtiöiden sosiaalinen vastuu koskee oman henkilöstön lisäksi myös 
yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden henkilöstöä silloin, kun he  
työs kentelevät toimeksiannostamme.

Vastuunottoa on myös valita alihankkijoita, jotka kantavat vastuunsa omasta 
henkilöstöstään. Henkilöstömme hyvinvointia on seurattu vuodesta 2003  
lähtien kerran vuodessa tehtävällä henkilöstöbarometrikyselyllä.  Vuodesta 
2016 henkilöstökysely on tehty Great Place To Work -menetel mällä, jonka 
avulla voimme puuttua varhaisessa vaiheessa mahdollisiin työssä ja työolo-
suhteissa ilmeneviin haasteisiin.

Henkilöstön osaamisen kehittämistä ja koulutuksen suunnittelua ohjaavat 
osaamiskartoitukset ja tavoitekeskustelut. Tilaisuus esimiehen kanssa  
käytävään rakentavaan kehityskeskusteluun sekä luottamuksellisen  
palautteen antamiseen on tärkeää. Tuemme vahvasti henkilökunnan  
omaehtoista kouluttautumista.
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SOSIAALINEN VASTUU

Työterveys- ja  
turvallisuuspolitiikka (TTT-politiikka)

Tavoitteemme liittyvät 

    Hyvään terveyteen ja hyvinvointiin

    Työyhteisön toimintaan ja johtamiseen

    ”Läheltä piti” ja vaaratilanteiden  
huomiointiin ja ennaltaehkäisyyn

Loiste-yhtiöillä on oma TTT-toimikunta, jonka osana toimii myös lakisääteinen 
työsuojelutoimikunta. Sen tehtävä on valmistella ja seurata työterveyteen,  
-turvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyviä lakeja ja toimintoja Loiste-yhtiöissä.

TTT-toimikunta kokoontuu kuusi kertaa vuodessa. Toimikunnan jäseniä 
ovat työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluvaravaltuutettu, työsuojelupäällikkö, 
henkilöstö asiantuntija sekä viestintä- ja laatupäällikkö. Toimikunta kutsuu 
tarvittaessa kokouksiin myös muita asiantuntijoita. 

•   Työterveydellä tarkoitetaan fyysistä ja psyykkistä työkykyä ja työterveyttä. 
TTT-toiminnan tavoitteena on työterveyden ylläpitäminen työstä ja  
työoloista aiheutuvien terveysvaarojen ja haittojen ennaltaehkäisemiseksi. 

•   Työturvallisuus on sitä, että työpaikalla fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset  
työolot ovat kunnossa. Kun työympäristö on turvallinen, työyhteisö toimiva 
ja työ sopivasti kuormittavaa, työntekeminen on mielekästä ja palkitsevaa  
ja tuottaa tulosta.  

•   Työsuojelu on työnantajan ja työtekijöiden välistä yhteistoimintaa, jolla  
huolehditaan siitä, että työpaikalla on turvallista ja terveellistä tehdä työtä.

Työsuojelua määrittävät erilaiset lait, kuten 
•   Työturvallisuuslaki (2002/738)
•   Työterveyshuoltolaki (2001/1383)
•   Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 

(2006/44). 
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Henkilöstö on yrityksemme tärkein voimavara ja resurssi, jota kannustamme  
ja tuemme

•   osallistumaan aktiivisesti toimintamme suunnitteluun ja kehittämiseen
•   oppimaan jatkuvan muutoksen hallitsemista
•   kehittymään ammatissaan
•   hakeutumaan mielekkäiksi ja haastaviksi kokemiinsa työtehtäviin 
•   pitämään yllä fyysistä ja henkistä hyvinvointiaan.

Tavoitteenamme on olla yhtenäinen joukkue, jonka jäsenet kykenevät  
joustavaan yhteistyöhön ja haluavat ratkaista työyhteisön ongelmat rohkeasti 
ja rakentavasti.

Positiivisuus, omatoimisuus ja ennakkoluulottomuus ohjaavat toimintaamme.

Arvostamme yksilön vapautta ja vakaumusta. Kunnioitamme toisiamme  
tasavertaisesti iästä, sukupuolesta, organisaatioasemasta tai muusta henkilö-
kohtaisesta ominaisuudesta riippumatta.

Annamme aktiivisesti palautetta ja kehitämme erilaisia palkitsemistapoja. 
Muistamme ja palkitsemme erikseen yksittäisiä henkilöstön jäseniä  
merkittävistä työsaavutuksista.

SOSIAALINEN VASTUU

Henkilöstö 31.12.2019 Toistaiseksi Määräaikaiset

Loiste Energia Oy 40 0

Kajave Oy 5 0

Loiste Rahoitus Oy 7 0

Loiste Sähkönmyynti Oy 10 1

Yhteensä 62 1

Henkilöstöpolitiikka
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Meillä on tyytyväisiä asiakkaita
Loisteen asiakaskyselyyn vastasi yhteensä 4 329 henkilöä. Saimme asiakas-
tyytyväisyyden yleisarvosanaksi 8,32 (asteikolla 4–10). Arvosana nousi edellis-
vuoden 2018 kyselystä, jolloin tulos oli 8,23.

Erityisen tyytyväisiä asiakkaamme ovat asiakaspalvelumme laatuun. Useampi 
kuin neljä viidestä asiakkaasta asioi Loisteen kanssa mielellään. Eniten asiak-
kaat arvostavat asiakaspalvelijoidemme ystävällisyyttä, palveluaikojen riittä-
vyyttä sekä palveluhalukkuutta.

Iloitsemme siitä, että ympäristöystävällisyyden ja vastuullisuuden mielikuvat 
ovat lähteneet nousuun. Ilmastonmuutos ja hiilineutraalius ovat selvästi olleet 
kiinnostavia avauksia.

Energiatietoa koululaisille ja tukea  
lasten vapaa-aikatoimintaan
Lasten ja nuorten virikkeellisen ja ohjatun vapaa-aikatoiminnan tukeminen 
toimialueellamme on tärkeä osa Kajaven yhteiskuntavastuutyötä. Kajavella  
on pitkät perinteet energiatietouden levittämisessä koululaisille. Vuosien  
myötä yhteistoiminnan muodot ovat vaihdelleet ja viime vuosina kohde-
ryhmänä ovat olleet peruskoulun tokaluokkalaiset.

SOSIAALINEN VASTUU

Asiakastyytyväisyyden yleisarvosana

2019 8,32

2018 8,23

Arvosana 4 1098765

Yritysasiakkaidemme tyytyväisyys on huippuluokkaa
Osallistuimme syksyllä 2019 EPSI Ratingin suorittamaan sähkönmyynnin 
asiakas tyytyväisyystutkimukseen yritysasiakkaiden osalta. Ylsimme hopea-
sijalle yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyydessä.

Loiste Energian saamassa palautteessa korostui erityisesti palvelulaatu.  
Asiakkaamme antoivat myös korkeat imago pisteet asiakkaana olon  
vaivattomuudesta. 

Asiakkaiden syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus on  
koko verkkoyhtiön toiminnan peruste
Kajave vastaa Loiste-konsernin sähköverkkoliiketoiminnasta, joka on lailla  
säädettyä, luvanvaraista, luonnollisen monopolin muodossa tapahtuvaa 
liiketoimintaa. Kajaven toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä suhteessa 
asiakkaisiin ja muihin sähkömarkkinoiden osapuoliin sekä erillisen syrjimättö-
myyden varmentamisohjelman laatimista.

Kajaven toiminnan syrjimättömyys on varmistettu Energiateollisuuden laa-
timan tarkastustaulukon ja sisäisten auditointien avulla sekä niiden pohjalta 
kootun syrjimättömyysohjelman toimenpiteillä. Syrjimättömyysohjelma, sen 
pohjalta laaditut vuosittaiset toimenpideohjelmat ja vuosiraportit julkaistaan 
sekä toimitetaan Energiavirastolle ja ne julkaistaan myös www.kajave.fi -sivulla.

LOISTE yhteiskuntavastuuraportti 2019  |  23

http://www.kajave.fi


Energiayhtiö Loisteen energialähettiläs Michael Monroe istutti kuusen- ja koivuntaimia Turun Hirven-
salossa sijaitsevalle metsitystyömaalle. Puut merkittiin alumiinisella laatalla, josta selviää sekä istuttaja  
että istutuspäivä. Näin turkulaiset voivat käydä seuraamassa puiden kasvua ja uuden metsän syntyä.

Loisteen ilmastokampanjassa mukana oleva Monroe haluaa kannustaa ja auttaa suomalaisia tekemään 
ilmaston kannalta kestäviä valintoja. Ympäristöasiat ovat olleet lähellä hänen sydäntään jo 1980-luvun 
puolivälistä lähtien, jolloin Hanoi Rocks -tähti kävi pitkiä keskusteluja maapallon tilasta ja tulevaisuudesta 
muusikko Little Stevenin kanssa.

”Ympäristön lämpenemiseen täytyy kiinnittää huomiota, ja me kaikki voimme omilla teoillamme vaikuttaa 
asiaan. Työni puolesta joudun matkustamaan paljon lentokoneella, joten otan ilmaston huomioon muilla 
tavoin: olen luopunut lihansyönnistä, en omista autoa ja liikun junalla tai polkupyörällä. Kodissani suosin 
energiansäästölamppuja ja lajittelen roskani”, Michael Monroe kertoo.

SOSIAALINEN VASTUU

Energialähettiläs Michael Monroe  
tempaisi ilmastonmuutosta vastaan

Rocktähti Michael Monroe istutti kuusen- ja koivuntaimia Turun  
Hirvensaloon kannustaakseen suomalaisia ilmastonmuutoksen vastaisiin 
tekoihin. Tuoreen tutkimuksen mukaan 71 prosenttia suomalaisista on 
muuttanut kulutus- tai käyttäytymistottumuksiaan ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi.
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Michael Monroe ei ole valintojensa kanssa yksin, sillä Loisteen alku-
vuonna 2019 teettämän tutkimuksen mukaan 71 prosenttia suomalai-
sista on muuttanut kulutus- tai käyttäytymistottumuksiaan ilmaston-
muutoksen hillitsemiseksi. Suomalaisista 41 prosenttia on vähentänyt 
punaisen lihan syömistä, 32 prosenttia oman auton käyttöä, 25 pro - 
senttia lentomatkustamista ja yksi prosentti hankkinut sähköauton. 
Eniten vastuuta ilmastonmuutoksen torjumisesta suomalaiset sälyt-
tävät suurille valtioille (74 %), mutta jo toisena itselleen eli tavallisille 
ihmisille (72 %).

Hirvensaloon 1,5 hehtaaria uutta metsää
Turun kaupunki istuttaa Hirvensalon Ylikylään yhteensä noin  
1,5 hehtaaria uutta metsää vanhalle peltomaalle. Michael Monroen 
istuttamat puut saavat seurakseen noin 3 000 kuusen ja raudus-
koivun paakkutainta. Lisäksi alueelle istutetaan muutamia kymmeniä 
tervaleppiä ja lehtikuusia.

Istutettavat taimet kasvavat harvennusmittoihin noin 30 vuodessa. 
Kasvava metsä lisää hiilinieluja ja toimii osana vapaa-ajan virkistys-
metsiä.

Nykyisin Suomen vuotuisista fossiilisen energiantuotannon aiheut-
tamista hiilipäästöistä noin puolet sitoutuu puustoon, metsämaahan 
ja puutuotteisiin. Yksi kilogramma puuta tarvitsee kasvaakseen noin 
1,55 kiloa ilman hiilidioksidia, ja noin puolet puuaineksesta onkin 
hiiltä. Yhden suomalaisen hiilijalanjäljen (10 400 kg/CO2e/hlö/vuosi) 
varastoimiseen tarvitaan noin 10 kuutiometriä puuta.

Kajaven Taustavoimaa-apurahat 
Taustavoimaa-apuraha on enintään 700 euron suuruinen toiminta-
tuki, jota voivat hakea yhdistykset, kerhot, harrastuspiirit ja muut 
lapsille ja nuorille harrastustoimintaa järjestävät tahot, jotka toimivat 
Kajaven sähköverkkoalueella. Apurahan hakuaika alkaa vuosittain 
joulukuussa ja kestää helmikuun loppuun. Päätöksistä ilmoitetaan  
hakijoille maaliskuun loppuun mennessä ja tuki maksetaan huhti-
kuussa.

Apurahoilla tuetaan Kajaven verkkoalueen lasten ja nuorten vapaa- 
aikatoimintaa monipuolisesti eikä harrastustoiminnan luonnetta ole 
rajattu. Taustavoimaa-apurahoja myönnettiin vuonna 2019 yhteensä 
20  000 euroa. 

Apurahan saajat 2019

•  AC Kajaani juniorit
•  Etelä Kajaanin Kylät ry
•  Etnika-Kainuu.Ry
•  Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry, Kajaanin paikallistoiminta
•  Kainuun Lintutieteellinen Yhdistys ry
•  Kainuun Pesis ry Kajaani
•  Kajaanin Elo ry
•  Kajaanin Eränkävijät ry
•  Kajaanin Planeetta ry
•  Kajaanin salibandy ry, KSBKajaani
•  Kajaanin Tennisseura
•  Kajaanin Uimaseura
•  Kavala esports ry
•  Kontinjoen iltapäiväkerho
•  Kuhmon 4H-yhdistys ry
•  Kuhmon Kiva Ht C-juniorit
•  Kylmän Ratsastajat ry
•  Launch Pad Finland ry
•  Nakertajan koulun vanhempainyhdistys
•  Nuaskylän Nuorisoseura ry
•  Paltamon 4H-yhdistys
•  Paltamon Urheilijat ry/pesäpallojaosto
•  Pohjavaaran Seutu ry
•  Sotkamon Jymy E-tytöt
•  Sotkamon Jymy ry, B-tytöt lentopallo
•  Sotkamon Kiekko ry
•  Suomussalmen Palloseura/Jalkapallojaosto
•  Suomussalmen Rastin yleisurheilijat
•  Vaarojen vaeltajat ry

Kajaven Taustavoimaa -apuraha tukee lasten ja 
nuorten vapaa-ajan harrastamista. Vuonna 2019 

yksi kohteista oli Kajaanin Uimaseura.
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SOSIAALINEN VASTUU

Ympäristötaide

Sähkökaappi- ja ympäristötaide on osa Kajaven yhteiskuntavastuuta.  
Sähkökaapit ja puistomuuntamot ovat itsessään rumia ja tylsiä  
katu kuvassa. Katutaiteen avulla haluamme luoda kaupunkilaisille 
hyvää mieltä, ja taideteoksia voikin tulla vastaan odottamattomassakin 
ympäristössä. Olemme ilolla mahdollistamassa oivaltavan katutaiteen 
jalkautumista ohikulkijoiden arkeen.

Kajaanijoen varressa olevia sähkökaappeja taiteiltiin Linnanvirta-kulttuuritapahtuman yhteydessä. 
Joutsen-aiheen on suunnitellut Nina Suokko.  >  
Matti Kemppaisen taidekaappi Kalastaja on alla ensimmäisenä.>
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Energiaa tokaluokkalaisille -projekti
Tokaluokkalaisten omaa Energiaa tokaluokkaisille -energiansäästöviikkoa vietetään vuosittain viikolla 41 
samaan aikaan valtakunnallisen Energiansäästöviikon kanssa. Energiansäästöviikko on hyvä lähtölaukaus 
tehokkaan energiankäytön edistämiseksi kouluissa, joissa oman energiankäytön hallintaa vasta aloitellaan.

Kajave kustantaa vuosittain verkkoalueellaan (Kainuu, Pyhäntä, entinen Kestilän kunnan alue Siikalatvan 
kunnassa) toimiville kouluille opetuspaketin, joka on suunniteltu ensisijaisesti peruskoulun toisen luokan 
oppilaille, mutta soveltuu käytettäväksi myös ylemmillä luokilla. Materiaali antaa tietoa energiakäsitteistä 
sekä energian tuotannosta, järkevästä käytöstä ja säästämisestä.

Tokaluokkalaiset saavat uudistetun Hei, kaikki toimii! -lasten energiakirjan, jossa energia-asioita käsitellään 
hauskasti sarjakuvan muodossa. Energiakirjassa on uusi hehkuva värimaailma ja sen tekstit ja kuvat on  
päivitetty. Kirja on helppotajuinen ja selittää perusasiat yksinkertaisesti ja selkeästi. Kirjan punaisena 
lankana on energian järkevä käyttö.

SOSIAALINEN VASTUU

Energiatietoa koululaisille ja tukea  
lasten vapaa-ajan toimintaan

Lasten ja nuorten virikkeellisen ja ohjatun vapaa-ajan toiminnan  
tukeminen toimialueellamme on tärkeä osa Kajaven yhteiskuntavastuu-
työtä. Kajavella on pitkät perinteet energiatietouden levittämisessä 
koululaisille. Vuosien myötä yhteistoiminnan muodot ovat vaihdelleet ja 
viime vuosina kohderyhmänä ovat olleet peruskoulun tokaluokkalaiset.
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Ympäristöasioiden vastuullisesta hoidosta vastaa laajennettu johtoryhmä,  
joka kokoontuu kuusi kertaa vuodessa. Jokaisessa kokouksessa käsitellään 
ympäristöosio, johon asiat valmistelee ympäristö- ja energiatehokkuusryhmä.
Loiste-yhtiöillä on käytössään ISO 14001:2015. Standardi määrittelee  
menettelytavat ympäristön suojelulle ja luonnonvarojen säästävälle käytölle. 
Lisäksi raportoimme omaa energiatehokkuuttamme ja jatkuvaa parantamista 
energian kulutuksen ja kustannusten pienentämiseksi ETJ+-energiatehokkuus-
järjestelmällä.

Energiatoimialan ympäristönäkökohdissa ilmastonmuutokseen liittyvät asiat 
ovat ykkösaiheita. Toimialallamme on merkittävä vaikutus ilmastonmuutok-
seen ja sen hidastamiseen. Tosiasia on, ettei mikään energiantuotantomuoto 
ole ongelmaton. Vesivoiman lisääminen vaikuttaa aina ympäristön ekologiaan. 
Uusien voimalaitosten rakentamisessa ekologiset arvot huomioidaan kuiten-
kin aiempaa tarkemmin. Vesivoiman lisäksi ydinvoima on hyvin kiistanalainen 
tuotantomuoto ympäristövaikutustensa osalta. Ainoa aidosti vihreä energia on 
säästetty energia.

Ympäristöarvot ovat kuluttajille entistäkin tärkeämpiä. Ilmastonmuutokseen 
liittyvät asiat ovat aina vaikuttaneet vahvasti toimintamme painotuksiin ympä-

ristöasioissa, mutta perinteisetkään ympäristönäkökohdat eivät ole kadonneet. 
Vesistöjen säännöstelyn kehittäminen, maastossa liikkuminen verkostotöiden 
yhteydessä, verkostorakentamisen maisemalliset seikat ja öljyvahinkojen  
ennalta ehkäiseminen ovat edelleen hyvin ajankohtaisia asioita.

Olemme energian tuotantolaitosten ja jakeluverkkojen takia fyysisestikin  
lähellä ihmisiä ja keskellä luontoa. Se on painava syy kiinnittää huomiota  
ympäristönäkökulmiin ja kehittää yrityskulttuuria ja arvoja suuntaan, jossa 
ympäristöasiat painottuvat entistäkin tärkeämpinä.

Ympäristö- ja energiapolitiikkamme 
Perusperiaatteena on turvata varma energian toimitus sekä kilpailukykyinen 
energian hinta. Energiapolitiikan tavoitteena on myös huolenpito ympäristöstä 
ja ilmastonmuutosta aiheuttavien kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen. 
Pidämme ympäristöön ja energiatehokkuuteen liittyviä lakeja ja määräyksiä 
toimintamme vähimmäisvaatimuksina. 
•   Energiansäästön ohella hyödynnämme mahdollisimman paljon uusiutuvia 

energialähteitä lämpö- ja sähköenergian tuotannossa. Pyrimme energian-
tuotannossa ratkaisuihin, jotka edistävät kestävää kehitystä.

YMPÄRISTÖVASTUU

Olemme sitoutuneet tukemaan hiilineutraalin Suomen toteutumista vuoteen 2035 mennessä.  
Teemme sen yhdessä asiakkaidemme kanssa ohjaamalla heitä valitsemaan puhtaasti tuotettua energiaa. 
Olemme myös mukana rakentamassa ja investoimassa tuulivoimatuotannon kasvuun. Olemme sitoutuneet  
tekemään vahvaa ennaltaehkäisevää työtä toimintamme ympäristöriskien välttämiseksi. Osallistumme  
yhteiskunnallisiin hankkeisiin, joissa voimme vaikuttaa ja hyödyntää osaamistamme ilmaston puolesta.  
Odotamme myös kumppaneilta konkreettisia tekoja CO2-vapaan Suomen toteuttamiseksi.
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•   Edistämme energian tehokasta käyttöä sekä omassa että asiakkaidemme 
toiminnassa.

•   Pidämme yllä henkilöstömme osaamista ympäristö- ja energiatehokkuus-
asioissa.

•   Huomioimme ympäristö- ja energiatehokkuuden uusia hankintoja  
suunniteltaessa.

•   Opastamme asiakkaitamme energiatehokkuuteen liittyvissä kysymyksissä. 
•   Kiinnitämme huomiota jatkuvaan riskienhallintaan. Toimintamme ei saa 

aiheuttaa terveys- ja turvallisuusriskejä työntekijöillemme tai ulkopuolisille 
henkilöille. Ympäristöriskeihin liittyen teemme ennalta ehkäisevää työtä.  
Jos kuitenkin kaikista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta ilmenee 
ympäristötapahtuma, pyrimme mahdollisimman nopeasti lieventämään sen 
vaikutuksia, olemme yhteydessä asiaan liittyviin viranomaisiin ja tiedotamme 
avoimesti tilanteen kehittymisestä.

•   Tiedotamme säännöllisesti ympäristö- ja energiatehokkuustoimenpiteistämme.

Ympäristön huomioon ottaminen
Laatu- ja ympäristöjärjestelmien menettelytapaohjeissa on eri toiminnoille 
laadittu ohjeet, jotka ottavat huomioon kunkin toiminnon erityispiirteet ympä-
ristöön kohdistuvia vaikutuksia ja riskejä käsiteltäessä. Merkittävät ympäristö-
näkökohdat on tunnistettu ja tavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttami-
seksi on määritetty. Tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti.

Lakisääteiset ympäristövastuut ja sopimukset
Liiketoiminnot seuraavat oman liiketoiminta-alueeseensa liittyvän lainsäädän-
nön kehittymistä ja vastaavat lainsäädännön noudattamisesta. Tämä tapahtuu 
olemalla aktiivisesti mukana toimialajärjestön valmistelevissa kokoonpanoissa 
ja välittämällä organisaation sisällä toimialajärjestöltä tullutta lainsäädännön 
muutoksiin liittyvää materiaalia. 

Lisäksi käytetään lainsäädännön seurantapalveluja (HeadPower) ja käydään 
vähintään kerran vuodessa laajennetussa johtoryhmässä läpi lainsäädännössä 
tapahtuneet muutokset sekä se, miten lainsäädännön muutokset tullaan  
huomioimaan toiminnassa.

Seuraamme lakien ja asetusten kehittymistä ja toteutamme ympäristöohjelmia 
muuttuvien määräysten edellyttämällä tavalla. Keskeisimmät lakisääteisesti  
valvotut ympäristövastuut sisältyvät seuraaviin lakeihin ja säädöksiin:
•   vesilaki
•   patoturvallisuuslaki
•   luonnonsuojelulaki
•   ympäristönsuojelulaki
•   laki öljyvahinkojen torjumisesta
•   asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista
•   jätelaki
•   kemikaalilaki
•   terveydensuojelulaki
•   maankäyttö- ja rakennuslaki
•   paineastialainsäädäntö

Ympäristötavoitteemme liittyvät
•   Kauko-ohjauksen lisäämiseen ja automaation hyödyntämiseen  

viankorjauksessa
•    Liikennepäästöjen vähentämiseen verkonkorjaustoiminnassa
•   Sähkö- ja kaukolämpöverkostoiden häviöiden pienentämiseen
•   Pohjavesialueilla sijaitsevien pylväsmuuntamoiden vaihtamiseen  

ympäristöturvalliseksi
•   Ilmastonmuutoksen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen yhdessä  

asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa.

YMPÄRISTÖVASTUU
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Kainuu – tuulivoimamaakunta

Yhtiöillämme on vahvaa tuulivoimaosaamista ja palveluita tuulipuistojen  
rakentamiseen. Kainuun alueella on mitattu tuulivoiman tuottamisen  
mahdollistavat tuuliolosuhteet. 

Verkkoyhtiölle tuulipuiston liittymän rakentaminen ei ole itsestäänselvyys 
vaan monen toimijan yhteistyön tulos, jota edeltää pitkäaikaiset neuvottelut. 
Kajave on saavuttanut alueelle tulevien tuulivoimatoimijoiden kanssa yhteisen 
tahtotilan ja palveluihimme sisältyy asiakaslähtöisyys ja ratkaisukeskeinen 
suunnittelu.

Tällä hetkellä omistamme 20 prosenttia Suomussalmella ja Hyrynsalmen 
alueella sijaitsevasta Kivivaara-Peuravaaran tuulipuistosta Taalerin kanssa. 
Tuulipuistot tuottavat vuokratuottoja maanomistajille ja kiinteistöveroja  
kunnille. Eniten myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi Hyrynsalmen ja Suomus-
salmen (KiPe) alueella on ollut kunnan talouteen, imagoon, infrastruktuuriin  
ja työllisyyteen.

Rakennamme parhaillamme myös Ilmattaren Piiparinmäen tuulipuistoliittymää 
Kainuun eteläiselle puolelle.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tavoitteena on täydentää olemassa olevaa 
maakunnallista 110 kV:n voimajohtoverkkoa niin, että sähköntoimitusvarmuus 
kasvaa ja tuulivoimatuotannon kasvun tarvitsema energiansiirtotarve voidaan 
toteuttaa. Tässä olemme mahdollistajana mukana.
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Pohjavesialueiden suojelu

Maakaapeloinnin yhteydessä maalaismaisemasta poistuu pylväsmuuntamoita, 
jotka korvaantuvat viidellä ympäristöystävällisellä puistomuuntamolla. Elin-
kaarensa päähän tulleet pylväsmuuntamot ovat kohtalaisen riskialttiita esimer-
kiksi salaman iskuille, jotka voivat rikkoa muuntamon ja aiheuttaa öljyvahingon 
lähimaastoon. Uusissa puistomuuntamoissa on öljynkeräyskaukalot ja ne ovat 
suojassa säältä ja metsän pieneläimiltä.  

Kaiken kaikkiaan Koutaniemelle rakennettiin uutta keskijännitteistä maa-
kaapeli runkoverkkoa 6,5 kilometriä ja pienjänniteverkkoa 13,5 kilometriä. 
Hankealueelta puretaan 6,1 kilometriä keskijänniteilmajohtoa. Ilmajohtojen 
purkutyöt tehdään talven 2020 aikana ja pihojen viimeistelyt sekä nurmetukset 
ensi kesän alussa.  Hanke työllistää paikallisia yrittäjiä ja urakoitsijoita. 

Ilmajohtojen purku vapauttaa alueita  
hyötykäyttöön 
Kaapeloimme vuosittain noin 100 kilometriä keskijännitteistä ilmajohtoverkkoa 
säältä suojaan maan alle. Purettavat ilmajohdot sijaitsevat pääosin metsässä. 
Johtokadun ollessa pääsääntöisesti 10 metriä leveä maa-alueita vapautuu 

vuosittain noin 100 hehtaaria. Vapautuvat maa-alueet voivat jäädä hiilinieluiksi 
tai maanomistajat voivat käyttää ne maa- ja metsätaloudellisesti tai muuhun 
hyötykäyttöön, kuten luontopoluiksi.

Pitkäaikaiset ympäristöprojektit
•   Ympäristönäkökohtien huomioiminen sähköverkon suunnittelussa
•   Vuosittainen energiavalistustyö Energiaa tokaluokkaisille  

-energiansäästöviikolla  
•   Ympäristötaide, sähkökaappien maisemointi ja maisemapylväät
•   Pylväsmuuntamoiden vaihto / pohjavesialueet

Kierrätys ja jätteet
Koska sähkö- ja kaukolämpöverkkojen rakentaminen ja kunnossapito,  
voimalaitosten käyttö sekä jätehuolto ovat joko osin tai kokonaan ulkoistettu 
alihankkijoidemme tehtäväksi, on syntyvien jätteiden asianmukaisesta  
käsittelystä sovittu periaatteet ja käytännön toimintamallit yhteistyössä  
alihankkijoiden kanssa.

Kuluneen vuoden laajimpia rakennuskohteitamme oli Kajaanin Koutaniemen pohjavesialueen ilmajohtoverkon 
maakaapelointi, joka toteutettiin kesän 2019 aikana. Samalla pylväissä sijaitsevat muuntamot vaihtuivat  
ympäristöriskiltään turvallisiin puistomuuntamoihin tai pylväsmuuntamoihin, joissa käytetään ympäristö- 
ystävällistä Midel-öljyä. 
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ENERGIANTUOTANNON  
HAITALLISTEN YMPÄRISTÖ- 
VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN

     Mukana tuulivoimatuotannon  
lisäämisessä

     Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto 
uusiutuvilla energialähteillä

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN  
HUOMIOIMINEN ENERGIAVERKKOJEN 
SUUNNITTELUSSA, RAKENTAMISESSA 
JA KUNNOSSAPIDOSSA

     Johtokatujen levennykset ja siirtäminen 
teiden varsille parantaa toimitusvarmuutta 
ja nopeuttaa vian korjausta sekä lisää 
tieturvallisuutta (laajempi näkyvyys)

     Maisemapylväiden käyttö näkyvissä 
kohteissa, kuten kaupunkitaajamat

     Lintupallojen ja -heijastimien asennus 
ilmajohdoille erityisesti lintujen lento-
reiteille

     Energiatehokkuuden parantaminen  
omassa ja asiakkaiden toiminnassa  
ETJ+ -sertifiointi.

     Energiansäästösopimus ja raportointi 

     Asiakkaiden energiansäästöneuvonta

Ympäristönäkökulmia

Energian tuotannossa syntyvät päästöt 
    Fossiilisia polttoaineita on käytössä  

lämmöntuotannossa 
    Polttoaineena käytetään ensisijaisesti puuta

Vesivoimatuotannon ympäristövaikutukset
    Veden pinnan vaihtelu säännöstelyn johdosta
    Vesistön eliöstö muuttuu alkuperäisestä
    Tulvatilanteiden hallinta

Sähkö- ja kaukolämpöverkon aiheuttamat  
ympäristövaikutukset

    Kaukolämpö- ja sähköverkon rakentaminen ja  
kunnossapito aiheuttaa muutoksia maisemassa

    Liikenneturvallisuus paranee, kun näkyvyys laajenee  
 tienvarsille raivattujen johtolinjojen ansiosta

Pohjavesialueiden huomioonotto toiminnassa
     Riski öljyvuodoista muuntajavahinkojen yhteydessä
    Pylväsmuuntamot vaihdetaan sääturvallisiin puisto- 

muutamoihin
    Ilmajohtojen purku vapauttaa alueita hyötykäyttöön

Energian tuotannossa ja jakelussa  
käytettävät materiaalit

    Kyllästetyt puumateriaalit, öljyt ja muut kemikaalit  
sekä muodostuvat jätteet

    Kuljetukset
    Suurhäiriövarautumisessa hyödynnetään purettuja  

materiaaleja
    Puretut metallirakenteet kierrätetään uudelleen käyttöön

Energian käyttö omassa, asiakkaiden  
sekä alihankkijoiden toiminnassa

      Verkostohäviöt
    Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvä ajoneuvojen käyttö
    Työmatkat
    Energiansäästöneuvonta
   Sertifioidut Puhdas-sähkötuotteet
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Sidosryhmiemme odotukset ympäristöasioissa

ASIAKKAAMME odottavat tuotteiltamme ja palveluiltamme vastuullisuutta 
ja hiilineutraaliutta (esim. hiilineutraalit tapahtumat, uusiutuvan energian  
sähkötuotteet, ekologiset pr-tuotteet)

HENKILÖSTÖMME odottaa työpaikallaan mahdollisuutta toteuttaa 
ympäristö ystävällisyyttä, kuten kierrättää muovia, sekä ympäristövastuullisia 
tekoja ja huomiointia päätöksissä ja valinnoissa.

YHTEISKUNTAMME odottaa, että otamme huomioon sähköverkostomme 
suunnittelussa maiseman säilyttämisen. Olemme sitoutuneita suojelemaan 
ympäristöä, kasveja ja eläimiä. Ympäristösertifikaattimme ISO 14001 varmistaa 
ympäristöasioiden systemaattisen seurannan ja kehittämisen. Olemme mukana 
tuulivoimahankkeissa mahdollistamassa osaltamme niiden toteutumisen ja 
uusiutuvan energian tuotannon. Viestimme medialle proaktiivisesti ympäristö-
näkökohdistamme erityisesti verkoston suunnittelussa ja rakentamisessa.

OMISTAJAMME odottavat meiltä lisäarvoa tuottavaa vastuullisuutta.

44,3 %

43,7 %

12,1 %

Sähkön alkuperä

Uusiutuvaa 12,1 %

Ydinvoimaa 44,3 %

Fossiilisia  43,7 %

Tästä aiheutui CO2-päästöjä 278,30 g/kWh  
ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä  
1,20 mg/kWh.

Pienennämme hiilijalanjälkeä yhdessä  
asiakkaidemme kanssa 
Tarjoamme yrityksille tuotteita ja palveluita, joiden avulla yritys tai tapahtuma 
voi edistää vastuullisuuttaan ja ympäristöystävällisyyttään hiilineutraaliuteen  
asti. Keväällä 2019 teimme tutkimuksen, miten suomalaiset suhtautuvat 
ilmaston muutokseen, erityisesti energia-alan näkökulmasta. Tutkimuksen 
mukaan 76 prosenttia suomalaisista pitää ilmastonmuutosta vakavana uhkana.  
Vastuullisena energiayhtiönä haluamme kantaa oman kortemme kekoon.
Meillä on kolme erilaista ratkaisua yritysten ja tapahtumien tarpeisiin:

1. sähkösopimuksen päivittäminen vihreäksi
2. hiilijalanjäljen hyvittäminen
3. kohti hiilineutraalia yritystä. 

Hiilijalanjäljen hyvittäminen on tämän hetken ajankohtaisimpia puheenaiheita 
yrityksissä. Hiilijalanjälki tarkoittaa ilmastopäästöjä, joita yritysten toiminnot 
ja teot aiheuttavat. Hiilijalanjälki voidaan laskea ja hyvittää. Hyvittämisestä 
käytetään myös termiä kompensoiminen. 
   
Miten hyvitämme hiilijalanjäljen? 
Hiilijalanjäljen laskemisen jälkeen hyvitys suoritetaan EU:n päästökaupan 
kautta ostamalla päästöoikeuksia pois markkinalta. Kartoitamme ja laskemme 
yrityksen tai tapahtuman hiilijalanjäljen tapauskohtaisesti. Hoidamme hiilijalan-
jäljen hyvittämisen yhteistyökumppanimme CO2Eston kanssa. Toimitamme 
yritykselle tai tapahtumalle todistuksen hiilijalanjäljen hyvittämisestä sekä 
tarjoamme yrityksille tai tapahtumille markkinointimateriaalia asiasta viesti-
misen tueksi.
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Case HJK Case Valtteri Bottas  
& Duathlon 2019

HJK haluaa olla edelläkävijä ympäristöasioissa. Seuran edustusjoukkueilla  
onkin tavoite olla täysin hiilineutraaleja vuoteen 2025 mennessä. Jo kaudella 
2020 kaikki HJK:n Veikkausliigan ja Naisten Liigan kotikentän ottelutapahtu-
mat tehdään hiilineutraaleiksi. Hiilineutraalit ottelut ja ympäristöohjelman  
laatiminen ovat osa HJK:n ja energiayhtiö Loisteen pitkäaikaista yhteistyö-
sopimusta. Osana ympäristöohjelmaa kaikilla HJK:n hallinnoimilla kentillä 
siirryttiin käyttämään tammikuusta 2020 alkaen uusiutuvilla energialähteillä 
tuotettua Loiste Puhdas -sähköä.

”Yhdessä Loisteen kanssa rakennamme myös mallin, jonka avulla Bolt Arenan 
muutkin tapahtumanjärjestäjät voivat halutessaan järjestää hiilineutraalin 
tapahtuman”, HJK Helsingin toimitusjohtaja Aki Riihilahti sanoo.

Valtteri Bottas Duathlon on koko perheen juoksu-
kilpailutapahtuma, jonka tuotot ohjataan hyvän-
tekeväisyyteen. Vuonna 2019 tavoitteena oli olla 
mahdollisimman ympäristöystävällinen tapahtuma. 
Tapahtuman kumppanina Loiste Energia auttoi 
tapahtuman muuttamisessa hiilineutraaliksi.  
Hiilijalanjälki laskettiin yhdessä CO2Eston kanssa, 
jonka jälkeen se kompensoitiin. Tapahtuman  
hiilijalanjälkeä saatiin pienennettyä yhteensä  
8,5 tonnia.

Ensimmäinen hiilineutraali jalkapallopeli järjestettiin Telia 5G Arenalla.  
Tapahtuman hiilijalanjälki laskettiin yhdessä CO2Eston kanssa, jonka  
jälkeen se kompensoitiin. Kompensoitu määrä päästöjä oli yhteensä  
9,6 tonnia. HJK:n tavoitteena on kauden 2020 loppuun mennessä vähentää 
stadionilla järjestettyjen ottelutapahtumien aiheuttamia päästöjä vähintään 
20 prosentilla ja hyvittää loput päästöistä CO2Eston toimesta EU:n päästö-
kaupan kautta.

LOISTE yhteiskuntavastuuraportti 2019  |  35



Ekosähkö on tälläkin hetkellä ainoa sähköyhtiö, joka myy 100 prosenttisesti 
kotimaassa tuotettua, Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioimaa EKOener-
giaa. Asiakkaidemme kanssa yhdessä lisäämme uusiutuvien energialähteiden 
käyttöä kotimaisissa pienvoimalaitoksissa.

Vuosikymmeniä sitten rakennetut vesivoimalaitokset ovat vaikuttaneet vesis-
töjen ekologiaan sekä niiden hyöty- ja virkistyskäyttöön. Toisaalta, jos tänään 
aloittaisimme vesivoimatuotannon purkamisen, vesistöjen ekologia järkkyisi 
jälleen huomattavasti. Siksi jo olemassa olevaa päästötöntä vesivoimaa kan-

Ekosähkö

Ekosähkö on ekologisesti ja kestävästi tuotetun sähkön edelläkävijä Suomessa.  
Ekosähkö toi markkinoille vuonna 1998 ensimmäisen uusiutuvien energialähteiden  
käyttöön perustuvan sähkötuotteen. Yritys on tehnyt siitä asti pioneerityötä  
vihreän sähkön vakiinnutta misessa sähkömarkkinoillemme. 

YMPÄRISTÖVASTUU

nattaa hyödyntää, kunhan pyrimme samalla parantamaan vesistöjen ekologista 
tilaa muun muassa säännöstely käytäntöjä kehittämällä. Monet vihreät sähkö-
tuotteet perustuvat pelkästään olemassa olevan vanhan vesivoiman (laitos 
rakennettu ennen vuotta 1996) myyntiin. 

Jo olemassa olevista vesivoimalaitoksista voidaan ostaa EKOenergia-merkittyä 
vesivoimaa, mutta sen alkuperä voi jäljittyä esimerkiksi Norjan suuriin vesi-
voimalaitoksiin. Ekosähkö Oy:n myymä EKOenergia-merkitty vesisähkö on  
sen sijaan täysin kotimaista.   
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Kaukolämpö on tiheään rakennettujen taajamien lämmitysmuoto – lähilämpöä. 
Kaukolämpöverkkoa on rakennettu noin 125 km, n. 75 m/asiakas. Verkkoon 
toimitetusta lämmöstä menee häviöinä ympäristöön 8–10 prosenttia. 

Kaukolämpö tuotetaan pääosin Kainuun Voima Oy:n höyryvoimalaitoksella, 
jonka pääpolttoaineet ovat puuperäiset polttoaineet, turve ja yhdyskuntajäte. 
Kivihiilen ja öljyn käyttö rajoittuu varapolttoaine- ja tukipolttoainekäyttöön. 
Yhdistetty voimantuotanto, jossa tuotetaan kaukolämpöä, prosessihöyryä 
sekä vastapaine- ja lauhdesähköä sekä mahdollisuus käyttää useita eri poltto-
aineita mahdollistavat tehokkaan, ympäristöystävällisen ja joustavan energian-
tuotannon.

Omat lämpökeskukset käyttävät polttoaineena raskasta ja kevyttä öljyä ja 
toimivat vain vara- ja huippukäytössä. Niiden käyttöjaksot ovat lyhyitä. Oman 
tuotannon osuus lämmöntuotannossa on 2–5 prosenttia. Öljysäiliöiden ympä-
rille on rakennettu suojakaukalot mahdollisten öljyvuotojen varalle. Säännöl-
liset tuotantolaitteiden sekä öljysäiliöiden kunnon tarkastukset varmistavat 
tuotantolaitteiden käytettävyyden niitä tarvittaessa sekä pitävät ympäristö-
vahinkojen riskin pienenä.

Uusiutuvien energialähteiden sekä hitaasti uusiutuvan turpeen osuus sekä 
Kainuun Voima Oy:n polttoainekäytöstä että Loiste Lämpö Oy:n kaukoläm-
mönhankinnan energialähteistä on ollut 90–95 prosenttia, joten kaukolämmön 

ympäristöystävällisyys on erittäin kilpailukykyinen moneen muuhun kiinteistö-
jen lämmitysvaihtoehtoon verrattuna. 

Lisäksi Kainuun Voima Oy:n pääkattilan kaukolämmöntuotannon yhteydessä 
tuotetaan vastapainesähköä, jolloin tuotannossa saadaan hyödynnettyä suuri 
osa, jopa 90 prosenttia, polttoaineen sisältämästä energiasta. Toinen positiivi-
nen ympäristövaikutus verrattuna esimerkiksi hiilen tai öljyn käyttöön on,  
ettei turvetta ja biopolttoaineita tarvitse kuljettaa pitkien etäisyyksien takaa, 
jolloin myös kuljetukseen liittyvät negatiiviset ympäristövaikutukset jäävät 
vähäisemmiksi. Heilahtelu päästömäärissä johtuu osin mittausmenetelmien  
tarkentumisesta oleellisesti viime vuosina. Myös polttoaineiden suhteet 
vaihtelevat paljon. Rikkidioksidipäästöihin vaikuttaa, millaista biopolttoainetta 
poltetaan.

Asiakaslaitteiden uusiutuessa kaukolämpöveden jäähdytys kasvaa, mikä 
pienentää kaukolämpöverkon lämpöhäviöitä sekä pumppaukseen käytettävää 
sähköenergian määrää. Kaukolämmön toimitussopimuksen teon yhteydessä  
Loiste Lämpö tarjoaa kertaluonteisen neuvonnan kaukolämpölaitteiden käy-
töstä asiakkaan omassa laitehuoneessa. Kaikilla asiakkailla on mittauskäytössä 
kaukolämpöenergiamittari, josta asiakas voi itse seurata muun muassa kiin-
teistön hetkellistä tehontarvetta. Kaikille kaukolämpöasiakkaille postitetaan 
vuosittain lämmönkäyttöraportti, josta käy ilmi kiinteistön lämmöntarpeen 
kehittyminen kuukausitasolla.

Kaukolämmön yhteistuotannon tehokkuus 
on vahva ympäristöargumentti

Kavon tuotannosta

2019

Biopolttoaineet 60 %

Turve 33 %

Kaukolämmön tuotannon päästöt  
g/kWh 174,7 
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Konsernin liikevaihto ajalta 1.1.–31.12.2019 oli 156,4 miljoonaa euroa ja emo-
yhtiön liikevaihto 3,0 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 10,7 miljoonaa 
euroa ja emoyhtiön liikevoitto oli 432,5 miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden 
tulos oli -7,9 miljoonaa euroa ja emoyhtiön 423,7 miljoonaa euroa. Emoyhtiön 
liiketoiminnan muissa tuotoissa on liiketoimintasiirron tulos. Konsernin sijoi-
tetun pääoman tuotto oli 3,3 prosenttia.

Sähkönmyynti
Liiketoimintaan yhdistettiin 1.3.2020 Energiapolar Oy:n sähkönmyyntiliike-
toiminnot. Liiketoimintojen yhdistyminen toteutettiin apporttisijoituksena,  
jolloin luovutuksenantaja merkitsi suunnatulla annilla uusia Loiste Sähkön-
myynti Oy:n osakkeita 27 870 kappaletta ja luovutti sähkönmyyntiliiketoi- 
minnot ja siihen liittyvät varat ja velat yhtiölle. Tämän johdosta yhtiön liike-
vaihto ja asiakasmäärä kasvoivat verrattuna edelliseen vuoteen. 

Nordpoolin noteeraaman Suomen hinta-alueen spot-sähkön keskihinta  
oli 44,04 euroa/MWh vuonna 2019 (46,80 euroa/MWh vuonna 2018).  
Suomen hinta-alueen spot-hinta oli keskimäärin 5,10 euroa/MWh systeemi-
hintaa korkeampi (2,81 euroa/MWh vuonna 2018). Sähköä myytiin yhteensä  
2 000 GWh (1 594 GWh).

Verkkotoiminta
Konsernin sähköverkkotoimintaa harjoitetaan tytäryhtiö Kajave Oy:ssä.  
Kajave Oy toimi 13.8.2019 saakka nimellä Loiste Sähköverkko Oy.  
Tehtävänämme on vastata yhteiskunnan tarpeisiin sekä rakentaa pitkän  
elinkaaren sähköverkkoa. Sähköverkkotoiminnan liikevaihto vuonna 2019  
oli yhteensä 43,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 15,3 miljoonaa euroa.

Sähköverkon rakennus- ja kunnossapitotyömaat  
näkyivät Kainuun taajamissa
Vuoden 2019 suurin investointi, 1,4 miljoonaa euroa, sijoittui Hyrynsalmelle. 
Hankkeeseen kuului Väisälä-Ukkohalla-alueen maakaapelointi sekä verkon 
etäkäytön lisääminen viankorjauksen nopeuttamiseksi.

Sähköverkon investoinnit olivat vuonna 2019 yhteensä 21,9 miljoonaa euroa. 
Investoinnit kohdistuivat pääosin jakeluverkkoon eli lähellä asiakasta olevaan 
verkonosaan. Investointisumma nousi edellisestä vuodesta noin kaksi miljoo-
naa euroa. 

Vahvistamme maaseudun ilmajohtoverkkoa ja maakaapeloimme taajama-alueita 
sekä tärkeimpiä maaseudun runkoyhteyksiä.  Rakennamme sähköverkkoon 

TALOUDELLINEN VASTUU

Olemme sitoutuneet johtamaan yrityksiämme laadukkaasti, vakavaraisesti ja kilpailukykyisesti.  
Yhteiskuntavastuu on osa arkeamme ja tuotamme vastuullisilla teoilla omistajillemme lisäarvoa.  
Vastuullisuuteemme kuuluu taloudellisen kannattavuuden lisäksi elinvoimaisuuden rakentaminen  
ja ylläpito. Eettiset Säännöt ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme.
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myös lisää automaatiota, jolloin viat löydetään nopeammin. Maakaapelointien 
yhteydessä rakennamme 250 uutta puistomuuntamoa. Entiset pylväsmuun-
tamot korvautuvat puistomuuntamoilla, joissa on öljykaukalo. Kaukalo estää 
jakelumuuntamossa olevan öljyn pääsyn maaperään esimerkiksi ukkosen 
aiheuttaman vaurion yhteydessä.

Kainuussa sähköverkon johtopituus käyttöpaikkaa kohden on noin kaksi  
kertaa pitempi kuin keskimäärin Suomessa. Yhteensä sähköverkon pituus on  
13 380 kilometriä ja verkkovastuu alue on 7,7 prosenttia koko maan pinta-alasta.

Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla olevaa sähköverkon toimitusvarmuutta on 
vahvistettu jo yli 10 vuoden ajan. 60- ja 70-luvuilla rakennettu verkko ei ole  
kokonaisuudessaan tulevien vaatimuksien mukainen. Lain mukaan vuonna 
2028 myrsky tai lumikuormat eivät saa aiheuttaa asiakkaalle asemakaava- 
alueella yli kuusi tuntia eivätkä muualla yli 36 tuntia kestävää keskeytystä. 
Kajave on saanut investointeihin lisäaikaa vuoteen 2036, joka mahdollistaisi 
investointien jaksottamisen pidemmälle aikavälille.

Kajave Oy:n verkkovastuualueella ei ollut kertomusvuonna 2019 merkittäviä 
säästä johtuvia häiriöitä. Vertailuvuonna 2018 yhtiön verkkoalueella oli lumen 
ja jään aiheuttama suurhäiriö, jonka vaikutukset näkyivät asiakkaiden koke-
mina pitkinä sähkökatkoina sekä yhtiön viankorjauskulujen kasvuna. Vuoden 
2019 aikana korvaukseen oikeuttavista yli 12 tunnin keskeytyksistä maksettiin 
asiakkaille vakiokorvauksia yhteensä noin 171 tuhatta euroa (1 081 tuhatta 
euroa).

Sähköä siirrettiin jakeluverkkoon liitetyille asiakkaillemme 732 GWh ja alue-
verkkoon liittyneille asiakkaillemme 77 GWh sisältäen verkostohäviöt. Siirto-
määriin vaikutti alentavasti normaalia lämpimämpi sää, sillä vuoden 2019 
lämmitystarveluku oli 7,5 prosenttia vuosien 1981–2010 tilastollista normaali-
vuotta pienempi.

Vuoden 2019 lopussa jakelu- ja alueverkon piirissä oli yhteensä 58 564 sähkön-
käyttöpaikkaa. Uusia liittymiä rakennettiin viime vuoden aikana 123 kpl ja 
entisiä purettiin 77 kpl. Verkkoliiketoiminnan investoinnit olivat yhteensä  
24,0 miljoonaa euroa.

Kajave Oy:n verkkoalueella on käynnistynyt merkittävän kokoisia tuulivoiman 
tuotantoprojekteja, joihin yhtiö osallistuu tarjoamalla sähkönsiirtopalveluja. 
Tuulivoimaprojektien johdosta yhtiön investoinnit suurjännitteiseen sähkö-
verkkoon ovat kasvaneet.

Energiavirasto valvoo verkkotoiminnan sallittua tuottoa ja valvontamenetelmät 
on määritetty kahdeksaksi vuodeksi eli vuoden 2023 loppuun saakka.  
Vuoden 2019 lopussa verkkotoiminnan alustava kumulatiivinen alituotto oli 
noin 14,6 miljoonaa euroa. Energiavirasto vahvistaa ali- tai ylituoton valvonta-
jaksolta 2016–2019 vuoden 2020 loppuun mennessä.

TALOUDELLINEN VASTUU
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Kaukolämpötoiminta
Konsernin kaukolämpöliiketoiminta on Loiste Lämpö Oy:n vastuulla. Loiste 
Lämpö Oy:stä tuli konsernin tytäryhtiö joulukuussa 2018 tehtyjen osake-
kauppojen myötä.

Loiste Lämpö Oy vastaa kaukolämmön siirrosta, jakelusta ja myynnistä Kajaanin 
kaupungin taajama-alueella sekä omistamiensa lämpölaitosten ylläpidosta ja 
käytöstä. Vuoden 2019 aikana yhtiön lämpöverkkoon liitettiin seitsemän uutta 
asiakasta ja vuoden lopussa asiakkaita oli yhteensä 1 665 (1 658 vuoden 2018 
lopussa). Lämpöä myytiin 282 GWh (280). 

Vuoden 2019 aikana kaukolämpöä tuotettiin yhteensä 347 GWh, josta  
98,1 prosenttia hankittiin Kainuun Voima Oy:n pää- ja varakattilalaitoksesta 
ja 1,9 prosenttia tuotettiin yhtiön omissa öljykattiloissa. Kainuun Voiman 
pääkattilan käyttöhäiriöistä johtuen 12,8 prosenttia tuotannosta tehtiin öljyllä. 
Vertailuvuonna öljylämmön osuus oli 4,3 prosenttia. Lisääntynyt öljyn käyttö 
kasvatti merkittävästi yhtiön lämmön hankintakustannuksia ja vaikutti samalla 
tulosta laskevasti.

Sähköntuotanto
Konsernissa sähköntuotantoa on Loiste Energian ja Loiste Holdingin omista-
missa ja hallitsemissa voimalaitososuuksissa. Vuonna 2019 sähköä tuotettiin 
omilla ja vuokratuilla voimalaitososuuksilla yhteensä 187 GWh (196 GWh).

Uudet liiketoiminnat
Konserni kehittää energiaan liittyviä palveluja ja tuotteita, jotka tuottavat  
asiakkaillemme  lisäarvoa perinteisten energiatuotteidemme ohella. Kehi-
tämme uusia liiketoimintoja, kuten aurinkovoimaloita, ekosysteemissämme 
kumppaneittemme kanssa.

TALOUDELLINEN VASTUU
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TALOUDELLINEN VASTUU

Konsernituloslaskelma (FAS)

1 000 euroa 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

LIIKEVAIHTO 156 431 121 119

Liiketoiminnan muut tuotot 1 116 1 451

Materiaalit ja palvelut -102 168 -69 348

Henkilöstökulut -4 739 -4 498

Poistot ja arvonalennukset -19 327 -16 718

Liiketoiminnan muut kulut -21 087 -25 204

Osuus osakkuusyritysten voitosta 482 2 104

LIIKEVOITTO 10 708 8 906

Rahoitustuotot ja -kulut -15 611 -8 891

TULOS ENNEN VEROJA -4 903 15

  Tuloverot -1 559 518

  Vähemmistöosuudet -1 444 0

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -7 906 533
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Konsernitase (FAS)

1 000 euroa 31.12.2019 31.12.2018

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 22 360 22 764

Aineelliset hyödykkeet 264 153 255 305

Sijoitukset 41 197 42 298

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 327 710 320 367

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 851 540

Pitkäaikaiset saamiset 6 637 488

Lyhytaikaiset saamiset 39 432 31 281

Rahat ja pankkisaamiset 18 148 13 192

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 65 068 45 501

VASTAAVAA YHTEENSÄ 392 778 365 868
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Konsernitase (FAS)

1 000 euroa 31.12.2019 31.12.2018

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 3 3

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 23 306 22 115

Edellisten tilikausien voitto (tappio) -86 547 18 613

Tilikauden voitto (tappio) -7 906 533

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -71 144 41 264

VÄHEMMISTÖOSUUDET 14 489 5 796

PAKOLLISET VARAUKSET 1 725 1 756

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma 416 684 268 637

Lyhytaikainen vieras pääoma 31 024 48 415

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 447 708 317 052

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 392 778 365 868
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Konsernin rahoituslaskelma (FAS)

1 000 euroa 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Voitto / tappio ennen veroja -4 903 15

Rahoitustuotot ja -kulut 15 611 8 891

Suunnitelman mukaiset poistot 19 327 16 719

Muut oikaisut 761 2 478

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 30 796 28 103

Käyttöpääoman muutos

Lyhytaik. korottomien liikesaam. lisäys(-)/vähennys (+) -7 979 -6 343

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) vähennys (+) 311 -540

Lyhytaik. korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) -4 392 6 051

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 18 736 27 271

Saadut korot 55 71

Maksetut korot -17 638 -8 020

Saadut osingot liiketoiminnasta 12 12

Maksetut/Palautetut verot -77 -77

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 1 088 19 257
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Konsernin rahoituslaskelma (FAS)

1 000 euroa 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -27 663 -23 267

Investoinnit muihin sijoituksiin 0 -70

Aineellisten ja aineett. hyöd. luovutustulot 70 0

Muiden sijoitusten luovutustulot 729 0

Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 2 873

Investointien rahavirta -26 864 -20 464

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Lyhytaikaisten lainojen takaisin maksut -13 500 10 000

Maksetut osingot -106 794 0

Pitkäaikaisten lainojen nostot 335 600 22

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -184 549 -2 154

Liittymismaksut -26 -160

Rahoituksen rahavirta 30 731 7 708

RAHAVAROJEN LISÄYS (+)/VÄHENNYS(-) 4 955 6 501
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LOISTE-YHTIÖT

Yhteystiedot

Loiste Oy      2553594-1
Loiste Energia Oy    0185353-1
Kajave Oy    2058753-1 
Loiste Holding Oy    1528260-2 
Loiste Rahoitus Oy   3092201-4
Ekosähkö Oy    0596696-3

Postiosoite:  
PL 5, 87101 Kajaani

Käyntiosoite:  
Ahontie 1, 87250 Kajaani

Loiste Sähkönmyynti Oy   2038931-6 

Sokerilinnantie 11 C, 02600 Espoo
PL 8013 (Koskikatu 27), 96101 Rovaniemi

PALVELEMME 
 
puhelimitse arkisin klo 8–20 (maksuton) 
sekä sähköpostitse
 
asiakaspalvelu@loiste.fi  
puh. 0800 9 2000
 
asiakaspalvelu@kajave.fi 
puh. 0800 9 2990 

tekninenpalvelu@kajave.fi  
puh. 0800 9 2200 (klo 8–16)

valvomo@loiste.fi  
puh. 0800 9 2500 (24/7 h)
 

Lisätietoja Loisteen yhteiskuntavastuuraportista:  
Viestintä- ja laatupäällikkö Johanna Sula,  
johanna.sula@loiste.fi, puhelin 010 226 1469.

LOISTE yhteiskuntavastuuraportti 2019  |  51



www.loiste.fi


	Sisällys
	Toimitusjohtajan katsaus
	Loiste Suomen energiamarkkinoilla
	Sidosryhmien tarpeet ja odotukset
	Sosiaalinen vastuu
	Ympäristövastuu
	Taloudellinen vastuu
	Avainluvut
	Yhteystiedot

