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LOIMUAN

vastuullisuusraportti 2021

L

uet Loimuan toista yritysvastuuraporttia.
Raporttimme pyrkii avaamaan keskeiset
Loimuan vastuullisen liiketoiminnan tavoitteet, vastuullisuustyömme sisällön sekä
sen tulokset.
Raportti soveltaa GRI (Global Reporting Initiative) -standardin vaatimuksia, mutta ei noudata
suoraan mitään raportointistandardia. Raportin
loppuun on laadittu taulukko, joka avaa raportoitujen asioiden vastaavuutta GRI:n vaatimuksiin.
Lisäksi raportin sisällössä on hyödynnetty Työ- ja
elinkeinoministeriön laatimaa vastuullisuusraportoinnin ohjetta PK-yrityksille.
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Vastuullisuustyömme pääteemat ja tavoitteet

Raportin alussa kerromme Loimuan strategiasta, arvoistamme sekä vastuullisuustyöstämme.
Kerromme vastuullisuuden johtamisesta ja periaatteistamme. Esittelemme lyhyesti tekemämme
sidosryhmäanalyysin sekä tämän pohjalta luodun
olennaisuusanalyysin.
Tämän jälkeen raportissa esitellään olennaisuusanalyysin mukaiset keskeiset vastuullisuuden tavoitteemme ja näiden tulokset jaoteltuna
eri vastuullisuuden osa-alueille: vaikutuksemme
ympäristöön, asiakkaisiimme, henkilöstöön sekä
ympäröivään yhteiskuntaan.

1. Vastuullisuus on osa
jokapäiväistä tekemistämme

V

astuullisuus kuuluu jokapäiväiseen toimintaamme.
Pidämme sitä hyvän liiketoiminnan perustana ja
kiinteänä osana kaikkea toimintaamme. Liiketoimintastrategiassamme olemme nostaneet yhdeksi
keskeiseksi tavoitteeksi olla hiilineutraali lämmöntuottaja
vuonna 2030. Vastuullisuustyössämme keskeisiä tavoittei-

ta ovat erityisesti ilmastonmuutokseen vaikuttaminen eli
hiilineutraalin lämmön tuotannon tavoitteleminen, korkeatasoinen turvallisuustyö, hyvinvoiva ja työssään viihtyvä
henkilöstö sekä asiakastyö, jonka tavoitteena on asiakkaiden vastuullisuuden helpottaminen sekä korkea tuotteiden
ja palveluiden laatu.

YMPÄRISTÖVASTUU

ASIAKKAAT

▶ 100 % hiilineutraalius vuonna 2030.

▶ Asiakastyytyväisyys kasvaa.

▶ Kestävä puupohjaisen
polttoaineen hankinta.

▶ Asiakkaat kokevat meidät
vastuulliseksi kumppaniksi.

▶ Hukkalämpöjen
hyödyntämisen lisääminen.

▶ Toimintavarmuus pysyy
korkealla tasolla.

HENKILÖSTÖ

TALOUS

▶ Työhyvinvoinnin kasvattaminen ja
AITO-työhyvinvointimallin toteuttaminen.

▶ Vuotuisten investointien määrä on
keskimäärin 10 miljoonaa €/vuosi.

▶ Tapaturmaton arki.

▶ Vähintään 50 % ostoista tehdään lähialueilta.

▶ Strategiaa tukevan
yrityskulttuurin kehittäminen.

▶ Uusien asiakasratkaisujen liikevaihto kasvaa.

€

Vastuullisuustyömme pääteemat ja tavoitteet
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2. Loimua lyhyesti

M
Oulainen
Kärsämäki

Vilppula

Uurainen
Laukaa
Jyväskylä

Orivesi
Hattula
Akaa
Heinola
Hämeenlinna
Janakkala
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Loimua lyhyesti

e Loimuassa tuotamme kaukolämpöä
sekä myymme ja jakelemme kaukolämpöä ja maakaasua. Tarjoamme ja
kehitämme asiakkaidemme tarpeisiin
räätälöityjä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja sekä
näitä tukevia palveluita. Näiden lisäksi tarjoamme
energia-, valvomo-, käyttö- ja kunnossapitoratkaisuja teollisuudelle ja kiinteistöille.
Tuotamme kaukolämpöä aina paikallisesti, lähellä asiakkaita. Toimimme seuraavilla paikkakunnilla: Hämeenlinna, Janakkala, Hattula, Akaa, Heinola,
Mänttä-Vilppula, Jyväskylä, Laukaa, Uurainen, Oulainen ja Kärsämäki. Lisäksi olemme osakkaana Oriveden Aluelämpö Oy:ssä.
Loimuan omistavat Aberdeen Standard Investments, DIF Capital Partners ja LPPI Infrastructure Investments LP. Loimua Oy syntyi, kun Elenia myi
lämpöliiketoimintansa Elenia Lämmön kesällä 2019.
Liikevaihtomme oli 80,5 miljoonaa euroa vuonna
2021 ja henkilöstömme määrä oli vuoden lopussa
88. Kaukolämmön myyntivolyymi oli 925,0 GWh ja
maakaasun siirtovolyymi 126,8 GWh. Kaasun myynnin volyymi oli 136,1 GWh. Maakaasua myymme
myös jakelualueemme ulkopuolelle.
Päätoimipaikkamme sijaitsee Hämeenlinnassa,
muut toimipisteemme ovat Heinolassa, Jyväskylässä ja Oulaisissa.

3. Loimuan vastuullisuustyö
3.1 Toimitusjohtajan katsaus

L

oimua on nyt koonnut toisen kerran vastuullisuustyöstään kertovan raportin. Vastuullisuustyössä on
tärkeää jatkuva kehittäminen, jota voidaan seurata
vuosittain koottavalla raportilla. Kuluneen vuoden
aikana on kehitystä saatu aikaan monessa asiassa ja myös
katsottu eteenpäin kohti tulevaa.
Vastuullisuustyö on oleellinen osa Loimuan toimintaa.
Vastuullisuutta mittaavan ja osoittavan seurannan mukaan
olemmekin onnistuneet viemään vastuullisuuteen liittyviä
asioita eteenpäin laajalla rintamalla yhtiössä ja ympäröivien sidosryhmien kanssa.
Vuoden 2020 loppupuolella käyttöönotetut uudet lämmöntuotantoyksiköt ovat nyt olleet käytössä ensimmäisen
kokonaisen vuoden ja alentaneet yhtiön hiilijalanjälkeä.
Vanajan voimalaitokselle on valmistunut uusittu energiavalvomo, jonka avulla tuotantoa voidaan ohjata entistä
paremmin sekä energiatehokkuuden että toimitusvarmuuden parantamiseksi.
Olemme selvittäneet kaukolämpöverkkojemme läheisyydessä olevien toimijoiden kanssa mahdollisuuksia ylijäämä- ja hukkalämpöjen hyödyntämiseen. Tässä näemme
mahdollisuuksia yhteistyön laajentamiseen tulevaisuudessakin.
Yhtiö on valinnut strategiseksi painopistealueeksi teollisen kokoluokan energiaratkaisujen toteuttamisen lämmön
ja jäähdytyksen tuottamiseksi yhteistyössä asiakkaidemme

kanssa. Myös kiinteistöasiakkaille tarjotaan monipuolisesti
palveluja, joilla kiinteistöjen energian hallintaa ja käytön
tehostamista pystytään saamaan aikaan. Samalla pystymme hallitsemaan ja vähentämään energiankäytön ympäristövaikutuksia.
Yhtiö jatkaa myös jo pidempään tehtyä menestyksekästä työtä hiilineutraaliuden eteen. Olemme asettaneet
strategiseksi tavoitteeksemme saavuttaa vuoteen 2030
mennessä lämmön tuotannossa 100 % hiilineutraalius.
Työ jatkuu hiilineutraaliuspolun kuvaamisella ja tulevien
vuosien aikana vaiheittain tehtävillä ratkaisuilla ja valinnoilla, joilla nyt jäljellä oleva 10 prosentin osuus saadaan
muutettua hiilineutraaliksi.
Haluan kiittää yhtiön henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita työskentelystä
tässä raportissa kuvatun
vastuullisuustyön tekemisestä ja mahdollistamisesta. Yhdessä ja yhteistyössä
on hyvä jatkaa myös tästä
eteenpäin.

Matti Tynjälä
Toimitusjohtaja

Loimuan vastuullisuustyö
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3.2 Strategiamme
Strategiamme ajurit
Ympäristöasioiden merkitys jatkaa kasvuaan ja taistelu ilmastonmuutosta vastaan vaikuttaa jokaiseen toimialaan,
erityisen paljon sitä odotetaan meiltä energia-alalla. Myös
asiakkaidemme tarpeet sekä odotukset, niin ympäristövastuullista toimintaa, kuin myös heitä parhaiten auttavaa palvelukokonaisuutta kohtaan kasvavat. Asiakkaamme odottavat helpotusta omaan toimintaansa ja valmiutta
vastata juuri heidän räätälöityihin lämmitystarpeisiinsa ja
niihin liittyviin kokonaisuuksiin. Yrityksiltä myös odotetaan
aktivisuutta yhteiskunnallisissa asioissa sekä mm. alueiden
kehittämisessä ja hankkeissa. Näissä Loimualla on paikallisena energiayrityksenä usein merkittävä rooli.

Visiomme
Loimua uudistuu ja uudistaa energia-alaa. Olemme määrittäneet tulevaisuuden suunnaksemme sen, että kasvamme energian monipalvelukumppanina laajentaen toiminta-aluetta ja asiakaskohderyhmää sekä kehittämällä
päämäärätietoisesti hiilineutraaliuttamme.

Kohti hiilineutraalia lämmöntuotantoa
Tavoittelemme aktiivisesti hiilineutraalia lämmöntuotantoa vuodeksi 2030. Olemme polulla jo pitkällä, viime vuonna pääsimme jo lähes 90 %:in uusiutuvien polttoaineiden
osuuteen. Tulevina vuosina selvitämme myös muita lämmöntuotannon tapoja nykyisen tuotantotavan rinnalle ja
hiilineutraaleja vaihtoehtoja lopun 10 %:in korvaamiseksi.

Vaihtoehtoja ovat erilaisten biotuotteiden käyttö polttoaineena, ylijäämälämmön hyödyntäminen ja kiertotalous,
geoterminen lämpö, lämmön varastointi, digitaaliset ratkaisut sekä tasehallinta- ja kompensaatio.

Asiakkaidemme tarpeet muutoksessa
Toinen strateginen painopiste on asiakkaidemme monipuolinen palvelu kattavalla palvelutarjonnalla. Palveluita
on kehitetty asiakkaita kuunnellen ja heidän aidoista tarpeistaan lähtien. Uudet palvelut tukevat peruslämpöliiketoimintaamme, ja täydentävät sitä. Asiakkaamme saavat
kokonaisvaltaista palvelua ja tavoite on helpottaa kumppanuutemme avulla asiakkaidemme lämmitys- ja jäähdytyskokonaisuuden hoitamista. Tässä keskeinen asia on
palvelumme ns. ihmiseltä ihmiselle eli kumppanuus, jossa
asiantuntijuus on tärkein kilpailutekijämme.
Tavoittelemme nykyisten lisäksi myös uusia asiakaskohderyhmiä entistä laajemmalta maantieteelliseltä alueelta.
Tarjoamme teollisen kokoluokan asiakkaille energiaratkaisuja, joissa otamme hoidettavaksi asiakkaan puolesta esimerkiksi lämmön- tai höyryn tuotannon tai hukkalämmön
talteenoton. Lisäksi tarjoamme käyttö- ja kunnossapitoa
sekä etävalvontaa sellaisille asiakkaille, joilla on lämpökeskuksia ja joiden valvonta on mahdollista toteuttaa keskitetystä valvomostamme käsin. Näitä tavoittelemme nykyisten
paikkakuntiemme lähialueilta, jolloin voimme hyödyntää
synergiaetua nykyisen toiminnan kanssa.

Tavoite

Kaukolämmön
tuotantomme
hiilineutraaliksi
2030

Muutoksemme
monipuoliseksi
energiapalveluyhtiöksi kiihtyy

Ajurit

Keinot

Keinojamme hiilineutraaliin tuotantoon
→
→
→
→
→

Biotuotteiden käyttö
Ylijäämälämmön
hyödyntäminen ja kiertotalous
Geoterminen lämpö
Digitaaliset ratkaisut
CO₂-tasehallinta ja -kompensaatio

Näin laajennamme
palvelutarjontaamme
→
→
→

Kasvamme monipuoliseksi
energian palvelukumppaniksi
laajentaen toiminta-aluetta ja
asiakaskohderyhmää,
edelleen hiilineutraaliutta
päämäärätietoisesti kehittäen.
Asiakasratkaisut
ja tarpeet
monipuolistuvat

Ympäristöarvojen
merkitys jatkaa
kasvuaan

Loimuan arvot
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Laaja energiaratkaisujen paketti
Ihmiseltä ihmiselle -palvelumme
Kokonaisvaltaisia
kumppanisopimuksia

Yhteiskunnallinen
osallistuminen ja yhteisökehittäminen lisääntyvät

Perustoimintamme ja osaaminen
onnistumisen edellytyksinä
Kaiken tämän kehittämisen ja toimintamme pohjana ovat
henkilöstömme korkea osaaminen sekä tehokkaan ja hii-

lineutraalin kaukolämpötoiminnan kehittäminen. Käytössämme on alan parhaat ratkaisut ja käytännöt yhteiskunnan sekä asiakkaidemme hyödyksi.

3.3 Arvot
Yrityksemme toimintaa ohjaavat arvot on määritelty yhdessä henkilöstön kanssa keväällä 2021. Arvot ohjaavat
toimintaamme niin yrityksessä sisäisesti kuin siinä, miten
kohtaamme asiakkaamme sekä yhteistyökumppanimme.

LOIMUALAISET ARVOMME OVAT…

LÄMPÖ

ENERGIA

HEHKU

- ihmiseltä ihmiselle

- uteliaasti uudistuen

- lujaa luotettavuutta

Loimualainen arvostaa työkaveriaan aidosti. Yhdessä
tekemisen ilo näkyy toiminnassamme, ja meillä jokaisen
työpanos on tärkeä. Olemme
avoimia ja helposti lähestyttäviä. Kohtaamme asiakkaat
lämpimästi ja aidosti.
Lämpöä ihmiseltä ihmiselle.

Loimualainen innostuu ja kehittyy kokeiluun kannustavassa
kulttuurissa. Teemme rohkeasti päätöksiä ja meillä on halu
uudistua. Ensiluokkainen palveluasenne ja korkea asiantuntemus näkyy kaikessa mitä
teemme. Energisoidumme
uteliaasta uudistumisesta.

Loimualainen on luottamuksen arvoinen. Pidämme sen
minkä lupaamme. Näytämme
suuntaa yhdessä ponnistellen,
yhteisen hyvän eteen.
Kannamme vastuumme yksilöinä, yrityksenä ja osana
yhteisöä. Hehkumme lujaa
luotettavuutta.

Loimuan vastuullisuustyö
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3.4. Vastuullisuuden johtaminen

V

astuullisuus on kiinteä osa yrityksemme toimintaa ja toimimme jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Vastuullisuusasiat ovat osa
liiketoimintastrategiaamme ja niiden tavoitteet
ovat yhtä tärkeitä kuin muutkin päämäärämme. Vastuullisuustyötä johtaa toimitusjohtaja sekä muu johtoryhmä
oman vastuualueensa puitteissa. Vastuullisuusasioita käsitellään johtoryhmässä myös yhteisesti ja säännöllisesti
kuukausittain tai vuosikalenterin mukaan. Johtoryhmään
yritysvastuuasioita tulee käsiteltäväksi myös sidosryhmien
(henkilöstö, omistajat, viranomaiset, asiakaskunta, yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät) kautta sekä toimintajärjestelmän myötä.
Yrityksen hallitus käsittelee ja päättää yritysvastuuseen
liittyvistä tavoitteista, joita viedään organisaation toiminnallisiksi tavoitteiksi. Hallitus seuraa yritysvastuuasioiden
toteutumista ja niistä raportoidaan hallitukselle säännöllisesti. Yhtiö myös osallistuu säännöllisesti omistajien vastuullisuusasioiden hoitamista kartoittaviin vertailuanalyyseihin (DIF ESG Path ja GRESB).
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Ympäristöpäällikön vastuulla
on yrityksen ympäristöasiat.
Työturvallisuusasioista vastaa
työsuojelupäällikkö. Henkilöstöpäällikkö vastaa henkilöstöjohtamisesta ja käytänteistä
sekä viestintäpäällikkö vastuullisuusviestinnästä. EHS-asioista raportoidaan säännöllisesti
hallitukselle sekä viestitään henkilöstölle intrassa, henkilöstötilaisuuksissa, sisäisessä lehdessä ja muissa materiaaleissa.
Vastuullisuustyömme pohjana ovat sertifioidut ympäristöja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät (ISO 14001 ja
ISO 45001). Käyttämämme toiminta- ja johtamisjärjestelmät määrittelevät tavoitteemme ja järjestelmien sisäiset
sekä ulkoiset auditoinnit takaavat järjestelmien jatkuvan
kehittämisen. Ympäristöohjelmassamme on kuvattu vuosittaiset ympäristöpäämärät, jotka sisältävät toimenpiteitä ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä

luonnonvarojen tehokkaampaan käyttöön. Vastaavasti työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmässä on asetettu tavoitteet ja toimenpiteet työturvallisuuden toimenpiteiden
varmistamiseksi ja parantamiseksi.
Olemme sitoutuneet elinkeinoelämän Energiatehokkuussopimukseen. Se edellyttää meiltä jatkuvan parantamisen
mukaisia toimenpiteitä liittyen energian käyttöön ja sen
tehostamiseen investoinneissa, laitosten ja verkoston rakentamisessa sekä asiakkaiden suuntaan tehtävässä vaikuttamistyössä.
Loimualle asetetut työturvallisuus- ja ympäristötyön
päämäärät määritellään ja arvioidaan työturvallisuusja ympäristöpolitiikassamme, joka on julkinen asiakirja ja
nähtävissä täällä: https://www.loimua.fi/tyoterveys-ja-tyoturvallisuus-seka-ymparistopolitiikka/
Vastuullisuus on kiinteänä osana yhtiötason palkitsemisjärjestelmää ja EHS-tavoitteita asetetaan myös henkilökohtaisissa tulostavoitteissa.

Eettiset periaatteet
Loimualle on luotu eettiset periaatteet, jotka on erikseen
määritelty henkilöstölle ja yhteistyökumppaneillemme. Ohjeet määrittelevät tapamme toimia eettisesti ja kestävällä
tavalla niin henkilöstöasioissa, esimiestyössä, terveys- ja
turvallisuusasioissa, asiakassuhteissamme, liiketoiminnassamme sekä toimijana osana yhteiskuntaa. Omat tarkennetut ohjeet on määritelty myös suhteessa yhteistyökumppaneihimme.
Eettiset periaatteet on julkaistu nettisivujemme vastuullisuusosiossa www.loimua.fi/vastuullisuus

Henkilöstöpolitiikka
Henkilöstöpolitiikka määrittelee henkilöstöasioiden toteuttamisen toimintaperiaatteet. Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on, että henkilöstön määrä ja laatu tukevat yrityksen tuloksellista toimintaa, henkilöstöjohtaminen on vastuullista,
ammattitaitoista ja tavoitteellista, henkilöstöllä on strategian toteuttamisen edellyttämä osaaminen, henkilöstöä kannustetaan hyviin suorituksiin ja motivoidaan päämäärien
saavuttamiseen ja henkilöstö työskentelee terveellisessä ja
turvallisessa työympäristössä ja heidän työ- ja toimintakykynsä säilyvät koko työuran ajan.

Riskienhallinta ja varovaisuusperiaatteet
Riskienhallinta on erottamaton osa Loimuan päivittäistä
johtamisprosessia ja hyvää hallinnointia. Liiketoimintaan
liittyvät epävarmuustekijät voivat toteutuessaan vaikuttaa yhtiön toimintaan. Järjestelmälliset käytännöt näiden
epävarmuustekijöiden hallitsemiseksi ovat käytössä, jotta strategiset tavoitteet ja liiketoiminnalliset päämäärät
saavutetaan samalla, kun Loimua pystyy jatkamaan toimintojaan keskeytyksettä muuttuvassakin liiketoimintaympäristössä. Riskienhallintaa varten olemme tunnistaneet
keskeiset riskit ja luoneet toimintaperiaatteet ja prosessit
niiden hallintaan.
Loimuan johtoryhmä vastaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan sisällyttämisestä strategiseen ja operatiiviseen
johtamiseen sekä liiketoimintaprosesseihin. Johtoryhmä käy
läpi riskirekisterin vähintään kerran vuodessa ja seuraa riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamista. Johtoryhmä tuo
päivitetyn riskirekisterin Loimuan hallituksen käsiteltäväksi
kerran vuodessa. Kaikki Loimuan työntekijät ovat vastuussa
omaan työhönsä liittyvien, havaitsemiensa riskien ilmoittamisesta omalle esimiehelleen.

Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen ja sen
aiheuttamiin riskeihin varautuminen
Loimua on asettanut tavoitteeksi olla lämmöntuotannossaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Yritys rakentaa tavoitteen saavuttamiseksi hiilineutraaliuspolkua, jossa
määritetään sekä kuvataan keinoja ja toimenpiteitä, joita
tavoitteen saavuttaminen edellyttää. Työ on jatkuvaa ja
tarkentuu ajan mukana, ottaen huomioon vastaan tulevat
uudet mahdollisuudet.
Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen vaikutus lämmitysenergian tarpeeseen ja sen
muutoksiin. Lisäksi kiinnitetään huomiota käytetyn biopolttoaineen sertifioituun toimitusketjuun biodiversiteetin
suojelun kannalta. Ilmastonmuutoksen ei katsota vaikuttavan fyysisesti tuotantolaitoksiimme, myös jakeluverkosto
on maan alla suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta eikä
siten ole helposti vahingoittuva.
Strateginen valinta CO2-neutraaliuspolustamme tulee
vähentämään ilmastonmuutokseen liittyvää vaikutusta ja
liiketoiminnan riskiä.

Loimuan vastuullisuustyö
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3.5 Sidosryhmät ja olennaisuusanalyysi

L

oimuan sidosryhmät ja näiden odotukset meitä kohtaan on määritelty osana toimintajärjestelmäämme.
Vuoden 2019 alussa vastuullisuusohjelman laadintaprojektissa määrittelimme vastuullisuuden kannalta
keskeiset sidosryhmät. Näiksi katsoimme omistajat, asiakkaat, henkilöstön ja palvelukumppanit.
Projektiryhmään kuului johtoryhmä, EHS-päällikkö, henkilöstöpäällikkö ja viestintäpäällikkö.
Tämä joukko arvioi eri vastuullisuuden osa-alueiden
merkityksen yrityksellemme sekä samalla näiden merkityksen sidosryhmille. Sidosryhmähaastatteluja tai -tutki-

musta ei ole erikseen tehty asiakkaita lukuun ottamatta.
Vaikutamme toimialamme sidosryhmissä ja meillä on
edustaja mm. seuraavissa Energiateollisuus ry:n toimikunnissa: Ilmasto ja kestävä kehitys -toimikunta, Lämmitysmarkkinatoimikunta, Lämmönjakelutoimikunta, Lämmönkäyttöryhmä sekä Kaasumarkkinatoimikunta. Lisäksi
polttoaineen hankintapäällikkömme on Bioenergia ry:n
puuenergiavaliokunnassa ja olemme mukana Maakaasuyhdistyksessä.

SIDOSRYHMÄT JA NÄIDEN ODOTUKSET
Sidosryhmä
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Loimuan tavoite

Odotukset Loimualle

Omistajat ja
rahoittajat

Luotettavaa tietoa Loimuan taloudesta
ja toiminnasta

Kohtuullinen tuotto, vastuullisuus,
laatu, tehokkuus

Asiakkaat

Vastaamme asiakkaiden ja markkinoiden
tarpeisiin, asiakaslähtöisen yrityskultuurin
rakentaminen

Toimivat, luotettavat ja kohtuuhintaiset
lämmitysratkaisut- ja palvelut

Henkilöstö

Osaamisen kehittäminen, hyvinvoiva,
toimiva, tehokas ja sitoutunut työyhteisö

Vastuullinen työnantaja

Viranomaiset:
ministeriöt,
lupaviranomaiset,
pelastusviranomaiset

Loimuan tunnettuus edelläkävijänä,
strategisten tavoitteiden edistäminen,
liiketoiminnan edellytysten vahvistaminen, sujuvat lupamenettelyt

Lainsäädännön ja lupapäätösten
noudattaminen ja toimeenpano,
päästökauppa- ja päästölupien
noudattaminen ja toimeenpano

Urakoitsijat ja
palvelukumppanit

Hyvä yhteistyö, tehokkuus, vastuullinen
toiminta

Sujuva yhteistyö

Työnhakijat ja
harjoittelijat

Parhaat ammattilaiset Loimuaan, antaa
harjoittelijoille kuva Loimuasta haluttuna
työpaikkana

Luottamus Loimuan toimintaan,
vastuullinen työnantaja, kerryttää
kokemusta alalta, tietoa ja taitoa

Ammattijärjestöt

Hyvä ja luonteva yhteistyö tulevaisuuden
rakentamiseksi

Luottamus yhteistyön kehittämiseen

Muut kuten naapurit,
media

Vastuullinen ja luotettava toimija

Luottamus Loimuan vastuulliseen
toimintaan, luotettavaa oikea-aikaista infoa

Energiateollisuus ry

Osallistuminen toimikuntiin ja työryhmiin

Aktiivinen vaikuttaminen

Loimuan vastuullisuustyö

Olennaisuusanalyysi
Loimuan vastuullisuusohjelman osana tehtiin vuoden 2019
alussa edellä mainitun sidosryhmäanalyysin lisäksi myös
olennaisuusanalyysi. Tämä analyysi päivitettiin vuoden
2021 keväällä johtoryhmän ja yritysvastuutyöryhmän kesken ja täsmennettiin vastaamaan nykyistä toimintaa.
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• Ammattitaidon kehittäminen

Hyvinvoiva työyhteisö

• Työturvallisuus ja -terveys
• Strategiaa vastaava yrityskulttuuri

• Tuotteiden ja palveluiden laatu

Asiakaslähtöinen
palveluntarjoaja

• Dialogi asiakkaan kanssa ja asiakkaan näkökulmien huomioiminen
• Uudet asiakasratkaisut/ tuotteet ja palvelut
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4. Kohti hiilineutraalia lämpöä

4.1 Keskeiset tavoitteet

100%

HIILINEUTRAALIUS
vuonna 2030

14
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KESTÄVÄ

Selvitämme mahdollisuuksia

POLTTOAINEEN HANKINTA

hyödyntämisen lisäämiseksi

puupohjaisen

HUKKALÄMPÖJEN

4.2 Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen
päästöjä vähentämällä

K

iinteistöjen lämmitykseen liittyvällä päästöjen vähentämisellä voimme osaltamme vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Energian käytön tehostaminen ja
lämmityksen vähäinen ympäristöjalanjälki ovat
tärkeitä asioita myös asiakkaillemme. Tärkein ympäristötyömme tavoite onkin saavuttaa lämmöntuotannossamme
vuoteen 2030 mennessä 100 %:inen hiilineutraalius. Strategiassamme olemme määritelleet ne kartoitettavat keinot,
joiden avulla tavoitellaan täysin hiilineutraalia lämmöntuotantoa. Näitä voivat olla biopolttoaineiden käyttö, savukaasujen lämmöntalteenottomenetelmät, teollisuuden
ylijäämälämpöjen hyödyntäminen, geoterminen lämpö, digitaaliset ratkaisut sekä CO2-tasehallinta ja -kompensaatio.
Vuoden 2022 aikana määritellään tarkemmin polku kohti
100-prosenttista hiilineutraaliutta.
Tällä hetkellä olemme jo pitkällä hiilineutraaliuspolullamme ja edenneet tavoitteessamme vuoteen 2020 verrat-

tuna. Lämmöntuotantomme tapahtuu jo nyt pääasiassa
biopolttoaineita käyttämällä. Uusiutuvia biopolttoaineita,
kuten metsähaketta, käytimme viime vuonna 88 %, kun
niitä käytettiin Suomessa kaukolämmön tuotantoon keskimäärin 43 %. Joillakin paikkakunnistamme tämä luku on
vielä suurempi.
Vuonna 2020 Vanajan voimalaitoksella ja Laukaan lämpölaitoksella otettiin käyttöön uudet biolämpökattilat. Tikkakoskella lämmöntuotanto siirtyi omaan biolämpölaitokseemme. Nämä merkittävät investoinnit on rakennettu
käyttäen viimeisintä käytettävissä olevaa teknologiaa, ne
mahdollistavat täyden biopohjaisten polttoaineiden käytön
ja ovat energiatehokkuudessaan huippuluokkaa.
Tehdyt laitosinvestoinnit vaikuttivat vuonna 2021 uusiutuvien polttoaineiden osuuden kasvamiseen ja sitä kautta
myös fossiilisiin CO2-päästöihimme. Vähennystä fossiili-
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sista CO2-päästöistä syntyi vähentämällä maakaasun ja
turpeen käyttöä. Viiden viimeisen vuoden aikana päästöt
ovat vähentyneet 73 %:ia.
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Uusien kattiloiden myötä lämmöntuotantomme energiatehokkuus kasvoi merkittävästi, koska niiden hyötysuhde
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on korkeampi kuin vanhojen kattiloiden. Lisäksi kattiloiden
yhteydessä olevat lämpöä talteen ottavat savukaasupesurit nostavat lämpötehoa vielä entisestään.
Olemme sitoutuneet noudattamaan elinkeinoelämän
energiatehokkuussopimusta. Energiatehokkuutta edistäviä toimia on tehty edellä mainittujen investointien lisäksi
mm. investoimalla laitosten energiatehokkuuden ja hyötysuhteiden parantamiseen sekä tuotannon optimointiin,
kaukolämpöakun käytön tehostamiseen sekä kattiloiden
ulospuhallusten lämmön talteenottoon. Lisäksi olemme uudistaneet lämmöntuotantoa, rakentaneet lämpöä talteen
ottavia savukaasupesureita, lisänneet LED-valaistusta laitoksillemme, uusineet kaukolämmön vaihtimia, korvanneet
vara-/huippukuormalaitosten raskaan polttoöljyn kevyellä
polttoöljyllä sekä korjanneet ja rakentaneet uutta kaukolämpöverkostoa energiahäviöltään aiempaa paremmaksi.
Uusien putkien eristemateriaalit ovat parempia kuin vanhoissa, jolloin verkoston lämpöhäviöt pienenevät.

Savukaasupesureita on käytössä tällä hetkellä seitsemän eri puolilla Suomea: Vanajan
voimalaitoksella, Oulaisissa, Tikkakoskella,
Laukaassa, Lammilla ja Toijalassa. Pesuri
poistaa savukaasuista poltossa syntyviä pienhiukkasia. Pesurissa savukaasujen vesihöyryä
lauhtuu ja prosessissa talteenotetaan paljon
energiaa. Otamme tämän energian takaisin
käyttöön lämmöntuotantoon, mikä samalla
vähentää tarvittavaa polttoainetta.
Oman toimintamme lisäksi energiatehokkuutta lisätään erilaisin toimin myös asiakkaille tarjottavissa palveluissa ja näin osaltamme
autamme asiakkaitamme lisäämään omaa
energiatehokkuuttaan. Näistä toimista kerrotaan enemmän seuraavassa asiakassuhteita
käsittelevässä osiossa.

Case:

ONE-hanke tehosti hyötysuhteita

O

lemme toteuttaneet Loimuassa viime vuosien aikana operatiivisen toiminnan osalta
kehitys- ja uudistamishankkeita, joilla on
pyritty parhaiden toimintatapojen käyttöönottoon. Työ alkoi vuonna 2018 Operational Excellence (OE) -selvityksellä, joka tehtiin yhteistyössä silloisen konsultin Pöyryn kanssa. Selvityksen perusteella
ns. ONE-hankkeiksi valikoituivat keskusvalvomon kehittäminen, polttoainemixin optimointi, kunnossapidon
kehittämishanke sekä tuotanto- ja jakeluprosessien
optimointi.
Tuotannon ja jakelun hyötysuhteiden parantamisen
osahanke vaikuttaa suoraan energiankäytön tehostamiseen tuotantomme puolelta. Tämä osahanke sisälsi
asiakkaiden paluulämpötilojen optimointia, lämpökeskusten ja kaukolämpöverkostojen lämmityskiertojen sekä laitosten menolämpötilojen optimointia ja
KPI-mittareiden toteutuksen. Lisäksi selvitettiin Vanajan voimalaitoksen osalta kaukolämpöakun sekä K5ja K6-kattiloiden rinnakkaisajoa.

Asiakkaiden osalta automatisoitiin huonosti jäähdyttävien asiakaslaitteiden tunnistamista sekä kehitettiin tarkastusprosessia ja ohjeistusta. Lisäksi huonosti
jäähdyttäviä laitteita pyrittiin saattamaan kuntoon
yhdessä asiakkaiden kanssa.
Laitoksilla tehtiin laitteistojen ja venttiilien tarkastuksia, säätöjä ja turhien kiertojen purkua. Lisäksi uudistettiin muun muassa Hämeenlinnassa Kolkanmäen
lämmönsiirrinasema. Päätuotantolaitosten menolämpötilakäyrät tarkastettiin. Laitokselta lähtevää lämpötilaa verrattiin asiakaspään menolämpötiloihin eri
ulkolämpötiloissa ja voitiin todeta, että pääosin menolämpötilakäyrät olivat optimaalisella tasolla. Tehontarpeeseen perustuvat menolämpötilakäyrät toteutettiin Toijalaan ja Turenkiin.
Vanajan kattiloiden rinnakkaisajoon haettiin optimaalisin operointitapa eri tilanteisiin. Kaukolämpöakun operointiohje päivitettiin ja kartoitettiin
mahdollisuuksia akun käytön tehostamiselle tulevaisuudessa.
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4.3 Kestävä polttoaineen hankinta ja
vaikutuksemme biodiversiteettiin

K

aukolämmön tuotannon uusiutuvien polttoaineiden
käyttömme on kehittynyt nykyiselle tasolle pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella työllä. Sen osuutta on kasvatettu tietoisesti korvaamaan fossiilisia
polttoaineita.
Oheinen kaavio näyttää miten polttoaineen käyttö kohti
valtaosaltaan uusiutuvia puupohjaisia polttoaineita on kehittynyt. Puupohjaisten polttoaineiden käyttö on vähentänyt
erityisesti maakaasun ja turpeen käyttöä polttoaineena.
Käyttämästämme uusiutuvasta polttoaineesta valtaosa
on niin sanottua energiapuuta. Energiapuu on pääosin
metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivutuote, jolloin puuta
ei kasvateta energiankäyttöön. Energiapuu voi olla esimerkiksi pieniläpimittainen puu tai hakkuutähde, joka ei täytä
metsäteollisuuden tai puun jatkojalostuksen vaatimuksia.
Energiapuun lisäksi käytämme uusiutuvana polttoaineena
myös teollisuuden sivujakeita kuten sahanpurua ja muita
biopolttoaineita.
Puupolttoaineet tulevat lämpölaitoksillemme ja voima-
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laitokselle pääasiallisesti laitostemme lähiseuduilta, alle
100 km säteen alueelta. Käytämme useita toimittajia, mikä
luo varmuutta polttoaineen saatavuuteen. Vuonna 2021
tuontipolttoaineiden osuus puupohjaisista polttoaineista
oli 6,8 %. Yhtiö päätti luopua venäläisen tuontipolttoaineen
käytöstä keväällä 2022.
Varmistamme puunhankinnan vastuullisuuden hankintasopimuksissamme. Edellytämme myyjiltä, että ne huomioivat toiminnassaan sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät arvot
kestävällä tavalla. Edellytämme, että puu tulee metsistä, joiden hoito on todistetusti kestävän metsänhoidon periaatteiden ja toimien mukaista. Tämän todistamiseksi metsäsertifiointijärjestelmien sertifikaattien (FSC ja PEFC -sertifikaatit)
katsotaan tarjoavan näytön näiden asioiden toteutumisesta.
Vanajan voimalaitoksen ja Turengin lämpölaitoksen osalta
olemme laatineet Energiavirastolle kestävyysjärjestelmät.
Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki käytettävä metsäbiomassa
eli suoraan metsästä peräisin oleva polttoaine on kestävää
ja näiden kestävyys todennetaan. Jokaisen toimitetun kuor-
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man osalta meillä on tiedossa sen alkuperä kuntatasolla.
Kestävyys tarkoittaa sitä, että hakkuut ovat laillisia, metsää uudistetaan hakatuilla alueilla, luonnonsuojelutarkoitukseen osoitetut alueet suojellaan, hakkuiden yhteydessä
säilytetään maaperän laatu ja biologinen monimuotoisuus
sekä ylläpidetään ja parannetaan metsän pitkän aikavälin
tuotantokapasiteettia.
Lämmöntuotannosta syntyvä tuhka kierrätetään hyötykäyttöön maanrakentamiseen ja metsälannoitteeksi.
Vanajan voimalaitokselta, jossa tuhkaa syntyy eniten, on
tuhkaa viety vuonna 2021 edellisen vuoden tapaan käytettäväksi Kuljetusliike Jarmo Hieto Oy:n varastokentän
ja terminaalin pohjarakenteisiin. Lisäksi esim. Laukaan ja
Hämeen lämpökeskuksilta tuhkaa on toimitettu Yara Eco
Oy:lle käytettäväksi metsälannoitteena.
Laitoksemme eivät sijaitse luonnonsuojelualueilla tai
luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävillä alueilla. Vedenotollamme on vaikutusta ainoastaan Vanajan
voimalaitoksen osalta Vanajaveteen.
Vara- ja huippukuormalaitoksillamme käytämme polttoaineena maakaasua tai kevyttä polttoöljyä. Laitoksille
on tehty asetusten mukaiset suojaustoimenpiteet vuotojen
varalle. Öljyjärjestelmistä johtuvien riskien kartoitukseen
ja niiden poistamiseksi ja vähentämiseksi on tehty HAZOP-riskitarkasteluja. Käytössä olevat öljysäiliöt ja -järjestelmät tarkistetaan säännöllisesti.
Vuoden 2017 lopussa Heinolassa tapahtui öljyvuoto Vuohkallion lämpökeskuksella, jossa öljyä pääsi vuotamaan
lämpölaitoksen tontille, ja sitä kautta läheiseen ojaan ja

2016

2017

2018

2019
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Öljy

Sukuranlahteen. Suurin osa noin 30 kuution vuodosta jäi
lämpökeskustontin maaperään. Toteutimme kattavat puhdistus- ja korjaustoimenpiteet niin lämpölaitostontilla kuin
läheisellä oja-alueella sekä vesistöalueella yhdessä ympäristöviranomaisten kanssa sovittujen suunnitelmien mukaan.
Tapahtuman jälkeen tarkistimme varovaisuussyistä kaikki
öljyllä toimivat vara- ja huippukuormalaitoksemme kytkentöjen, ohjeiden päivitysten ja mahdollisten ohjelmistovirheiden varalta. Lisäksi vahinkoasiaa on käyty läpi huolella
organisaatiossa sekä järjestetty kriisiharjoituksia. Myös ulkopuolisia riskiarviointeja on tehty. Olemme myös poistaneet sellaisia öljyllä toimivia laitoksia, jotka eivät ole enää
välttämättömiä toiminnan kannalta.
Käräjäoikeus määräsi vuonna 2021 yhtiölle öljyvuodosta
yhteisösakkoa 60 000 euroa. Tuomiosta on valitettu hovioikeuteen, ja käsittely on kesken.
Vuosina 2019–2021 meillä ei ole tapahtunut ympäristölainsäädännön tai -säännösten rikkomuksia.
Myymme ja jakelemme kaukolämmön lisäksi maakaasua.
Maakaasumarkkina avautui kilpailulle vuoden 2020 alussa, kun Suomen ja Viron välinen Balticconnector-putkiyhteys otettiin käyttöön. Nykyään maakaasun käyttäjät voivat vapaasti kilpailuttaa maakaasuenergian oston. Kaasun
jakelu säilyy ennallaan jakeluyhtiöiden kautta. Hoidamme kaasun oston ja myynnin asiakkaillemme. Tarjoamme
myös biokaasua – uusiutuvaa, kotimaista bioenergiaa,
joka tuotetaan muun muassa biojätteestä. Yksityisasiakkaille myymme maakaasua vain jakeluverkkomme alueella (Kanta-Häme, Toijala), yritysasiakkaillemme kaikkialla
maakaasuverkoston varrella.
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4.4 Hukka- ja prosessilämmön hyödyntäminen

T

uotamme pääosan myymästämme kaukolämmöstä itse, mutta usealla paikkakunnalla hankimme lämpöä myös yhteistyökumppaneiltamme. Hyödynnämme lisäksi eri toimijoiden
prosesseissa syntyvää hukkalämpöä kaukolämmön tuotannossa.
Muilta toimijoilta ostamamme lämmön osuus kaukolämpöverkkoihin toimitetusta lämmöstä oli 33 % vuonna
2021. Tästä noin 30 % oli muiden toimijoiden prosesseista
peräisin olevaa hukkalämpöä, joka muuten menisi sananmukaisesti hukkaan taivaalle tai vesistöihin.

20
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Kumppanuutemme perustana ovat turvallisuus, toimitusvarmuus ja ympäristöstä huolehtiminen. Tämä tarkoittaa
molemminpuolista korkeatasoista vastuullisuutta. Kumppaneitamme ovat muun muassa St1 Biofuels, Hämeenlinnan
Seudun Vesi, SSAB, Stora Enso, Alva, Tervakoski Oy, Metsä
Group, Junnikkala ja Neova.
Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi etsimme myös uusia
hukkalämpökohteita, jotka soveltuvat mm. etäisyydeltään
ja lämpömäärältään hyödynnettäväksi kaukolämmön tuotantoon.

Case:

Heinola lämpiää vastuullisesti
Stora Enson prosessilämmöllä

H

einolan kaukolämpö tuotetaan pääasiassa paikkakunnalla toimivan Stora Enson
flutingtehtaan tuotantoprosessissa syntyvällä lämmöllä. Loimua huolehtii lämmön
jakelun tehtaalta Heinolan kaukolämpöasiakkailleen.
Loimuan varalämpökeskukset varmistavat lämmön
jakelun esimerkiksi tehtaan huoltoseisakkien aikana
sekä kovimmilla talvipakkasilla.
Heinolan flutingtehdas on yksi niistä viidestä Stora
Enson Suomen-tehtaasta, joiden prosessilämpöä
hyödynnetään kaukolämpönä. Lämpöä syntyy prosessien eri vaiheissa ja suurin osa tästä lämmöstä
pyritään hyödyntämään tehtaan omassa tuotannossa. Heinolan kaukolämpöasiakkaiden kuluttamasta
kaukolämmöstä noin 95 % on lähtöisin Stora Enson
flutingtehtaalta.

Tehtaan tuotannossa tarvitsema energia tuotetaan
mahdollisimman pitkälle biopolttoaineilla, joiden jäljitettävissä oleva raaka-aine tulee vastuullisesti hoidetuista metsistä. Tehtaalla on myös bioreaktori, joka
tuottaa jätevedestä biokaasua poltettavaksi. Stora
Enso myös kehittää jatkuvasti eri keinoja pienentääkseen fossiilisten polttoaineiden käyttöä – tehtaalla on
esimerkiksi tehty biolietteestä biopolttoainetta tehtaan omaan käyttöön.
Loimuan kumppanuudet lämmön ostossa perustuvat aina pitkäaikaisiin sopimuksiin vastuullisten
toimijoiden kanssa. Heinolassa yhteistyön ansiosta on kaukolämmön tuotanto voitu keskittää yhteen
paikkaan Stora Enson flutingtehtaalle, mikä on kokonaistaloudellisesti sekä ympäristön kannalta hyvä
ratkaisu.

Kohti hiilineutraalia lämpöä
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KESKEISET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSEMME
Energiatehokkuuden kehitys
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2019

2020

2021
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Loimua Oy:n tuotannon
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Scope 2 2019 ja 2020 lukemat muuttuivat
viime raportista sähkönkulutuksen
korjauksen vuoksi
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Jätteiden kokonaistonnimäärä
jätetyypeittäin (Vanajan voimalaitos)

Jätteet loppusijoituspaikoittain 2021
(vain Vanajan voimalaitoksen osalta)
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Prosessijätevesiä (huuhteluvedet)
Sauvukaasupesurien lauhdevesiä

Ei vaarallinen jäte
Vaarallinen jäte

Kierrätys 95 %

Poltto 0,15 %

Kaatopaikka 4 %

Kompostoitu 0 %
Tuntematon 0,36 %

Jätteestä
energiaksi 0,26 %

Loppusijoitetut jätteet yhteensä 5831,8 tonnia
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5. Arvoa asiakkaillemme
5.1 Keskeiset tavoitteet
Asiakastyytyväisyys
KASVAA

Toimintavarmuus pysyy

korkealla tasolla

5.2 Asiakasdialogi ja asiakastyytyväisyys
Asiakasdialogi vahvistaa toimintaamme
Vastuullisen toimintamme keskeisin sidosryhmä ja kohde ovat asiakkaamme. Olemme kehittäneet viime vuosina monin tavoin asiakkuuksien hallintaa ja dialogia, jotta
asiakkaan näkökulma ja odotukset voidaan huomioida
toiminnassamme kokonaisvaltaisesti. Olemme pyrkineet
pitkäaikaisiin ja molemmille osapuolille arvoa tuottaviin
kumppanuuksiin asiakassuhteissamme.
Loimualla on lähes 5 000 asiakassopimusta ja noin 85 000
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kaukolämmön käyttäjää. Palvelemme asiakkaitamme seuraavilla paikkakunnilla ja taajamissa:
Kaukolämpö: Hattula, Heinola, Hämeenlinna, Jyväskylä,
Kärsämäki, Lammi, Laukaa, Orivesi, Oulainen, Toijala, Tervakoski, Turenki, Uurainen, Vilppula.
Maakaasu: Hattula, Hämeenlinna, Iittala, Tervakoski,
Toijala, Turenki.
Yhtiömme volyymimääräisesti suurimpia asiakkaita ovat
kunnat ja kuntien taloyhtiöt, muut asunto-osakeyhtiöt sekä
valtion, kaupan ja teollisuuden kiinteistöt.

ASIAKKAIDEN JAKAUMAT

Asunto-osakeyhtiö 39 %
Yritykset 29 %
Julkinen 28 %
Yksityiset 4 %

Loimua Lämpöluotsi
Lämpöluotsi on palvelukokonaisuus, jossa yhdistyvät meidän kattava lämmitysasiantuntemus, kokonaisvaltainen
asiakaspalvelu ja tahto tehdä asiakkaan arjesta sujuvampaa. Lämpöluotsi kuvastaa myös toimintakulttuuriamme
– tarjoamme avoimesti lämmityksen asiantuntijuuttamme
asiakkaidemme käyttöön.
Meillä on tarjolla monipuolinen tuotevalikoima niin
lämmitysratkaisuja kuin hinnoittelutuotteita, joiden avulla
pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä monipuolisemmin ja vastaamaan heidän tarpeisiinsa paremmin.
Tuotteemme ja palvelumme ovat selkeitä, ne on kerrottu
asiakkaille avoimesti ja läpinäkyvästi. Erityisesti haluamme tarjota asiakkaillemme palvelua, sekä olla kumppanina

Lämpöluotsi-palvelukokonaisuuteen
liittyvät mm. seuraavat palvelut:

Kiinteistökohtaiset
energiaratkaisut

Teollisen kokoluokan
energiaratkaisut

myös uusissa energiaratkaisuissa. Joustava ja avoin palvelukonseptimme luo luottamusta ja vakautta asiakkaille.
Asiakkaat ovat mukana myös uusien palveluidemme kehittämisessä. Uusia palveluita kuten esim. asiakkaiden laitteistojen etähallintaan liittyvää Lämpöluotsi Valvomoa on
kehitetty tiiviisti asiakkaiden kanssa yhteistyössä ja käymme aktiivista dialogia asiakastarpeiden huomioimisesta.
Olemme määritelleet asiakkuusprosessin, jonka seuraaminen varmistaa laaja-alaisen ja kattavan asiakasyhteydenpidon, sekä tehokkaan asiakastarpeisiin reagoinnin.
CRM-järjestelmällä varmistamme ajankohtaisen tilannetiedon ylläpidon asiakkuuksistamme, ja kehitämme järjestelmän hyödyntämistä jatkuvasti.
Asiakkuustiimin rooli asiakasdialogin hoitamisessa on
keskeinen, mutta asiakkaiden kanssa yhteistyötä tehdään
myös monien muiden henkilöiden ja tiimien toimesta. Asiakkaita kohtaamme niin myynnin, teknisen asiakastuen,
asiakaspalvelun kuin erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien
yhteydessä. Asiakasviestintä on aktiivista niin sähköisten
uutiskirjeiden, kulutus- ja muiden asiakaskirjeiden, asiakaslehden kuin yrityksen nettisivujen sekä sosiaalisen median kanavien avulla.

Mitattavilla tuloksilla kohti parempaa palvelua
Varmistaaksemme asiakkaiden näkökulman huomioimisen
mittaamme asiakastyytyväisyyttä vuosittain. Asiakastyytyväisyystutkimus tehdään osana Energiateollisuuden kaukolämpöyhtiöiden yhteistä asiakastyytyväisyystutkimusta.
Lisäksi teemme tarkennettuja asiakaskyselyitä eri kohderyhmiin.
Vuoden 2021 asiakastyytyväisyystutkimus näytti kokonaisuuden kannalta kasvavaa tyytyväisyyttä palveluitamme
kohtaan. Asiakastyytyväisyysindeksi (asiakastyytyväisyyden
arvosanojen keskiarvo) asteikolla 1–5 oli kuluttaja-asiak-

LÄMMITYS- JA
JÄÄHDYTYSRATKAISUT

VALVONTA JA ETÄYHTEYS

LÄMPÖLUOTSIIN LIITTYVIÄ
MUITA PALVELUITA

Kaukolämpö

Valvomo

Lämpökatselmukset

Jäähdytys- ja
hybridipalvelut

Älykäs

Kaukolämpölaitteiden
uusiminen

Maalämpöratkaisut

Asiakasnetkulutusseuranta

Maakaasu

Lämmitys- ja
jäähdytyskonsultointi

Energiantuotannon
kokonaispalvelu

Energiantuotannon
valvomopalvelu
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kailla 4,29 ja B2B-asiakkailla 4,27, eli kummankin asiakasryhmän osalta olemme jo hyvällä tasolla. Erityisen onnistunut yhtiö on vastaajien mielestä toimintavarmuudessa.
Loimuaa kehutaan muun muassa ammattitaitoiseksi, luotettavaksi, palveluhaluiseksi ja ratkaisukykyiseksi toimijaksi.
Vastaajista peräti 95,6 % koki meidät luotettavaksi toimijaksi (vuonna 2020 vastaava luku oli 84,2 %). Vastuullisuuden
arvosanaksi arvioivat kuluttajat-asiakkaat 7,5 ja B2B-asiakkaat 7,8. (asteikolla 1–10).
Kehityskohteitakin löytyi. Asiakkaat toivoivat selkeyttä hinnoitteluperusteisiin ja tietoa kaukolämmön hinnan
muodostumisesta. Näiden viestimistä pyrimme kehittämään aktiivisesti. Häiriötilanteita on vastaajien mukaan
ollut vähän, mutta niistä toivotaan tiedotettavan vieläkin
paremmin. Häiriötilanteiden viestintää on kehitetty vuosien
varrella ja olemme ottaneet käyttöön tekstiviestipalvelun
asiakastiedotuksen tueksi.

ASIAKASTYYTYVÄISYYSINDEKSI

B2B-asiakkaat

4,27

Asteikolla 1-5 • 154 vastausta

Kuluttaja-asiakkaat

4,29

Asteikolla 1-5 • 46 vastausta

Tietosuoja
Olemme määritelleet toimintamallit erilaisiin tietosuojan
hallinnan tilanteisiin ja niiden valvontaan. Aiheeseen liittyviä rikkomuksia ei ole tapahtunut siten, että se olisi johtanut seuraamuksiin tai asiakasvalituksiin. Vuonna 2021
havaittiin yksi tietosuojapoikkeama tietojen käsittelyssä.
Tällaisia havaittuja tapauksia, joissa joidenkin yksittäisten
tietojen joutuminen väärien ihmisten tietoisuuteen on ollut mahdollista, oli vuonna 2019 1 kpl ja 2020 2 kpl. Nämä
saatiin hyvien käytäntöjen johdosta hallintaan ennen rikkomusten toteutumista.

Kuuden asiakastyytyväisyysväittämän keskiarvo asteikolla 1-5, sisältää
Loimuan oman kysymyksen “asiointikanavien sopivuus tarpeisiisi”.

Saavutettavuus
Myös energiayhtiöitä on koskenut vuoden 2021 alusta lähtien laki digipalveluiden saavutettavuudesta. Muokkasimme nettisivumme sekä muiden viestintäkanaviemme sisällön saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi jo syksyllä 2020.
Asiakasnet-palvelun osalta kriittiset palvelun sisällöt tulivat
saavutettaviksi talvella 2021.

5.3 Asiakasratkaisut edistävät
asiakkaiden vastuullisuutta

E
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nergiayhtiönä meillä on keskeinen rooli asiakkaidemme omien vastuullisuustoimenpiteiden ja tavoitteiden mahdollistajana ja edistäjänä. Tässä
roolissa myös kehitämme palvelutarjontaamme
vastaamaan vastuullisuuden vaatimuksia ja tehostamaan
energian järkevää käyttöä.
Samalla kun kehitämme koko tuotantomme hiilineutraaliutta, tarjoamme asiakkaillemme jo nyt mahdollisuuden
hankkia 100 % hiilineutraalia lämpöä KantaEko-tuotteen
avulla. Asiakas saa todennetun sertifikaatin, että lämpö on
tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Tämän lämpötuotteen
kysyntä on kasvanut voimakkaasti viime vuoden aikana.

100

Tarjoamme asiakkaille useita palveluja energiatehokkuuden lisäämiseksi, ja kerromme asiakkaille lämmitykseen
ja energiankulutukseen liittyvää tietoa monella tavalla.

Asiakaskohtaisesti tarjoamme tarkennettua energiadataa, olemme muun muassa kehittäneet ennakoivaa kulutuksen seurantaa sekä poikkeamiin reagointia. Lisäksi
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kaikki asiakkaamme voivat jatkuvasti seurata kulutustaan
Asiakasnet-verkkopalvelumme kautta eri päätelaitteilla.
Raportista näkee kulutuksen lisäksi myös arvion laitteiden
jäähtyvyyden toiminnasta. Mitä paremmin kaukolämpölaitteisto jäähdyttää kaukolämpöveden, sitä vähemmän
energiahäviötä syntyy. Monet toimenpiteemme tähtäävät
jäähtyvyyden parantamiseen. Konsultoinnin lisäksi muun
muassa viestimme asiakkaille suoraan jäähtyvyyden parantamisesta ja kiinnitämme asiaan huomiota mm. kulutuskirjeissä sekä erillisen jäähtyvyyskilpailun avulla.
Asiakkaille ilmainen ja kysytty palvelu ovat kiinteistökohtaiset lämpökatselmukset, joiden avulla autamme asiakkaitamme parantamaan lämmityksen toimintavarmuutta ja energiatehokkuutta. Lämpökatselmuksia tehdään
vuosittain noin sata. Määrät ovat laskeneet viime vuosina

Kiinteistökohtaiset
lämpokatselmukset
148

140

92

2019

2020

2021

Case:

Pingviini ❤ Loimuan hiilineutraali lämpö

L

oimuan kaukolämpöasiakkaat voivat
hankkia täysin uusiutuvilla polttoaineilla tuotettua, 100 %:sesti hiilineutraalia lämpöä. Tämän lämpötuotteemme nimi on Kanta Eko. Tuotteen
valinnut asiakas saa alkuperätakuun täysin uusiutuvilla tuotetusta lämmöstä.
Kanta Ekon suosio on kasvanut viime
vuosina. Viimeisin hiilineutraalin lämmön
valinnut yritys on Turengissa sijaitseva Froneri Finlandin jäätelötehdas, jossa valmistuvat muun muassa kaikkien herkkusuiden
tuntemat jäätelöt kuten Pingviini, Aino, Classic ja Puffet. Turengin jäätelötehdas on yksi Suomen suurimmista ja se on perustettu jo 1960-luvulla. Tehtaalla
työskentelee vakituisesti noin 100 henkilöä ja kuumimpana sesonkina henkilöstön määrä kaksinkertaistuu. Suomalaiset ovat jäätelökansaa, sillä jokainen suomalainen syö jäätelöä keskimäärin 12 litraa
vuodessa.
Froneri Finlandin jäätelöherkut halutaan valmistaa
vastuullisesti ja ympäristö huomioon ottaen. ”Turengin jäätelötehtaalla on jo pitkään ollut tavoitteena
vähentää energian kulutusta ja pienentää hiilijalanjälkeä. Vuosien saatossa olemme siirtyneet käyttämään niin biokaasua kuin tuulisähköäkin. Siirtymällä

vastuullisesti tuotettuihin energialähteisiin, olemme
pystyneet vähentämään CO2-päästöjä 2 834 000 kg
viimeisen viiden vuoden aikana”, kertoo Froneri Finlandin projektipäällikkö Jarkko Hulkkonen.
Turengin jäätelötehdas on lämmennyt jo vuosia
Loimuan kaukolämmöllä. Tehtaan käyttämä lämpötuote päivitettiin Kanta Ekoksi vastaamaan yrityksen
vastuullisuustavoitteita. ”Vastuullisuusohjelmamme
mukaisesti oli järkevää siirtyä käyttämään Loimuan
tarjoamaa ympäristöystävällistä ja hiilineutraalia
Kanta Eko - kaukolämpöä. Sen avulla arvioimme pienentävämme CO2-päästöjä entisestään 60 000 kg
vuoden 2022 loppuun mennessä”, sanoo Hulkkonen.
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jonkin verran johtuen koronaepidemian aiheuttamista rajoitteista asiakaskäyntien suhteen.
Uudet asiakasratkaisut antavat asiakkaille työkaluja energian järkevän käytön edistämiseen. Lämpöluotsi Valvomo
-palvelussa asiantuntijamme seuraavat laitteiden toimivuutta ja energiatehokasta toimintaa jatkuvasti. Palveluun
sisältyvä Älykäs-lämpötilojen optimointi ohjaa lämmitystä
lämpötilojen mukaiseen järkevimpään tapaan lämmittää
asunto. Lisäksi jäähdytysratkaisumme lisää asumismukavuutta ja palvelussa on huomioitu myös ylijäämälämmön
kierrättäminen.
Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme kaukolämpölaitteiston uusintaa ns. avaimet käteen -palveluna, jolloin voimme osaltamme varmistaa asiakkaille energiankäytöltään
tehokkaan kaukolämpölaitteiston hankinnan. Palvelu on

otettu hyvin vastaan sekä kuluttaja- että taloyhtiöasiakkaiden keskuudessa. Sen vaivattomuus ja helppous ovat
avainasemassa asiakkaan miettiessä laitteiston uusimista.
Erityisesti kuluttajat, jotka vaihtavat lämmitysmuotoa ovat
olleet tyytyväisiä palveluun. He kokevat helpoksi koko lämmitysratkaisun ostamisen yhdestä paikasta, ja laitteen käyttöönottotarkastus luo turvaa ja luotettavuutta asiakkaalle.
Strategiamme mukaisesti olemme laajentaneet palvelujamme teollisen kokoluokan asiakkaille. Tarjoamme energiatuotannon kokonaispalvelua, jossa asiantuntevan ja
vastuullisen palvelumme avulla voimme tarjota energiaja kustannustehokkuuden paranemista. Palvelumme räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan. Energiapalvelumme kattaa niin lämmityksen, hukkalämpöjen hyödyntämisen, teollisen höyryn, jäähdytyksen kuin energiatuotannon
valvonnan.

Case:

Loimua toimii Lindströmin palvelukeskuksen
O&M-palveluiden tuottajana

L

indströmin Hämeenlinnan palvelukeskus on ollut
pitkään Loimuan maakaasuasiakas. Yksikkö on
yksi Lindströmin suurimmista ja monipuolisimmista palvelukeskuksista Suomessa. Se käyttää
prosesseissaan höyryä, joka tuotetaan kahdella maakaasukäyttöisellä kattilalla.
Hämeenlinnan palvelukeskuksessa pestään ja huolletaan työvaatteita, teollisuuspyyhkeitä, puuvillapyyhkeitä ja puhdastilatekstiilejä keskimäärin viisi miljoonaa
kiloa vuodessa. Palvelukeskuksessa työskentelee noin
175 henkilöä.
Yhteistyö Loimuan kanssa on nyt laajentunut maakaasutoimituksen lisäksi koskemaan myös laitteiston
käyttö- ja kunnossapitopalveluita. Loimua vastaa
muun muassa Lindströmin kattilalaitoksen kunnossapidosta, käyttötarkkailusta, varallaolotoiminnoista ja
käytönvalvonnasta.
”Tähän mennessä olemme olleet erittäin tyytyväisiä
yhteistyöhön Loimuan kanssa. On hienoa, että Loimua
on nostanut esille myös kehityskohteita, joiden avulla voimme mahdollisesti kehittää toimintaamme vielä
paremmaksi, vastuullisemmaksi ja asiakaslähtöisemmäksi,” kiittelee Lindströmin Suomen maajohtaja Pasi
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Saarinen.
Lindström on kokenut, että Loimuan vahvuus kokonaisvaltaisten energiapalveluiden tuottajana on sen
vankka kokemus energiatuotannon käyttö- ja kunnossapidosta, osaava henkilöstö sekä vahva kokonaisresurssi. Lisäksi Loimuan vahvuudeksi tunnistettiin kehittävä, pitkäjänteinen ja eteenpäin suuntaava yhteistyö
asiakkaan kanssa.

5.4 Toimintavarmuus ja laatu

K

aukolämmön tuotannon ja toimituksen varmuus on
yhteiskunnan toiminnan kannalta erittäin tärkeää
ja pyrimme varmistamaan tämän monin eri tavoin.
Voima- ja lämpölaitosten käyttö- ja kunnossapitoa tehdään ennakoivin menetelmin ja suunnitelmallisesti.
Varmistamme lämmön jakelun putkiverkoston huolto- ja
korjaustöiden avulla. Niitä tehdään ennakolta määritellyn
korjausohjelman mukaisesti. Kaukolämpöverkoston kunnosta saadaan tietoa automaattisten valvontalaitteiden
avulla sekä säännöllisten huoltotoimenpiteiden yhteydessä.
Valvontajärjestelmä auttaa seuraamaan verkoston olosuhteita ja paikallistamaan esimerkiksi kaukolämpövuotoja.
Äkilliset vuodot korjataan nopeasti ja pyritään siihen, että
asiakkaille aiheutuva haitta lämpökatkosta pysyisi pienenä.
Keskusvalvomo Vanajan voimalaitoksella valvoo ympäri
vuorokauden vuoden jokaisena päivänä lämmön toimitusta ja jakelua sekä reagoi ongelmiin viiveettä. Keskusvalvomosta käsin valvotaan, operoidaan ja optimoidaan
Loimuan kaikkia tuotantolaitoksia ja verkkoja sekä jatkossa
myös asiakkaille suunnattuja kiinteistökohtaisia Lämpöluotsi-etäpalveluita.
Vuonna 2021 asiakkaallamme oli keskimäärin ainoastaan
0,5 tunnin keskeytys lämmön jakelussa koko vuoden aikana
eli toimitusvarmuus oli 99,993 %.
Toimintamme yhteiskunnan kannalta kriittisellä alalla
edellyttää myös valmiutta kriiseihin.
Valmiussuunnitelmat on tehty yllättävien tuotanto- tai

2021

0,5

jakeluhäiriöiden hallintaan ja kriisiviestintään. Harjoittelemme säännöllisesti häiriöihin reagointia sekä niistä viestimistä.
Koronapandemian alettua otimme käyttöön ennakkoon
suunnitellut toimenpiteet, joilla vähennettiin työntekijöidemme riskiä sairastua. Tällaisia toimenpiteitä olivat esim.
valvomon eristäminen, töiden ja työntekijöiden hajauttaminen ja etätöiden suosiminen niissä tehtävissä, jotka voidaan niin hoitaa. Toimintaohjeitamme on päivitetty jatkuvasti tilanteen mukaan ja näin varmistamme energian
häiriöttömän jakelun asiakkaillemme.
Varautumissuunnitelmassa otetaan huomioon myös Ukrainan sodan ja Venäjän pakotteiden kaltaiset tilanteet ja
niiden aiheuttamat vaikutukset polttoaineen riittävyyden
osalta. Seuraamme jatkuvasti tilannetta, sen kehittymistä
ja teemme sen mukaiset tarvittavat toimenpiteet.

Arvoa asiakkaillemme
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6. Hyvinvoiva henkilöstö ja
korkeatasoinen turvallisuustyö
6.1 Keskeiset tavoitteet
Työhyvinvoinnin
kehittäminen ja

Aito-työhyvinvointimallin
toteuttaminen
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Tapaturmaton arki
(nolla työtapaturmaa ja
työperäistä sairautta)
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Strategiaa tukevan

yrityskulttuurin
kehittäminen

6.2 Henkilöstöjohtamisen tavoitteet
ja painopisteet

N

oudatamme henkilöstöasioiden hoidossa yhtiön
henkilöstöpolitiikkaa, eettisiä periaatteita, työlainsäädäntöä, alan työehtosopimuksia sekä yhtiötasoisia paikallisia sopimuksia ja ohjeistuksia
tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Työhyvinvoinnin edistäminen ja osaamisen johtaminen ovat tärkeitä strategisia
painopistealueita. Yhtiössä laaditun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on syrjimätön työilmapiiri ja yhdenvertaisuuden noudattaminen kaikessa toiminnassa sekä työntekijöiden tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen
kohtelun edistäminen. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö
perustuu lainsäädäntöön ja yhtiön arvoihin. Loimuassa on
nollatoleranssi häirinnän ja epäasiallisen käytöksen suhteen.

Yrityksemme henkilöstöstrategiset
painopisteet ovat:
1) Henkilöstön määrä, rakenne ja laatu tukevat
yrityksen tuloksellista toimintaa

6.3 Henkilöstön kuvaus
Henkilöstömäärä
Yhtiön henkilöstömäärä 31.12.2021 oli 88 henkilöä, joista
valtaosa työskentelee Hämeenlinnassa, yhtiön päätoimipaikkakunnalla. Henkilöstöä työskentelee lisäksi Heinolassa,
Jyväskylässä ja Oulaisissa. Henkilöstöstä 62 % toimii asiantuntija- ja esimiestehtävissä ja loput 38 % asentajatehtävissä. Yhtiön henkilöstöstä 85 % on miehiä.
Alla on kuvattu yhtiön työntekijöiden jakautuminen henkilöstöryhmittäin sekä henkilöstön sukupuolijakauma vuoden
2021 lopussa.

Henkilöstöryhmä

lukumäärä

Työntekijät

38

Toimihenkilöt

28

Ylemmät toimihenkilöt

17

Johto

5

Yhteensä

88

2) Ammatillisen osaamisen aktiivinen kehittäminen
3) Henkilöstön motivointi ja sitouttaminen työhön
erilaisilla palkitsemisjärjestelmillä

Sukupuolijakauma 31.12.2021

4) Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja
sen seuranta

15 %
Nainen

5) Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

Mies

Henkilöstöjohtaminen on vastuullista, laadukasta ja arvojen mukaista. Esimiehen vastuulla on perehdyttää jokainen
työntekijä arvoihimme ja vastuullisiin toimintatapoihimme
sekä varmistaa, että jokainen työntekijä tietää tehtävänsä,
henkilökohtaiset tavoitteensa ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.
Järjestämme säännöllisesti johtamis- ja esimiesvalmennusta, jonka tavoitteena on vahvistaa yhdenmukaista johtamista sekä parantaa johtamis- ja esimiestyötä eri osa-alueilla. Vuosittainen ilmapiirimittaus on johtamisen ja esimiestoiminnan tuloksellisuuden mittaamisen keskeinen väline.
AITO-työhyvinvointimalli ohjaa vahvasti toiminnan kehittämistä. Toimintaamme ohjaa lisäksi yhteisesti keväällä 2021
luodut arvomme, jotka antavat suuntaa tekemisellemme
sekä miten kohtaamme työkaverimme ja asiakkaamme.
Loimua Oy kuuluu työnantajana Energiateollisuus ry:hyn,
ja työsopimuksissa ja -ehdoissa noudatetaan Energia-alan
työehtosopimuksia.

85 %

Työsuhdemuodot
Loimuan henkilöistä 31.12.2021 lähes kaikki työskenteli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, ainoastaan yksi
henkilö oli määräaikaisessa työsuhteessa. Määräaikaisessa työsuhteessa vuoden 2021 aikana Loimuassa työskenteli
kaikkiaan 14 henkilöä, joista valtaosa oli kesäharjoittelijoita.
Yhtiössä tehdään pääsääntöisesti kokoaikatyötä. Mahdollisuudet siirtyä tekemään lyhennettyä työaikaa tai jäädä
vuorotteluvapaalle harkitaan tapauskohtaisesti. Vuonna
2021 osa-aikatyötä teki kaksi henkilöä ja perhevapaita
käytti seitsemän henkilöä. Yhtiö tukee isyysvapaita antamalla palkallista vapaata 15 työpäivän verran TES:n asettaman kuuden palkallisen päivän sijaan.
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Henkilöstön ikäjakauma sukupuolen mukaan 31.12.2021
18
16

Miehet

14

Naiset

12
10
8
6
4
2
0

25-29

30-34

35-39

40-44

Loimua Oy:n koko henkilöstö kuuluu liukuvan työajan piiriin. Poikkeuksen tekee keskeytymätöntä kolmivuorotyötä
tekevä henkilöstö, joka työskentelee 12 tunnin työvuorojärjestelmässä. Liukuvan työajan lisäksi yhtiössä on mahdollista tehdä etätyötä 2 päivää viikossa. Koronavuosi on
vaikuttanut etätöiden määrään siten, että suosituksen mukaisesti toimihenkilötehtävissä työskentelevät ovat olleet
suurelta osin etätyössä keväästä 2020 lähtien.

Ikäjakauma
Naisten keski-ikä 31.12.2021 oli 43,8 vuotta ja miesten 46,7
vuotta. Vastaavat luvut edellisvuonna oli naisten osalta
43,6 vuotta ja miesten 46,2 vuotta. Koko henkilöstön keski-ikä oli 46,3 vuotta (vuonna 2020 45,7 vuotta ja vuonna
2019 45,3 vuotta).
Suurin ikäryhmä naisista vuoden 2021 lopussa oli
35–39-vuotiaat ja miehistä 45–49-vuotiaat. Yli 50-vuotiaiden osuus henkilöstöstä oli 33 prosenttia. Osuus pysyi
samana kuin edeltävänä vuonna. Alle 30-vuotiaiden osuus
koko henkilöstöstä oli vain 5 %.

Rekrytointimäärät ja henkilöstön vaihtuvuus
Henkilöstön lähtövaihtuvuus vuonna 2021 oli 6,8 % ja tulovaihtuvuus 5,7 %. Vuonna 2020 lähtövaihtuvuus oli 4,4 % ja
tulovaihtuvuus 3,3 %. Vuoden 2021 aikana rekrytoitiin toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin viisi henkilöä. Vanhuus-/työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi vuoden 2021 aikana
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45-49

50-54

55-59

>60

yksi henkilö.
Alla olevassa kuviossa on kuvattu vakinaisen henkilöstön
työsuhteiden kestoa Loimuan palveluksessa 31.12.2021
Keskimääräinen työsuhteen kesto yhtiön palveluksessa
on kestänyt keskimäärin 15 vuotta. Henkilöstöstä 51 prosenttia on työskennellyt vuoden 2021 lopussa yli 10 vuotta.
Alle 5 vuotta työskennelleitä oli 32 % henkilöstöstä. Yli 30
vuoden työsuhteen kesto oli 19 %:lla henkilöstöstä.
Työllistimme vuonna 2021 kesäharjoittelijoina 12 henkilöä
painottuen työntekijäpuolen tehtäviin. Koronaepidemiasta
huolimatta pystyimme tarjoamaan kesätöitä normaalisti.
Loimua on sitoutunut myös Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan tarjoten laadukkaita kesätyökokemuksia.

Vakinaisen henkilöstön
työsuhteiden kesto
5%
alle 5 vuotta
14 %

32 %

5-9 vuotta
10-19 vuotta

9%

20-29 vuotta
23 %

17 %

30-39 vuotta
40 vuotta tai yli

6.4 Työhyvinvointia AITO-mallin,
vastuullisuuden ja arvojen kautta

T

yöhyvinvointiasiat ovat merkittävässä osassa
Loimuan yrityskulttuuria. Työhyvinvointiamme on
ohjaamassa AITO-malli, jonka pohjalta kehitämme työhyvinvointitoimintaa ja sitä tarkastellaan
laajasti, ei vain yksittäisinä ja irrallisina tekoina. Työhyvinvointimalli osoittaa henkilöstön työhyvinvoinnin johtamisen
laajuuden ja moniuloitteisuuden. Siihen sisältyy niin työkulttuurillisia asioita, terveyttä, turvallisuutta, johtamista
sekä vastuullisuutta työpaikalla ja työyhteisön sisällä.
Olemme tehneet systemaattista ja suunnitelmallista työtä
henkilöstön työhyvinvoinnin parissa jo useita vuosia. Monet
näistä hankkeista ovat saaneet alkunsa henkilöstötyytyväisyysmittauksesta tai vuoropuhelusta henkilöstön kanssa.
Hankkeita toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ulkopuolisten
kumppaneiden, kuten työterveyspalveluiden, kanssa.
Työhyvinvointimallin avulla tavoitteena on tehdä näkyväksi työhyvinvointiteot ja -toimenpiteet, joissa onnistu-

mista seurataan ja mitataan. Henkilöstökyselyn tulos on
tärkeä mittari onnistumisen ja vaikuttavuuden arvioinnissa.
Myös työsuojelutoimikunta ja yhteistoimintaryhmä valvovat työhyvinvointiasioiden kokonaisvaltaista toteutumista.
Ensikosketus AITOON oli keväällä 2020 laaditut ”Työpaikan
aidot pelisäännöt”, jotka kasattiin henkilöstömme arvostamista ja tärkeinä pitämistä asioista. Nämä säännöt ohjaavat arkea työyhteisössä.
Vuodesta 2022 alkaen yhtiö on mukana Vastuullinen
työnantaja -kampanjassa.
Kampanjassa sitoudutaan
edistämään seuraavia työelämän vastuullisuusperiaatteita: syrjimättömyys,
työelämän tasapaino ja
hyvinvointi, esihenkilötyöhön panostaminen, työn merkitys ja työssä kehittyminen, tehtävän vaatimusten mukai-

AITO -työhyvinvointimalli

AITO -työhyvinvointimalli
AITO -työhyvinvointimalli

Aito johtajuus, lupa olla aito, aito hymy, aidosti läsnä, aito tunne
arvostuksesta, aito halu kehittää ja kehittyä

Aito johtajuus,
lupa
olla aito,
aito olla
hymy,
aidosti
läsnä,
aito tunne
AitoAito
johtajuus,
lupa
olla
aito,
aito
hymy,
aidosti läsnä, aito
johtajuus,
aito,
aito
AITO -työhyvinvointilogossa
onlupa
on käytetty
neljää
ikonia
jahymy,
kirjainta:
arvostuksesta,
aito
halu
kehittää
ja
kehittyä
timantti,
peukku, sydän
ja
lamppu.
Jokainen
näistä
kuvastaa
tiettyä
arvostuksesta,
aito halu kehittää ja kehittyä
aidosti läsnä,
aito tunne arvostuksesta,
työhyvinvoinnin osa-aluetta.

aito halu kehittää ja kehittyä

AITO -työhyvinvointilogossa
on on käytetty neljää ikonia ja kirjainta:
AAITO
= oman
ja toisen työn arvostus,
-työhyvinvointilogossa
on
timantti, peukku,
sydän ja lamppu. Jokainen näistä
tiettyä
arvostus
ihmisenä
AITO
-työhyvinvointilogossa
on onkuvastaa
käytetty
neljää ikonia ja kirjainta:
on käytetty neljää ikonia ja
työhyvinvoinnin osa-aluetta.
kirjainta:
timantti,
peukku,
timantti,
peukku,
sydän
ja
lamppu.
Jokainen
näistä kuvastaa tiettyä
I = innostava työkulttuuri ja ilmapiiri, työn

sydän
lamppu.
Jokainen
ilo,
iloiset ja
ihmiset,
innostava
johtaminen
työhyvinvoinnin
osa-aluetta.
näistä kuvastaa tiettyä
T = Terveys ja turvallisuus, tasa-arvo

työhyvinvoinnin
osa-aluetta.
A = omantyöyhteisössä
ja toisen työn arvostus,

arvostus ihmisenä
O = Osaaminen, oman työn kehittäminen

ja
osaamisen
jakaminen,
Ajohtaminen,
=työkulttuuri
oman
jajatoisen
työn
I = innostava
ilmapiiri,
työnarvostus,
oppimisen ilo, oikeudenmukaisuus
ihmisenä
ilo, iloiset arvostus
ihmiset, innostava
johtaminen

T = Terveys
turvallisuus,
tasa-arvo
Työhyvinvointiin
liittyvän
viestinnän yhteydessä näkyy AITO -logo. Mikäli
I =jainnostava
työkulttuuri
ja ilmapiiri, työn

kyse on jonkin tietyn työhyvinvoinnin osa-alueesta, voimme käyttää myös
työyhteisössä
pelkästään
kyseistä
osa-aluetta
kuvaavaa yksittäistä
ikonia.
ilo, iloiset
ihmiset,
innostava
johtaminen

O = Osaaminen, oman työn kehittäminen
ja johtaminen,
osaamisenjajakaminen,
T = Terveys
turvallisuus, tasa-arvo
oppimisen ilo, oikeudenmukaisuus
työyhteisössä

Panostamme
yhteistyöhön
pyytämällä
ja antamalla apua

Työyhteisön

tunne

pelisäännöt
Arvostamme
työkavereitamme
ja itseämme
Innostamme,
kannustamme
ja kiitämme
Luotamme
ja olemme
luottamuksen
arvoisia

Muistamme
työn tauottamisen
tärkeyden
Olemme avoimia,
positiivisia ja
jaamme tietoa
Annamme ja
vastaanotamme
rakentavaa
palautetta

Kehitämme
itseämme
ja työtämme

Käyttäydymme
ystävällisesti,
ammattimaisesti
ja asiallisesti

Sitoudumme
yhteisiin tavoitteisiin
ja työskentelemme
vastuullisesti

O = Osaaminen, oman työn kehittäminen

Työhyvinvointiin liittyvän viestinnän yhteydessä näkyy AITO -logo. Mikäli
ja johtaminen,
osaamisen
jakaminen,
kyse on jonkin
tietyn työhyvinvoinnin
osa-alueesta,
voimme käyttää myös
pelkästään
kyseistä osa-aluetta
kuvaavaa yksittäistä ikonia.
oppimisen
ilo, oikeudenmukaisuus

Työhyvinvointiin liittyvän viestinnän yhteydessä näkyy AITOHyvinvoiva
-logo. Mikäli
henkilöstö ja korkeatasoinen turvallisuustyö
kyse on jonkin tietyn työhyvinvoinnin osa-alueesta, voimme käyttää myös
pelkästään kyseistä osa-aluetta kuvaavaa yksittäistä ikonia.
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nen palkkaus ja hyvä hakijakokemus. Yhtiö osallistuu osana
kampanjaa myös Vastuullinen työnantaja -tutkimukseen.
Keväällä 2021 rakensimme Loimualle uudet arvot. Arvomme (ihmiseltä ihmiselle, uteliaasti uudistuen ja lujaa luotettavuutta) syntyivät johdon ja henkilöstön yhteistyönä
loppukeväästä 2021. Arvot osaksi Loimuan arkea -arvomatka jatkui syksyllä tiimien omien arvotyöpajojen merkeissä. Työpajojen tavoitteena oli keskustellen pohtia miltä
arki todellisuudessa näyttää, kun arvot tulevat esiin arjessamme ja miten ne voisi vielä paremmin toteutua. Arvot
elävät Loimuassa jo nyt mukana arjessa muun muassa Arvokas teko -palkitsemisen muodossa, jossa palkitaan henkilöstöä arvojen mukaisesta toiminnasta tai teosta. Arvojen
hyödyntäminen arjessa ja sisäisessä viestinnässä jatkuu
vuonna 2022, erityisesti osana alkanutta yrityskulttuurin
kehittämishanketta.
Henkilöstön työhyvinvointia arvioidaan vuosittain tutkimuksen avulla. Loppuvuodesta 2021 toteutettiin oma AITO-fiiliskysely, jonka tavoitteena oli kartoittaa henkilöstömme sen hetkisiä fiiliksiä sekä yleistä työilmapiiriä. Samalla

selvitettiin myös henkilöstön tyytyväisyyttä työterveyspalveluitamme kohtaan.
Kyselyyn osallistui suurin osa henkilöstöstä, ja kokonaistulos oli hyvällä tasolla. Edellisestä vuodesta tuloksissa
parani innostuneisuus ja motivoituneisuus omasta työstä
ja työnantajan tarjoamat joustomahdollisuudet. Esimiestyön osalta koettiin vahvuudeksi, että esimiehen puoleen
on helppo kääntyä ja esimies luottaa tiimiläiseen. Kehittämiskohteina nähtiin johtamisen liittyviä asioita kuten johdon viestintä, yhdenmukainen toiminta, palautekulttuurin
kehittäminen ja arvojen mukaan toimiminen.
Kyselyn tulosten perusteella vuodelle 2022 on tehty kehittämissuunnitelma, joka kattaa mm. seuraavia toimenpiteitä:
• Yrityskulttuurin kehittäminen
• Esimiestyön laatu ja yhdenmukainen toiminta
(ohjeet, valmennukset)
• Arvot osaksi arkea
• Johtoryhmän jalkautuminen eri työskentelypaikkakunnille sekä johdon aloitteellinen ja
säännöllinen viestintä

Teimme kyselyn Unelmien työpäivänä siitä minkälaisia työkavereita meillä Loimuassa on.
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6.5 Aktiivista osaamisen kehittämistä

A

mmatillisen kehittymisen tukeminen on tärkeä ja
merkittävä osa henkilöstömme työhyvinvointia.
Arvostamme henkilöstön osaamista ja tarjoamme mahdollisuuksia ja kannustusta ammatilliseen kasvuun ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Koko
henkilöstömme kuuluu vuosittain käytävien kehitys- ja tavoitekeskustelujen piiriin. Niiden yhteydessä kartoitetaan
muun muassa henkilöstön kehittymistarpeita sekä seurataan vuosittaisten tavoitteiden toteutumista
Yhtiön henkilöstön ammatillinen osaaminen on hyvällä
tasolla. Osaamista ylläpidetään ajantasaisella ja jatkuvalla koulutuksella. Yhtiö tukee koulutusta, kun se liittyy
suoraan ammattitaidon kehittämiseen nykyisessä tehtävässä tai antaa valmiuksia suunnitelluille tuleville tehtäville. Osaamisen kehittymisen keinoja ovat muun muassa
työssä oppiminen, sisäiset kehitysryhmät sekä sisäiset ja
ulkoiset koulutusohjelmat. Myös tehtävien jakaminen siten, että osaamista saadaan siirrettyä kokeneilta työntekijöiltä nuoremmille, on olennainen osa oppimista ja
osaamisen kehittämistä.

Henkilöstön koulutustaustat
15 %

48 %
37 %

Muu ammatillinen
koulutus
Opisto/AMK
Akateeminen koulutus

Henkilöstömme saa säännöllisesti johtamis- ja esimieskoulutusta, oman osaamisalueen ylläpitävää ja edistävää
koulutusta sekä työyhteisön kehittämiseen tähtääviä koulutuksia kuin myös tuotteisiin, palveluihin, järjestelmiin sekä
asiakkaiden palvelemiseen liittyvää valmennusta.
Vuonna 2021 jatkettiin valmentavan johtamiskulttuurin
vahvistamista esimiesten yksilö- ja tiimivalmennuksilla.
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Esimiehiä valmennettiin esimiestyötä tukevista prosesseista, kuten kehityskeskusteluista ja varhaisen tuen keskusteluista. Asiantuntijat osallistuivat monenlaisiin lyhyempiin ja
pidempiin omaa ammatillista osaamista kehittäviin koulutusohjelmiin. Asentajat suorittivat myös omaa ammatillista
kehittymistä lisääviä kursseja ja tutkintoja, kuten kaukolämpöasentajan ja kaukolämpöyliasentajan tutkinnot. Koko
henkilöstöltä edellytetään työturvallisuuskortin suorittamista sekä lakisääteisten pätevyyksien ajantasaisuutta. Näitä
teemoja jatketaan myös vuonna 2022.
Yhtiön viestintä teki syksyllä 2021 henkilöstökyselyn sisäisen viestinnän kehittämistarpeista, ja tässä yhtenä osiona
kartoitettiin henkilöstön viestinnän koulutustarpeita. Kou-

lutusta toivottiin muun muassa Teamsin käyttöön, englanninkielellä työskentelyyn, esiintymistaitoihin, Power Point
-esitysten tekemiseen, asiantuntijaviestintään yhdistettynä
esimerkiksi LinkedIn:in käyttöön sekä esimies- ja johtamisviestintään. Nämä koulutukset alkavat vuonna 2022.
Syksyllä 2020 startannut ulkopuolisen kumppanin kanssa yhteistyössä organisoitu asiantuntijoiden kasvuohjelma jatkui vuonna 2021. Ohjelman tavoitteita ovat oman
toiminnan ja oman asiantuntijaroolin kehittämistarpeiden
tunnistaminen ja muokkaaminen, itsensä johtamisen taitojen vahvistaminen ja kehittäminen, työssä onnistumisen,
tuloksellisuuden ja hyvinvoinnin kasvattaminen sekä yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen.

Case:

Asiantuntijoiden kasvuhanke
syvensi työelämätaitoja

A

siantuntijoillemme räätälöity kasvuhanke
sai alkunsa monen tekijän summana. Eleniasta irtautuminen muutti tehtäväkuvia ja
vastuualueita tukitoimintojen osalta. Asiantuntijoilta oli myös tullut toive sisäisestä valmennusohjelmasta oman työn ja asiantuntijuuden kehittämiseksi
ja johtamiseksi. Myös henkilöstökyselyissä oli noussut
esiin kehittämistarpeita ja toiveita, joita hyödynnettiin
valmennusohjelman suunnittelussa.
”Asiantuntijoiden kasvuhanke on ollut yli vuoden
mittainen matka, joka startattiin loppuvuodesta 2020
ja viimeinen valmennuspäivä oli alkuvuonna 2022.
Valmennus on tähän liian ”kevyt” sana, enemmin kuvaisin kokonaisuutta sanalla kasvumatka. Meitä oli
mukana 20 osallistujan porukka koostuen asiantuntija- sekä esimiesroolissa olevista. Vetäjäksi hankkeeseen valikoitui Sitomosta Nina Rinne, jonka huikea
ammattitaito ja innostava, luottamusta herättävä persoona sai meistä paljon irti”, kuvaa henkilöstöpäällikkö
Virpi Suomalainen.
Ohjelmaan sisältyi osanottajien 270°-palautearviointi, jossa läheiset työkaverit, esimiehet ja yhteistyötahot
antoivat arvion asiantuntijasta ja hänen osaamisestaan.
Vastaukset käytiin läpi henkilökohtaisissa keskusteluissa
Sitomon Ninan kanssa. Ohjelma sisälsi lisäksi neljä yhteistä workshop-päivää, jotka korona-ajan takia valitettavasti jouduttiin pitämään Teamsin välityksellä.
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KASVUHANKE on ollut osa
Loimuan AITO-työhyvinvointikonseptia, sen
O:ta kuvaavaa osiota
eli O=Osaaminen,
oman työn kehittäminen
ja johtaminen, osaamisen
jakaminen, oppimisen ilo
ja oikeudenmukaisuus.

Virtuaalipäivissä paneuduttiin seuraaviin aiheisiin:
•

Vahvana muutoksessa: Ekosysteemin muutokset ja niiden tutkiminen. Muutosten vaikutukset
yksilöön ja yhteisöön.

•

Tuloksellista yhteistyötä: Vahvan ja tuloksellisen
yhteistyön rakentaminen yksilöinä, tiimeinä ja
organisaatioina.

•

Tukea ja taitoja itsensä johtamiseen: Miten
johtaa itseään, hyvinvointia ja aikaansaamista
kiireen keskellä ja jatkuvassa muutoksessa.

•

Asiantuntijoiden yrityskulttuuri -työpaja

Työntekijän
koulutuskartta
Olemme
vastuullisia
edelläkävijöitä

Sisäiset
perehdytykset/
valmennukset

Pätevyydet

Täydennyskoulutukset/
kurssit

Tutkintoon
johtavat jatkokoulutukset

Olemme
luotettava
asiantuntijakumppani

Toimihenkilön
kehityskartta
Olemme
vastuullisia
edelläkävijöitä

Kehitymme
toisiamme
arvostaen

Olemme
luotettava
asiantuntijakumppani

Kehitymme
toisiamme
arvostaen

Työelämän kokemukset

- Uuden työntekijän perehdytyskortti
- Työssäoppiminen/Oppisopimus
- Koulutukset turvallisuus-, ympäristö- ja vastuullisuusasioista
- Järjestelmäperehdytykset
- Kehityshankkeet ja -projektit
- Työnkierto

Työssä kehittyminen ja työnkuvan muutokset
Kehitysprojektit ja yhteishankkeet

- Työtehtävään liittyvät lakisääteiset ja muut pätevyydet
- Työturvallisuuskortti

Esimiesvastuu

Johtaja

Päällikkö

- Ammatillista kehittymistä tukevat täydennyskoulutukset ja -kurssit
- Tehtäväkohtaiset koulutusohjelmat
- Energia-alan kurssit/koulutukset

Asiantuntija
Senior-taso
Assistentti
Junior-taso
Oma mielenkiinto ja
motivoituneisuus

- Kaukolämpöasentaja
- Kaukolämpöyliasentaja
- Ammattioppilaitos/Ammattikorkeakoulu
- Voimalaitoskoulutukset

Koulutus

Jatkuva oppiminen ja
ammatillinen kehittyminen

Toimihenkilö

Käytössämme on visualisoidut kehitys- ja koulutuskartat. Kuvausten tarkoituksena on esitellä niitä mahdollisuuksia, miten voimme työnantajana mahdollistaa henkilöstömme jatkuvan oppimisen, ammatillisen osaamisen ja kehittymisen
Loimuassa.

6.6 Palkitseminen

P

alkitsemisen tavoitteena on kannustaa hyviin työsuorituksiin ja motivoida henkilöstöä pitkäjänteiseen työhön tavoitteiden saavuttamiseksi. Palkkaus määräytyy henkilöstöryhmittäin tehtävän
vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella,
jota arvioidaan vuosittain esimies-alaiskeskusteluissa.
Loimuassa on koko henkilöstön kattava tulospalkkausjärjestelmä, jonka ehdot yhtiön hallitus hyväksyy vuosittain.
Palkkiojärjestelmä perustuu ennalta määriteltyjen, yhtiön
strategisista tavoitteista johdettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Nämä toimivat perustana myös henkilökohtaisissa
tavoitteissa.
Henkilöstöä palkitaan kannustepalkkioilla hyvistä työsuorituksista, jotka ylittävät joko oman vastuualueen rajat
tai omaan tehtävään liittyvät vaatimukset. Kannustepalkkioita jaettiin vuonna 2021 yhteensä 5 kpl (vuonna 2020

9 kpl). Yhtiössä on käytössä myös erillinen projektitöiden
palkitsemismalli. Lisäksi palkitsemme henkilökunnan tekemistä aloitteista, jotka johtavat parannuksiin toiminnoissamme, palveluissamme tai turvallisuudessa.
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6.7 Yhdenvertaisuus ja syrjinnän ehkäisy

T

asa-arvon edistäminen on osa Loimuassa tapahtuvaa toiminnan kehittämistä ja johtamista. Olemme laatineet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Sen tavoitteena on edistää tasa-arvon
periaatteiden omaksumista henkilöstön toiminnassa ja
työympäristöä koskevassa suunnittelussa, valmistelussa sekä päätöksenteossa niin, että kaikilla on yhtäläiset
mahdollisuudet toimia ja edetä työtehtävissään. Tasa-arvo
on yksi työyhteisön keskeisistä arvoista.
Rekrytointipolitiikkamme mukaisesti työtehtävät suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan siten, että ne soveltuvat
sekä naisille että miehille iästä ja syntyperästä riippumatta. Tavoitteena on kannustaa myös naisia hakeutumaan
vaativimpiin tehtäviin. Huolehdimme siitä, että tehtävät ja
pätevyysvaatimukset sekä nimikkeet ovat sukupuolineutraaleja. Ammattipätevyyttä vaativiin tehtäviin nimitettäessä tehdään hakijoiden pätevyysvertailu, jolla varmistetaan,
ettei sukupuolisyrjintää tapahdu. Työnantajan tavoitteena
on valita tehtävään parhaaksi arvioimansa henkilö. Pätevämpi henkilö ei saa tulla syrjäytetyksi sukupuolensa tai
sukupuoleen liittyvien syiden, iän tai etnisen taustan perusteella. Edistämme naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luomme heille yhtäläiset
mahdollisuudet uralla etenemiseen.
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Tehtävän vaativuuden määrittelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota objektiivisuuteen arvioitaessa tehtäviä,
joissa toinen sukupuoli on valtaenemmistönä. Samanarvoisista töistä tulee maksaa palkkaa samoilla tehtävän vaativuuden, henkilön osoittaman työmenestyksen ja työssä
saavutettujen tulosten perusteella. Myös erilaiset palkanlisät kohdistetaan tasapuolisesti palkkauksen osaksi.
Lähtökohtana on työtä ja työaikaa suunniteltaessa saavuttaa toimiva työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen
osapuolten kesken, mikä osaltaan edistää toiminnan tuloksellisuutta ja henkilöstön pysyvyyttä. Mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään joustavia työaikamuotoja ja
– tapoja, esimerkiksi etätyö, joustava työaikamalli, osaeläkeratkaisut ja vuorottelu- sekä opintovapaat. Henkilökuntaa kannustetaan käyttämään perhepoliittisia vapaita.

Jokaisen tulee puuttua havaitsemaansa huonoon käyttäytymiseen tai kohteluun.
Vaikka häirinnästä onkin ensisijaisesti vastuussa häiritsijä
itse, on työnantajalla velvollisuus puuttua viimeistään siinä
vaiheessa, kun häirinnän kohde on saattanut asian työnantajan tietoon. Toimenpiteinä tulevat kyseeseen häirinnän
vakavuudesta riippuen häiritsijälle annettava huomautus,
varoitus tai siirtäminen toisiin tehtäviin. Vakavissa tapauksissa myös työsuhteen irtisanominen tai purkaminen on
mahdollista.

Käyttäytyminen jokaista työtoveria kohtaan on ystävällistä, asiallista ja kunnioittavaa. Loimuassa on nollatoleranssi
kaikenlaiselle häirinnälle.
Työyhteisössä ei sallita henkilöön tai ryhmään kohdistuvaa seksuaalista tai muuta häirintää, henkistä väkivaltaa tai kiusaamista. Jokaisella on vastuu hyvän työyhteisön
ja yhtiön arvojen mukaisen työilmapiirin rakentamisesta.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta tiedotetaan työpaikalla ja tasa-arvokysymyksiä käsitellään yhtiön
viestinnässä. Kehittämishankkeiden toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan yhtiön johdolle ja henkilökunnalle. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tarkistetaan
vuosittain ja kehittämiskohteet ovat osana työsuojelun toimintasuunnitelmaa.
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6.8 Työterveys ja -turvallisuus

T

yöturvallisuus ja -terveysasiat ovat osa liiketoimintastrategiaamme. Haluamme taata henkilöstöllemme ja yhteistyökumppaneillemme mahdollisuuden työskennellä turvallisessa, terveellisessä
ja motivoivassa työympäristössä.

Työterveys
Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö sekä henkilöstön työ- ja toimintakyvyn
edistäminen. Loimuan työterveyshuolto on lakisääteistä
kattavampi ja henkilöstön työkykyä tuetaan yhteistyössä
työterveyskumppanin kanssa päivitetyn työterveyshuollon
toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintasuunnitelma on
laadittu viiden vuoden periodille ja sitä tarkennetaan ja
päivitetään tarpeen mukaan vuosittain. Kaikille uusille yli
6 kk:n työsuhteeseen tuleville työntekijöille tehdään terveystarkastus. Lisäksi tehdään määräaikaistarkastukset joko
kolmen tai viiden vuoden välein sekä erikseen määritellyille
ns. riskityöntekijöille, kuten vuorotyötä tekeville.

huollon välillä, matalan kynnyksen esimies-alaiskeskustelut,
varhainen välittäminen, ennakointi sekä työkykyisyyden ja
työssäjaksamisen tukeminen olivat yhteistyön painopisteitä
vuonna 2021. Loimuassa on säännöllisessä käytössä varhaisen välittämisen malli, jolla pyritään jo varhaisessa vaiheessa
puuttumaan sairaslomiin ja henkilöstön työkykyhaasteisiin.

Sairauspoissaoloprosentin kehitys
2016-2021
5%
4%

3,2 %

3%

3,0 %
2,2 %

2,6 %

2%
1%
0%

Hyvä, tiivis yhteistyö esimiesten, henkilöstön ja työterveys-

4,2 %

1,9 %
2016

2017

2018

2019

2020

2021
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Yhtiön sairauspoissaolojen trendi on ollut laskeva. Vuoden 2021 rullaava 12 kk:n sairaspoissaoloprosentti oli 1,9
prosenttia yhtiön tavoitearvon ollessa 2,8 prosenttia. Toimiva työterveysyhteistyö, toiminnan kehittäminen, ennakointi
sekä aktiivinen ja systemaattinen työkykyjohtaminen ovat
avainasioitamme henkilöstön työ- ja toimintakyvyn tukemisessa ja sairauspoissaolojen hallinnassa. Kahden viimeisen vuoden aikana vallitseva koronatilanne on vaikuttanut
poissaoloihin. Tehostettu hygienia ja etätyö ovat vaikuttaneet sairaspoissaolojen merkittävään alentumiseen.
Tavoitteena vuoden 2022 osalta on, että koko henkilöstön
keskimääräinen sairauspoissaoloprosentti on enintään 2,6
prosenttia, joka on selkeästi alle energia-alan keskiarvon.
Korkeahkon keski-iän vuoksi kiinnitetään myös huomiota ikääntyvien työntekijöiden jaksamiseen ja jatkamiseen
työssä aikaisempaa paremmin ja pitempään. Työssäjaksamista tuetaan mahdollisuuksien mukaan mm. osa-aikaeläkeratkaisuilla.
Paikkakunnittain olemme organisoineet henkilöstön vetämää virkistystoimintaa ja tarjoamme henkilöstölle Eazybreak-mobiilisovelluksen kautta lounas-, liikunta- ja kulttuuripalveluita, joka laajennettiin vuonna 2021 kattamaan
myös hieronnan. Vuosittain järjestämme henkilöstöpäivät
koulutuksen, liikunnan ja yhdessäolon tiimoilta.

Työturvallisuus
Turvallisuustyömme perustana ovat osaava, ammattitaitoinen henkilöstö, turvalliset laitteet, prosessit ja toimintamallit sekä näkyvä turvallisuuden johtaminen.
Toimimme jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti
ja haluamme olla johtava yhtiö työturvallisuudessa. Tavoitteena on nolla loukkaantumista ja työperäistä sairastumista.
Vuonna 2021 meillä sattui yksi poissaoloon johtanut tapatur-
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ma. Vuoden loppuun mennessä tapaturmattomia päiviä oli
227 kpl urakoitsijat mukaan luettuna. Jatkossa yritämme olla
työturvallisuudessa entistä proaktiivisempia saavuttaaksemme nolla tapaturmaa tavoitteemme. Tämä tapahtuu muun
muassa säännöllisten riskinarviointien, turvallisuuskierrosten
ja turvallisuushavaintojen kautta, ja reagoimalla niissä esiin
nousseisiin kysymyksiin riittävän ripeästi. Työtapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien ja ammattitautitapausten lukumäärä/tehdyt työtunnit yhteensä oli 4,37
miljoonaa työtuntia kohden.
Työntekijöiden turvallisuudesta huolehtiminen on myös
olennainen osa yhteistyökumppaneidemme toimintaa.
Edistämme turvallisuuskulttuuria, jossa korostetaan tapaturmien ehkäisemistä ja turvallisuusriskien ennakointia.
Kulttuuriimme kuuluu myös turvallisuustason jatkuva seuranta. Meillä on käytössämme koko henkilöstölle sekä urakoitsijoille helppokäyttöinen ilmoituskanava turvallisuus- ja
ympäristöhavaintojen tekemiseen. Tehdyistä havainnoista
lähtee ilmoitus koko henkilöstölle välittömästi havainnon
teon jälkeen. Tämä on työsuojelun näkökulmasta erityisen
tärkeää: toimialueemme on laaja, mutta vaaranpaikat voivat olla hyvinkin samankaltaisia eri työtehtävissä. Havaintoilmoituksia tehtiin 67 kpl vuonna 2021.
Toimipaikoissamme tehdään säännöllisesti Safety Walkeja eli turvallisuuskierroksia, joihin osallistuu toimipaikan
vastuuhenkilöiden lisäksi yrityksen johto ja työsuojelupäällikkö. Turvallisuuskierroksien tavoitteena on työolojen
ja työympäristön turvallisuuden ylläpito ja jatkuva parantaminen. Turvallisuuskierroksien apuna käytetään tarkistuslistaa, jonka avulla arvioidaan mm. työympäristön ja
työvälineiden turvallisuutta. Hyvä järjestys ja siisteys ovat
oleellinen osa turvallisuutta, mutta tarkastuskierroksilla ar-

vioidaan myös mm. työpaikan melu-, lämpö-, valaistus-,
ilmastointi-, työhygienia- ja ergonomia-asioita.
Vuoden 2021 aikana tehtyjen turvallisuuskierroksien yhtenä painopistealueena oli polttoaineen vastaanotto. Tehdyistä havainnoista useat koskivat vastaanottosiilojen rakenteita. Näiden pohjalta toteutettiin erityisesti kiinteistöjen
ja laitteistojen kuntoon liittyviä perusparannuksia.

Työsuojelutoiminta
Työsuojelun perustavoite on ylläpitää ja edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä sekä ehkäistä
työtapaturmia ja ammattitauteja. Kehittämiskohteita ovat
työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy sekä
työntekijöiden henkisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen
edistäminen.
Työoloihin vaikuttamalla ylläpidetään ja edistetään työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä sekä vähennetään työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työperäisiä
terveyden menetyksiä. TTT-näkökohdat otamme huomioon
prosesseissamme ja laadimme tarvittavat menettelyohjeet.
Työsuojelutoimikunta valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja siihen kuuluvat työnantajan edustajina työsuojelupäällikkö ja henkilöstöpäällikkö, työntekijäryhmien edustajat ja nimetyt alueittaiset työsuojeluasiamiehet.

Henkilöstö ajan tasalla
Olemme sitoutuneet parantamaan henkilöstömme osaamista säännöllisesti järjestettävillä koulutuksilla sekä aktiivisella viestinnällä. Koulutamme ja innostamme henkilöstöämme lisäämään tietojaan ja sitoutuneisuuttaan sekä
ottamaan vastuuta työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiasioissa. Jokaisen työntekijän on kannettava niistä henkilökohtainen vastuu päivittäisessä työssään.
Ennen työskentelyn aloittamista toimipisteillämme edellytämme kaikilta työntekijöiltä ja urakoitsijoilta turvallisuusperehdytyksen suorittamista. Perehdytys koostuu kaikille
yhteisestä turvallisuusosiosta ja toinen toimipaikkakohtaisesta osiosta. Perehdytys on voimassa kaksi vuotta, jonka
jälkeen se on uusittava.
Perehdytys sisältää ne järjestys- ja turvallisuusohjeet,
joita Loimuan toimipaikoissa tulee noudattaa. Jokaisen
toimittajan on huolehdittava, että tämän turvallisuusperehdytyksen sisältämät ohjeet ja määräykset ovat jokaisen
työntekijän tai alihankkijan tiedossa.
Henkilöstöä koulutetaan työturvallisuusasioihin tilaisuuksissa sekä sähköisen oppimisympäristön Apprixin kautta.
Koulutuksia Apprix-ympäristöön on tehty seuraavista työturvallisuuteen liittyvistä aiheista: turvallisuusperehdytys, toimintajärjestelmä, ympäristö- ja jätehuolto, laitoskohtaiset turvallisuusperehdytykset, kemikaalivastaavien
perehdytys, turvallisuuskoordinaattorin koulutus ja koronaohjekoulutus. Järjestämme henkilökunnalle myös työturvallisuuskortti- ja ensiapukoulutuksia.
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7. Luomme arvoa toimialueillamme –
taloudellinen vastuumme
TALOUDELLISEN VASTUUN TAVOITTEEMME

Vähintään

Vuotuisten investointien
määrä on keskimäärin

10 miljoonaa €/vuosi
(liittyvät hiilineutraaliuspolun
toteuttamiseen, toimitusvarmuuden
varmistamiseen ja energiatehokkuuden lisäämiseen)

50 % ostoista

tehdään lähialueilta
(kotimaiset polttoaineet,
lämmön osto kumppaneilta – josta
merkittävä osa hukkalämpöä – ja
ostot palveluntuottajilta
(urakoitsijat, alihankkijat)

Uusien

asiakasratkaisujen
liikevaihto
kasvaa

7.1 Taloudelliset suoritteemme eri sidosryhmille

L

oimua on vakavarainen ja alueellisesti vahva toimija toimialueellaan. Olemme Suomen toiseksi suurin yksityinen kaukolämpöalan yritys. Roolimme
yhteiskunnallisesti tärkeällä toimialalla edellyttää,
että huolehdimme taloudellisesti vakaasta toiminnastamme, pidämme yllä tuotantolaitoksia ja verkostoamme, sekä
teemme investointeja, joilla varmistetaan toimintaedellytyksemme ja toimitusvarmuus asiakkaidemme suuntaan.
Pyrimme varmistamaan investoinnein, että hiilineutraaliustavoitteemme toteutuu, voimme varmistaa toimitusvarmuuden sekä lisätä energiatehokkuutta. Tuote- ja palveluvalikoimaa kasvatamme vastaamaan asiakkaidemme
tarpeita energian käytön tehostamisessa.
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Taloudellisen vastuun tavoitteidemme
toteutuminen 2021:
• Vuosittaisten investointien määrä 10,6 M€
•

78 % ostoista tehtiin lähialueilta

• Uusien asiakasratkaisujen liikevaihdon kasvu
113 % vuonna 2021.
Taloudellisen tuottomme jakautuminen eri sidosryhmien hyödyksi on kuvattu oheisessa taulukossa. Mukana on
vuosien 2019–2021 suoritteemme.

LISTA SIDOSRYHMILLE JAETUISTA TALOUDELLISISTA SUORITTEISTA
(suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen) • Luvut M€
2021

Liikevaihto

Henkilöstökulut
(palkat, eläke- ja sosiaaliturvamaksut)

Toimintakulut
(materiaalien ja palvelujen ostot)

2020

2019

Lisätieto:

80,6

67,6

75,6

Tavanomaista lämpimämpi
sää johti kaukolämmön
liikevaihdon alenemiseen
vuonna 2020.

7,0

6,7

8,9

Vuoden 2019 palkkasumma
on korkeampi yrityskauppaan liittyvien erien vuoksi.

48,6

38,0

44,9

Toimintakulujen vaihtelu on
verrannollinen liikevaihdon
muutoksiin.

Maksut omistajille ja rahoittajille
(osingot, korot, lainojen lyhennykset)

13,8

10,7

0,0

Maksut omistajille ja
rahoittajille tulleet mukaan
yrityskaupan jälkeen
vuodesta 2020 lähtien.

Maksut valtiolle
(tuloverot, kiinteistövero)

0,1

0,1

2,9

Vuoden 2019 maksukertymä
on korkeampi yrityskaupan
johdosta.

Lahjoitukset ja muut yleishyödylliset panokset (sponsorointi)

0,1

0,1

0,1

Valtionapua kuten verohelpotuksia, tukipalkkioita, investointitukea tai rahallisia palkintoja emme ole toiminnallemme saaneet vuosina 2019–2021.
Vuodet 2019 ja 2020 olivat merkittävien investointien
vuosia johtuen panostuksista Vanajan ja Laukaan uusiin
biolämpökattiloihin, Tikkakosken lämpölaitokseen sekä
Parolannummen liittämiseen Hämeenlinnan kaukolämpöverkkoon. Investointimme liittyvät hiilineutraaliuspolun toteuttamiseen, toimitusvarmuuden varmistamisen ja
energiatehokkuuden lisäämiseen. Kaikkiaan investointimme olivat vuonna 2021 yhteensä 10,6 miljoonaa euroa.
Paikallisten hankintojen osuus hankinnoistamme vuonna
2021 oli 78 %, joka koostuu pääasiassa puupolttoaineiden
ja lämmön ostoista, tämä osuus vuonna 2021 oli 27,7 miljoonaa euroa yhteensä 35,6 miljoonan euron hankintakuluistamme. Teemme myös paikallisesti sopimuksia urakoitsijoiden, alihankkijoiden ja eri palveluntoimittajien kanssa.
Lisäksi työllistämme paikallisesti polttoaineen hankinnas-

samme n. 150 henkilöä vuosittain. Luomme polttoainehankinnallamme taloudellista hyötyä toimialueellemme.
Lisätuloja tulee niin metsänomistajille, polttoaineen toimittajille, hakkuriyrittäjille kuin kuljetusliikkeille.
Loimualla on ehdoton nollatoleranssi lahjonnan antamiseen
ja vastaanottamiseen. Kumppaneidemme ei odoteta antavan tai vastaanottavan sopimattomia etuuksia tai etuuksia,
joita voidaan pitää sopimattomina palkkioina liiketoimien
saamiseksi, pitämiseksi tai ohjaamiseksi tai minkä tahansa
sopimattoman hyödyn takaamiseksi kumppanin ja Loimuan
välisessä liiketoiminnassa. Tällaisia tavanomaisen vieraanvaraisuuden ylittäviä kiellettyjä etuja voivat olla raha, tavarat, huvimatkat, kestitys tai muut palkkiot ja palvelut.
Emme lahjoita eettisten periaatteidemme mukaisesti
raha- ja muita lahjoituksia poliittisille puolueille ja organisaatioille. Lahjonnan vastaiset periaatteet on kuvattu eettisissä ohjeissa henkilöstölle sekä kumppaneille.

Luomme arvoa toimialueillamme – taloudellinen vastuumme
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7.2 Vaikuttamista paikallisesti –
sponsorointiperiaatteemme ja -kohteet

L

oimua tukee vuosittain merkittävillä summilla paikkakuntiensa toimijoita. Olemme laatineet sponsoroinnin periaatteet, joissa määritellään mm.
sponsoroinnin tavoitteet, keinot sekä kohteet. Pääperiaatteena on, että sponsorointikumppanuudet vahvistavat Loimuan tavoitteiden mukaista toimintaa ja näkyvyyttä sekä Loimuan brändiä.
Yhteistyö tukee Loimuan ja sponsorikumppanin toiminnan
tavoitteita tasavertaisesti ja luo mahdollisuuksia yhteiseen
toimintaan kumpaakin osapuolta hyödyttäen. Kumppanisopimukset tehdään useaksi vuodeksi ja tavoitteena on, että
ne vahvistavat paikallista rooliamme, rakentavat pitkäjänteistä ja vuorovaikutteista kumppanuutta ja ovat arvojemme
mukaisia. Emme sponsoroi yksilöitä emmekä politiikkaa tai
uskontoa. Sponsorointimme ei saa loukata ketään. Henkilöstön omaa vapaa-ajan harrastamista tuemme erikseen.
Sponsorointiyhteistyössämme keskitymme tällä hetkellä
toimialueemme paikallisen lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen. Yhteistyökumppanuuksia vuonna 2021 oli seuraavien tahojen kanssa: Loimua Areena/ Hämeenlinnan
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liikuntahallit, Hämeenlinnan jalkapalloseura HJS, Hämeenlinnan Pallokerho HPK, Heinolan Peliitat, Oulaisten Jääkobrat, JYP Jyväskylä, JJK Jyväskylä ja O2 Jyväskylä-salibandyseura. Sponsoroinnin kokonaissumma on pysynyt vuosittain
noin 80 000 eurossa.
Vuoden 2021 aikana lahjoitimme osana brändikampanjoitamme Mieli ry:lle yhteensä 6000 euroa tukeaksemme
alueidemme lasten ja nuorten mielenterveystyötä.
Lisäksi tuimme Hämeenlinnassa Pullerin tekonurmikentän lämmittämistä talvikaudella 2021–2022. Tukemme Hämeenlinnan liikuntahalleille turvasi, että Hämeenlinnan
Pullerin kaukolämmitettävä tekonurmikenttä säilyi käyttökunnossa koko talvikauden erilaisiin liikuntaharrastuksiin
ja mahdollisti lasten ja nuorten liikkumisen koronan asettamista rajoituksista huolimatta.
Näiden lisäksi osallistumme paikallisiin hankkeisiin, joissa Loimualla ja toiminnallamme on vaikuttavuutta. Näitä ovat mm. osallistuminen Hiilineutraali Hämeenlinna
-hankkeeseen.

Case:

Brändikampanja sai
lämmön elämään

K

orona-aika vaikutti kaikkien elämään ja pakotti tekemään rajoituksia, joilla suojelimme
toinen toisiamme. Tästä syystä esimerkiksi
yhteiset kohtaamiset jäivät vähälle. Brändikampanjamme avulla halusimme kuitenkin tuoda
lämpimiä ajatuksia asiakkaillemme, Saamme lämmön elämään -sloganimme mukaisesti.
Tallensimme osana kampanjaa Saamme lämmön elämään -konsertin, jossa oli mukana monta
ikimuistoista hetkeä. Nämä lauluesitykset elivät koko
vuoden nettisivuillamme, josta niitä oli helppo jakaa ystäville. Lisäksi lahjoitimme konsertista tehdyn
nauhoitteen laulukirjojen kera paikkakuntiemme
vanhusten palvelutaloille. Konsertit toivat mukavaa
vaihtelua palvelutalojen asukkaille ja olivat palautteen mukaan ahkerassa käytössä.
Kampanjan aikana keräsimme Facebook-kanavallamme lahjoitussummaa, jonka ohjasimme
mielenterveysjärjestö MIELI ry:n valtakunnalliseen
Kriisipuhelimeen. Kriisipuhelimen keskeinen rooli
korostui korona-ajan keskellä. Viime vuonna MIELI
ry:n kriisipuhelimeen tuli yli 33 % enemmän puheluita kuin edellisenä vuonna. Kampanjan osana lahjoittamamme 5000 euron lisäksi lahjoitimme Facebookissa julkaistun joulukalenterimme osana vielä
1000 euroa MIELI ry:lle.
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8. Raportin sisältö ja kattavuus

T

ämä raportti on Loimuan toinen vastuullisuusraportti ja se on tehty samalla tavalla ensimmäisen
raportin kanssa. Julkaisemme yritysvastuun raportin vuoden välein Q2:n aikana. Raportti käsittelee
raportointivuotta 2021 ja vertailua on tehty vuosiin 2019 ja
2020. Raportissa on lisäksi hyödynnetty omistajien käyttämiä
ja heille raportoituja vastuullisuusindikaattoreita.
Raportti kattaa oman toimintamme luvut. Veden kulutus ja
jätemäärät ja niiden erittely on laskettu vain Vanajan voimalaitoksen osalta, joka niiden suhteen on oleellisin toimipaikka.
Joitakin raportin lukuja edellisten vuosien osalta on korjattu
niiden vertailukelpoisuuden takia. Näin on tehty tilanteissa,
joissa mittaria tai mittaustapaa on muutettu tai luvut ovat
olleet vaillinaiset. Tästä on kerrottu graafien yhteydessä.
Raporttia ei ole puolueettomasti varmennettu, mutta taloudellisen tuloksen indikaattorit perustuvat tilinpäätökseen,
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jonka on tarkistanut Ernst & Young.
Raportti ei suoraan noudata GRI (Global Reporting Initiative) -standardin tai minkään muunkaan raportointistandardin vaatimuksia. Oheisessa taulukossa on koottuna
se, miten raportin sisällössä on huomioitu ja pyritty vastaamaan GRI-standardin core-tason raportointivaatimuksiin.
Taulukkoon on otettu vain olennaisuusanalyysimme mukaiset asiat. Vertailu on tehty, jotta raportoimamme asiat ovat
helpommin vertailtavissa standardin mukaisiin raportteihin
ja toisaalta helpottamaan mahdollisesti tulevaisuudessa
tehtävää GRI:n mukaista raporttia.
Yhteystiedot: Loimua Oy, PL 4, 13101 Hämeenlinna
Yhteyshenkilö raporttiin liittyen:
Viestintäpäällikkö Hanna Sauroja,
puh. 040 500 4350, hanna.sauroja@loimua.fi

Raportin sisällön vastaavuus GRI-standardiin (core-taso), raportoidut olennaiset asiat
ORGANISAATION KUVAUS

Sijainti raportissa tai vastaus

102-1

Raportoivan organisaation nimi

Lyhyesti Loimuasta, s. 6

102-2

Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut

Lyhyesti Loimuasta, s. 6

102-3

Organisaation pääkonttorin sijainti

Lyhyesti Loimuasta, s. 6

102-4

Toimintamaat

Lyhyesti Loimuasta, s. 6

102-5

Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto

Lyhyesti Loimuasta, s. 6

102-6

Markkina-alueet, toimialat

Lyhyesti Loimuasta, s. 6

102-7

Raportoivan organisaation koko

Lyhyesti Loimuasta, s. 6

102-8

Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan,
alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna

Henkilöstön kuvaus, s. 31

102-09

Organisaation toimitusketju

Ei raportoitu

102-10

Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa

Lyhyesti Loimuasta, s. 6

102-11

Varovaisuusperiaatteen soveltaminen

Vastuullisuuden johtaminen, s. 11

102-12

Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden
periaatteet tai aloitteet

Vastuullisuuden johtaminen, s. 10-11

102-13

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

Sidosryhmät ja olennaisuusanalyysi, s. 12

Strategia
102-14

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus, s. 7

Liiketoiminnan eettisyys
102-16

Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

Strategia ja arvot, s. 8-9

Hallinto
102-18

Hallintorakenne

Vastuullisuuden johtaminen, s. 10

102-20

Vastuuhenkilöt

Vastuullisuuden johtaminen, s. 10

102-29

Hallituksen rooli vaikutusten ja riskien tunnistamisessa
ja hallinnassa

Vastuullisuuden johtaminen, s. 10

102-32

Ylimmän hallintoelimen rooli yritysvastuuraportoinnissa

Vastuullisuuden johtaminen, s. 10 ja s. 46

Sidosryhmävuorovaikutus
102-40

Luettelo organisaation sidosryhmistä

Sidosryhmät ja niiden huomioiminen, s. 12

102-41

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten
piiriin kuuluva henkilöstö

100 %

102-42

Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet

Sidosryhmät ja niiden huomioiminen, s. 12

102-43

Sidosryhmätoiminnan periaatteet

Periaatteet kuvattu asiakkaiden osalta, s. 25

102-44

Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

Sidosryhmät ja niiden huomioiminen, s. 12

Raportin tiedot
102-45

Konsernin laskentarajat

Ei osa konsernia

102-46

Raportin sisällönmäärittely

Tiedot raportista, s. 46

102-47

Olennaiset näkökohdat

Olennaisuusanalyysi, s. 13

102-48

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

Korjattu virheelliset sähkön kulutuksen
sekä ajoneuvojen polttoaineiden
kulutuksen määrät
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102-49

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien
laskentarajoissa

Ei muutoksia

102-50

Raportointijakso

2021 (vertailu vuosiin 2019-2020)

102-51

Edellisen raportin päiväys

4.6.2021

102-52

Raportin julkaisutiheys

Kerran vuodessa Q2 aikana

102-53

Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja

Hanna Sauroja, hanna.sauroja@loimua.fi,
040 500 4350

102-54

GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus

Ei ole GRI-standardin mukainen, soveltaa
standardia

102-55

GRI-sisältövertailu

GRI-taulukko, s. 47-50

102-56

Raportoinnin varmennus

Ei varmennettu muiden kuin talouslukujen
osalta, tilinpäätöksen tarkastanut Ernst & Young

TALOUDELLINEN VASTUU
Taloudelliset tulokset
201-1

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

Taloudelliset tulokset, s. 42-43

201-2

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset ja
muut riskit ja mahdollisuudet

Vastuullisuuden johtaminen, s. 11

201-3

Eläketurvan kattavuus

100 %

201-4

Julkiselta sektorilta saatu taloudellinen avustus

Taloudelliset tulokset, s. 43

Välilliset taloudelliset vaikutukset
203-1

Infrastruktuuri-investoinnit sekä tarjotut yleishyödylliset palvelut

-

203-2

Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus

Taloudelliset tulokset, s. 43

Ostokäytännöt
204-1

Paikallisten ostojen osuus merkittävissä toimipaikoissa

Taloudelliset tulokset, s. 43

Lahjonta ja korruption vastaisuus
205-1

Lahjontaan liittyvän riskiarvioinnin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden lukumäärä ja prosenttiosus sekä tunnistetut merkittävät riskit

100%, koskee koko yritystä, Vastuullisuuden
johtaminen, s. 11

205-2

Korruption vastaisiin poliitikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä
kommunikointi ja koulutus

Taloudelliset tulokset, s. 43

205-3

Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimepiteet

0

Kilpailun rajoitukset
206-1

Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkominen, kartelleihin ja
määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien
oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset

0

YMPÄRISTÖVASTUU
Materiaalit
301-1

Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan

Keskeiset ympäristövaikutuksemme, s. 22-23

301-2

Kierrätettyjen materiaalien osuus

Keskeiset ympäristövaikutuksemme, s. 23

Energia
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302-1

Organsiaation oma energiankulutus

Keskeiset ympäristövaikutuksemme, s. 22-23

302-2

Energiaintensiteetti

Keskeiset ympäristövaikutuksemme, s. 22-23

302-3

Energiankulutuksen vähentäminen

Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen s. 15-17
ja Asiakasratkaisut edistävät asiakkaidemme
vastuullisuutta, s. 26-28
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Vesi
303-3

Kokonaisvedenotto

Biodiversiteetti, s. 23

303-5

Veden kulutus

Keskeiset ympäristövaikutuksemme, s. 23

Luonnon monimuotoisuus
304-1

Toimipaikat, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla tai luonnon
monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla tai läheisyydessä

0

304-2

Organisaation toiminnan vaikutus luonnon monimuotoisuuteen
luonnonsuojelualueilla tai luonnonsuojelun kannalta rikkailla alueilla

Kestävä polttoaineen hankinta ja
vaikutuksemme biodiversiteettiin, s. 18-19

304-3

Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt

-

Päästöt
305-1

Suorat kasvihuonepäästöt (scope 1)

Keskeiset ympäristövaikutuksemme, s. 22

305-2

Epäsuorat kasvihuonepäästöt (scope 2)

Keskeiset ympäristövaikutuksemme, s. 22

305-3

Muut epäsuorat kasvihuonepäästöt (scope 3)

Ei raportoida

305-4

Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti

Keskeiset ympäristövaikutuksemme, s. 22-23

305-5

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen päästöjä
vähentämällä, s. 15-17

305-6

Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt

Ei ole tällaisia päästöjä

305-7

Typen oksidien (Nox), rikkidioksidien (SOX) päästöt ja muut
merkittävät päästöt ilmaan

Keskeiset ympäristövaikutuksemme, s. 22

Jätteet
306-1

Jätteiden muodostuminen ja käsittely

Keskeiset ympäristövaikutuksemme, s. 23

306-2

Merkittävien jätteisiin liittyvien vaikutusten hallinta

Kestävä polttoaineen hankinta ja
vaikutuksemme biodiversiteettiin, s. 19

306-3

Jätemäärät

Keskeiset ympäristövaikutuksemme, s. 23

306-5

Kierrätykseen menevä jäte

Keskeiset ympäristövaikutuksemme, s. 23

Määräystenmukaisuus
307-1

Merkittävien ympäristölainsäädännön- ja säännösten rikkomiseen
liittyvien sakkojen arvo ja sanktiot

Kestävä polttoaineen hankinta ja
vaikutuksemme biodiversiteettiin, s. 19

Toimittajien ympäristöarvioinnit
308-1

Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu
ympäristökriteereiden mukaisesti

Kestävä polttoaineen hankinta ja
vaikutuksemme biodiversiteettiin, s. 18-19
Lisäksi toimintajärjestelmään liittyviä kyselyitä
urakoitsijoille ja suurimmille toimittajille.

308-2

Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset ympäristövaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet

Kestävä polttoaineen hankinta ja
vaikutuksemme biodiversiteettiin, s. 18-19

SOSIAALINEN VASTUU
HENKILÖSTÖ JA TYÖSUHTEET
Työllistäminen
401-1

Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus, henkilöstön
vaihtuvuus

Henkilöstön kuvaus, s. 32

Henkilöstön ja johdon väliset suhteet
402-1

Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika

Noudatetaan Suomen työlainsäädännön
mukaisia vähimmäisilmoitusaikoja

Raportin sisältö ja kattavuus
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Työterveys -ja työturvallisuus
403-1

Työterveyden- ja työturvallisuuden hallinta

Työterveys- ja turvallisuus, s. 39-41

403-2

Vaaran tunnistaminen, riskinarvointi ja tapahtumien tutkinta

Työterveys- ja turvallisuus, s. 40

403-3

Työterveyshuolto

Työterveys- ja turvallisuus, s. 39-40

403-4

Työntekijöiden osallistuminen työterveyden- ja turvallisuuden
kehittämiseen, konsultointiin ja viestimiseen

Työterveys- ja turvallisuus, s. 40-41

403-5

Totetutetut terveys- ja turvallisuustoimenpiteet, - koulutukset,
- ohjelmat jne.

Työterveys- ja turvallisuus, s. 40-41

403-6

Työterveyden edistäminen

Työterveys- ja turvallisuus, s. 39-41

403-7

Urakoitsijoihin liittyvien työterveys- ja työturvallisuusvaikutusten
ehkäisy ja lieventäminen

Työterveys- ja turvallisuus, s. 39-41

403-8

Työterveys- ja turvallisuusjohtamisen piiriin kuuluvat työntekijät

403-9

Työtapaturmat

Työterveys- ja turvallisuus, s. 40

403-10

Työperäiset sairaudet

Työterveys- ja turvallisuus, s. 40

Koulutus
404-1

Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa

Ei raportoitu

404-2

Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja elinikäisen oppimisen
edistäminen

Osaamisen kehittäminen, s. 35-37

404-3

Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä
olevan henkilöstön osuus

100 %

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
405-1

Johdon ja työntekijöiden monimuotoisuus

Henkilöstön kuvaus s. 31-32 , periaatteet
kuvattu Yhdenvertaisuus ja syrjinnän
ehkäisy s. 38

405-2

Naisten ja miesten peruspalkkojen ja palkitsemisen suhde
henkilöstöryhmittäin

Tasa-arvoraportissa, toteutetaan naisten
ja miesten välillä niissä ryhmissä missä
raportointi mahdollista

Syrjinnän kielto
406-1

Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korvaavat
toimenpiteet

0

YHTEISKUNTA
Polittinen vaikuttaminen
415-1

Polittisen tuen kokonaisarvo

Ei sallittua, eettiset ohjeet

Asiakkaiden yksityisyydensuoja
418-1

Asiakkaiden yksityisyydensuojan rikkomiseen ja asiakastietojen
häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä

Asiakasdialogi- ja tyytyväisyys s. 26

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