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Vastuullisuuden johtaminen-

Kolme sertifikaattia jatkuvaan parantamiseen 

(ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001)

▪ Energiayhtiöt ovat erittäin säädeltyjä, meitä koskee erittäin laaja lainsäädäntö sekä 

ympäristölainsäädännössä että turvallisuusasioissa

▪ Lakisääteiset vaatimukset osana Turku Energian lämpökeskusten ympäristölupapäätöksia (ELY, Turun, 

Raision, Naantalin, Kaarinan laitokset), säännölliset viranomaistarkastukset

▪ Turku Energian politikat ja periaatteet

- Vastuullisuutta johdetaan konsernissamme linjattujen periaatteiden, ohjelmien ja ohjeiden avulla. Yhtiöllä 

on määritelty hyvän hallintotavan, yritysvastuun periaatteet ja työhyvinvointipolitiikka. 

- Vastuullisuuden johtaminen on integroitu osaksi sertifioitua toimintajärjestelmäämme ISO 9001, ISO 

14001 ja ISO 45001. 

- Järjestelmät koskevat kaikkia konsernin yksiköitä ja ne sertifioitiin vuonna 2004. Työterveyden ja -

turvallisuuden osalta päivitimme järjestelmän vuonna 2021 uuteen ISO 45001 -sertifikaattiin.

- Järjestelmien avulla saadaan toimintaan systemaattisuutta

- Vuosittain käsitellään myös toimintaympäristön muutoksia johtoryhmien kehityspäivillä

- Sähköinen toimintajärjestelmä, josta löytyy johtamiseen liittyvät dokumentit (strategia, BSC, kortit, 

ohjelmat, suunnitelmat, vastuut), prosessikuvaukset, toimintaohjeet, raportit, katselmukset ym

- Vastuut ja tiimit
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Energiatehokkuussopimus

▪ Olemme sitoutuneet Energiateollisuuden kautta energiatehokkuussopimuksen 

jatkokauteen 2017-2025. Sopimukseen liittynyt energia-alan yritys sitoutuu 

kehittämään asiakkailleen uusia innovatiivisia energiapalveluita ja 

energiatehokkuustoimia.

▪ Yritys sitoutuu myös oman energiankäyttönsä tehostamiseen energian 

jakelussa ja tuotannossa, tavoitteena on säästää omasta energiankäytöstä 6 % 

vuoteen 2025 mennessä. Tämä tavoite on saavutettu.

Uusia ympäristöystävällisiä palveluja asiakkaille

• Turku Energia solmi sopimuksen yli 1100 aurinkopaneelin voimalan 

toimittamisesta Salo IoT Campukselle. Aurinkovoimalan tuottama sähkö 

toimitetaan pitkäaikaisella sähköntoimitussopimuksella Salo IoT Campuksen 

käyttöön.

• Uusia palveluita ovat myös energiatehokkuuskatselmukset yrityksille, jossa 

etsimme yhteistyössä mahdollisuuksia energiansäästöön. Toteutimme 

katselmuksen muun muassa Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa.

• Yrityksillä on mahdollisuus ottaa käyttöön uusi vastuullisuusraportointia ja 

energianhallintaa tukeva EnerKey-työkalu.

• Asiakkaille EnergiaOnline
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▪ Riskien ja mahdollisuuksien käsittely

▪ Ympäristötavoitteet: Yhtiössä on laadittu ja toteutettu kahdeksan ympäristöohjelmaa, ohjelman 
toimenpiteiden seuranta ja raportointi vuosittain johdon katselmuksessa

▪ Uusimmassa v. 2021-2023 ilmasto- ja ympäristöohjelmassa on 42 toimenpidettä, esimerkiksi:

- Vähennämme kaukolämmön ominaispäästöjä 80 % CO2-päästöjen osalta v. 2023 mennessä, jatkamme 
uusiutuvan energian osuuden lisäämistä sähkön ja lämmön hankinnassa (osuus 85 % vuoteen 2023 
mennessä)

- Jatkamme kannattavia investointeja tuulivoima- ja vesivoiman tuotantoon, selvitämme vaihtoehtoisten 
energiantuotantomuotojen kannattavuutta energiantuotannossa, pilotoimme älykästä 
aurinkosähköjärjestelmää, sähkön varastointia sekä kulutusjoustoa (USERCHI), olemme aktiivisia ilmasto- ja 
energia-asioiden yhteistyöhankkeissa ym ym

▪ Tutustu tarkemmin ohjelmaan, www.turkuenergia.fi

▪ Olemme myös mukana Turun kaupungin hiilineutraali Turku 2029 tavoitteen toteutuksessa ilmasto- ja 
energiasuunnitelman kautta
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Suorituskyvyn arvioinnit 

▪ Vuosittain ulkoinen auditointi (Kiwa) ja kaksi sisäistä auditointia sisäisen auditointisuunnitelman mukaan

▪ Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet

▪ Sisäisiä auditoijia koulutettu, kysymykset suunnitellaan yksikön toiminnan mukaan

▪ Vuonna 2022 auditointivuorossa on ollut Sähköverkot (05/2022) ja Tuotantopalvelut (10/2022)

▪ Resurssit, vastuut, pätevyys, tietoisuus

▪ Dokumentoitu tieto

▪ Johdon katselmukset vähintään kerran vuodessa, teemaan liittyviä aihepiirejä käsitellään useammin

▪ EHS-lakiseurantapalvelu käytössä (Ecobio) sekä Naantalissa kemikaalienhallintajärjestelmä

▪ Vaatimusten mukaisuuden arviointia

▪ Toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen kuuluu myös valmius ja toiminta hätätilanteissa

- Pelastussuunnitelmien päivitys ja ylläpito, koulutukset
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Suorituskyvyn arviointi

Tarkkailu, mittaukset ja raportoinnit

• Ympäristölupien hallinta; esim. lämpökeskusten päästömittaukset, öljyhälyttimien tarkastukset 
kunnossapitojärjestelmässä, savukaasumittauslaitteiden kalibroinnit

• Tutkimukset, analyysit

• Asiakastyytyväisyystutkimukset, sidosryhmäkyselyt, reklamaatioiden määrä, asiakaspalvelun laadun 
tutkimukset

• Henkilöstön osallistaminen – Uusi EHQS-raportointijärjestelmä (Kiwa Impact, ILMO) on otettu käyttöön 2022

➢ Järjestelmään raportoidaan ympäristö-, laatu- ja turvallisuushavainnot, turvallisuuskävelyt, sisäiset 
auditoinnit, poikkeamat, ympäristövahingot, tietoturvahavainnot (palkkioksi ilmainen lounas)

➢ Raportointi joko intranetin kautta tai mobiilisovelluksena

Vastuullisuusraportoinnit

▪ Lämpökeskusten lakisääteiset vuosiraportoinnit helmikuussa

• Vastuullisuusasioista kerrotaan vuosittain tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa, löytyy Turku Energian 
verkkosivuilta kohdasta Julkaisut

• https://vsk2021.turkuenergia.fi/
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Esimerkki vuosiraportoinnista 

Turun seudun kaukolämmön päästöjen kehitys

2017-2022
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Kiitos mielenkiinnosta! Kysymyksiä?

Lisätietoja tarvittaessa minna.niemela@turkuenergia.fi
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