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• Vastuullisuus on nykyajan liiketoimintaa ja kilpailukyvyn edellytys

• Kilpailuetu arvojen ja tavoitteellisuuden tasolla

• Tiedon saavutettavuus ja oma brändityö

• Vastuullisuus ei ole tulevaisuudessa mahdollisuus, vaan edellytys
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• Kilpailuetu arvojen ja tavoitteellisuuden tasolla

• Tiedon saavutettavuus ja oma brändityö
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• Täydellistä näkyvyyttä organisaationne

energiankulutuksiin ja ympäristövaikutuksiin

• Jatkuva automaattinen palaute 

energiankulutusmuutoksista

• Toimenpiteistä todennettuja säästöjä (€ + 

CO2)

• Tukena markkinoiden johtava vastuullisuuden 

ja energianhallinnan järjestelmätoimittaja

→Oulun Energian asiakkuuden myötä nyt käytössänne
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• EnerKey ja Oulun Energia yhdessä varmistavat palvelun laadun

• Laskutettava kulutusdata toimii tiedonlähteenä

• Valittavissa juuri teille sopiva palvelusisältö
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• Vähemmän kulutettua energiaa

• Pienempi hiilijalanjälki – suurempi 

kädenjälki

• Asiakkuudesta kumppanuuteen –

Oulun Energian isot hartiat tueksi

• Kilpailukyvyn paraneminen –

jatkuvuuden turvaaminen
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Lähellä asiakasta

Kuuntelemme, ennakoimme ja 
vastaamme asiakkaamme tarpeisiin.
Asiakkaamme luottavat vastuulliseen 

toimintaamme ja arvostavat panostamme 
paikallisena hyvinvoinnin rakentajana.

Vastuullinen 
suunnannäyttäjä 

Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstämme.
Etenemme yhdessä kohti hiilineutraaliutta vuonna 2035.

Meille on tärkeää, että tulevat sukupolvet 
voivat olla ylpeitä työmme tuloksista.

Rohkeasti kohti uutta

Haemme kasvua kiertotaloudesta ja 
teollisuuskumppanuuksista. 

Vahvistamme nykyistä toimintaamme 
digitalisaatiolla ja kehitämme yhdessä 

parempia toimintatapoja.

Suomen energisin 
työpaikka

Meillä voi hyvin työ ja sen tekijä. 
Merkityksellinen työ, selkeät tavoitteet, hyvä 
johtaminen ja innostava ilmapiiri motivoivat 

onnistumiseen. 
Meillä saa luoda rohkeasti uutta ja menestyä. 

Liikevoitto 2025
15 %

Parannamme kannattavuutta, 
kasvamme hallitusti ja 

tuotamme lisäarvoa asiakkaille.

Strategiset painotukset 2021  ̶ 2025



© EnerKey

Visio 

Rakennamme huomista tavalla,

josta tulevat sukupolvet voivat olla ylpeitä

Missio

Vahvistamme Pohjoista elinvoimaa 

kierrättämällä hyvää energiaa

Arvomme

Teemme yhdessä, vastuullisesti ja innolla
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Oulu – Green ICT capital of the world
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Kaksisuuntainen palvelualusta

• Lähellä asiakasta -> asiakkaan ensisijainen kumppani energia-asioissa
- Autamme asiakasta onnistumaan omien vastuullisuustavoitteiden tavoittelussa
- Olemme osa asiakkaan arkea – joka päivä
- Suora kaksisuuntainen vuorovaikutus yhteys asiakkaan ja energia-asiantuntijoidemme välillä

• Palvelun sisältö asiakkaalle valittavissa tarpeen mukaan
- Skaalautuvuus tulevaisuuden tarpeisiin

• Integroitavuus asiakkaan järjestelmiin ja prosesseihin
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Kulutuksen 
automaattinen 

seuranta

Kustannus-
vaikutukset

Päästövaikutukset

Hälytykset –
Nopea reagointi

Energiatehokkuus-
indikaattorit

Analysointi ja 
raportointi

Energiansäästö-
toimenpiteet

Tavoitteellinen 
parantaminen

Jäte- ja 
kierrätysaste 

seuranta

Liikennepolttoaine
-seuranta

OE 360°
Vastuullisuus-

raportoinnin ja 
energianhallinnan

palvelualusta

Nimi ja palvelu



MestariApuri Päällikkö

Kulutusseuranta perustarpeeseen

- Energiankulutuksen ja kulutuksen 
muutokset tiivistetyssä muodossa.

- Yksinkertaistettu kulutusraportti, 
sisältäen yhteenvedon, kausiraportin 
ennusteen kulutuksista, kustannuksista 
ja päästöistä

Aktiiviseen energianhallintaan

- Täyttää ETS vaatimukset
- Energiajohtamisen palvelukokonaisuu-
dessa on monipuoliset työkalut 
hälytysten seurantaan, toimenpiteiden 
ja kulutuskommenttien hallinnointiin 
sekä tavoitteiden asettamiseen.
- Auttaa organisaatiota luomaan syste-
maattisen menettelyn energia-
tehokkuuden jatkuvaan parantamiseen.

Ammattimaiseen vastuullisuustyöhön

- Täyttää ISO 50001 vaatimukset.
- Laajemman energiahallinnan lisäksi 
liikennepolttoaineiden ja jätteiden 
raportointi- ja analysointi työkalut
- Energiaraportoinnin asiantuntijatason 
tarpeet täyttävät raportoinnin ja 
analysoinnin työkalut.
- Tavoitteellisen vastuullisuustyön 
laajempi palvelutasokokonaisuus

Hiilineutraalin kaukolämmön ostajalle:
• Mestari – palvelutaso veloituksetta 2 kk 

testikäyttöön.

Palvelun kolme eri laajuutta
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Miten pääset mukaan?

• Oli tarpeesi sitten mikä tahansa energia-asioissa, 

meillä on varmasti tarpeisiinne sopiva ratkaisu
- Teemme raportoinnista helppoa
- Tuomme tiedolla johtamisen helpottamaan arkeasi

• Haluamme auttaa asiakkaitamme onnistumaan.

• Tee vahva valinta ja tule mukaan voittajatiimiin.

• Kokemuksia pilotoinnista:
- Sampo Kananen, Liikennepäällikkö, turvapäällikkö, Oulun Satama
- Heikki Pohjola, Energia-asiantuntija – Sivakka Oy

Ota yhteyttä!

Kimmo Alatulkkila

+358 40 640 3441

kimmo.alatulkkila@oulunenergia.fi

Jussi Kaasalainen

+358 45 672 3313

jussi.kaasalainen@enerkey.com


