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Tämä kandidaatintyö käsittelee yrityksen viestintää ja henkilöstön osallistamista energia-

asioissa.  Tavoitteena on selvittää, millä tavalla energia-asioista viestitään, ja miksi. 

Henkilöstön osallistaminen energia-asioihin on tarpeellista, ja työssä selvitetäänkin, onko 

työntekijät valmiita osallistumaan energia-asioiden kehittämiseen.  Hyviä viestintä- ja 

osallistamiskäytäntöjä etsitään kuudesta eri yrityksestä, jonka lisäksi Boliden Kokkolan 

työntekijöille teetettiin aiheesta kysely. 

Tutkimustyön tekeminen tästä aiheesta nähtiin tarpeelliseksi Boliden Kokkolassa, jolle 

kandidaatintyö tehtiin. Työssä päätettiin keskittyä nimenomaan energia-asioiden 

viestintään ja kehittämiseen sekä henkilöstön osallistamiseen, sillä näissä osa-alueissa 

koettiin olevan kehittämistarvetta. Kun Boliden Kokkolan toimintatapoja verrattiin viiden 

muun yrityksen toimintatapoihin, huomattiin, että ISO 50001 -standardin mukainen 

energianhallintajärjestelmä oli kaikissa tutkimuksessa mukana olleilla yrityksillä pohjana 

energiatoiminnalle. Työntekijöiden osallistuminen energia-asioihin liittyvään 

kehitystyöhön nähtiin tarpeellisena, ja työntekijöitä haluttiin kaikista henkilöryhmistä ja 

työtehtävistä osallistumaan energia-asioihin.  Kyselytutkimuksessa selvisi, että Boliden 

Kokkolan työntekijät ovat kiinnostuneita yrityksen energia-asioista, haluavat osallistua, 

ja pitävät tärkeänä sitä, että yritys huomioi energia-asiat toiminnassaan. 

Energiatehokkuuden yhteys kannattavaan liiketoimintaan ja ympäristönsuojeluun on 

työntekijöillä hyvin tiedossa.
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1 JOHDANTO 

Tässä kandidaatintyössä perehdytään yritysten energianhallintaan, energia-asioiden 

viestintään ja henkilöstön osallistamiseen yrityksen energia-asioissa. Tarkasteltavana 

yrityksenä on Boliden Kokkola, joka on merkittävä sähkönkuluttaja Suomessa. Työssä 

verrataan muiden yritysten toimintatapoja Boliden Kokkolan toimintatapoihin, ja 

selvitetään energia-asioiden tietoisuutta ja kiinnostusta yrityksessä. 

1.1 Työn taustaa 

Tiukentuneet ympäristövaatimukset, kasvavat energiankustannukset ja politiikka, kuten 

Euroopan unionin päästökauppa, ovat ajaneet yrityksiä miettimään omaa 

energiankäyttöään. Yrityksen energiankäytön tehostaminen on pitkällä aikavälillä tärkeä 

toimenpide etenkin energiaintensiivisessä teollisuudessa (Brunke et al. 2014). 

Tehokkaalla energiankäytöllä saavutetaan pienempiä ympäristövaikutuksia, mutta 

liiketoiminnassa päämääränä ovat ensisijaisesti matalammat energiankustannukset 

(Rossiter ja Jones 2015, 4).  

Vuonna 2011 kansainvälinen standarditoimisto ISO (International Organization for 

Standardization) julkaisi yritysten energianhallintajärjestelmää koskevan ISO 50001 -

standardin. Standardi ei ole sidottu yhteen toimialaan, vaan soveltuu kaikille yrityksille 

toimialasta ja koosta riippumatta. Standardin tavoitteena on energiankäytön 

tehostuminen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen sekä kilpailukyvyn 

parantaminen. (SFS-EN ISO 50001.) 

Boliden Kokkola sertifioi ISO 50001:2011 -standardin mukaisen 

energianhallintajärjestelmän vuonna 2014. Järjestelmän tavoitteena on seurata 

energiankulutusta ja antaa pohja energiankäytön jatkuvalle parantamiselle. Energia-

asioiden viestintä ja henkilöstön osallistaminen ovat tärkeitä osa-alueita, joiden toimivuus 

halutaan varmistaa Boliden Kokkolassa. Tässä työssä selvitetään, millä tasolla energia-

asioiden viestintä ja henkilöstön osallistaminen ovat, ja millä keinoilla niitä voisi edelleen 

kehittää.  
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1.2 Työn tavoite ja tutkimuskysymykset 

Työn tavoitteena on löytää hyviä tapoja energia-asioiden viestintään, ja henkilöstön 

osallistamiseen. Kandidaatintyön ydinkysymykset ovat seuraavat:  

• Miten henkilöstön saa osallistettua tehokkaaseen energiatoimintaan? 

• Miten Boliden Kokkola voisi kehittää energianhallintajärjestelmää viestinnän ja 

osallistamisen näkökulmasta? 

1.3 Työn rajaukset ja rakenne 

Työssä esitellään pääkohdat ISO 50001 -standardista, sekä kaikki standardin viestintää ja 

henkilöstön osallistamista koskevat vaatimukset. Energianhallintajärjestelmän käsittely 

keskittyy myös pääasiassa viestintää ja osallistamista koskeviin asioihin. Kyselytutkimus 

lähetetään kaikille Boliden Kokkolan työntekijöille.  

Kandidaatintyön toisessa luvussa perehdytään yrityksen viestintään ja henkilöstön 

osallistamiseen yleisesti. Kolmannessa luvussa käydään pääperiaatteet 

energianhallinnasta, energianhallintajärjestelmästä ja ISO 50001 -standardista. Boliden 

Kokkolan energianhallintajärjestelmä perustuu tähän standardiin, joten standardin 

ymmärtäminen on työn kannalta oleellinen asia. Neljännessä luvussa esitellään Boliden 

Kokkola, sekä yrityksen energianhallintajärjestelmä. Työn viidennessä luvussa 

selvitetään energia-asioiden viestintä- ja osallistamiskäytäntöjä muissa yrityksissä. Työn 

lopussa perehdytään Boliden Kokkolan työntekijöille tehtyyn kyselytutkimukseen sekä 

sen tuloksiin. 

 

 

 



6 

 

2 YRITYKSEN VIESTINTÄ JA HENKILÖSTÖN 

OSALLISTAMINEN 

Yrityksissä tapahtuu viestintää jatkuvasti kaikilla eri tasoilla. Työntekijät viestivät 

toisilleen kahvipöytäkeskusteluissa, kirjoittavat raportteja ja pitävät palavereita. 

Yrityksen ulkopuolelta asiakkaat lähettävät tarjouspyyntöjä, reklamoivat ja joku saattaa 

hakea töihinkin. Yhden työntekijän osaaminen ja tieto eivät riitä menestymiseen, vaan 

näitä on kyettävä jakamaan koko yritykselle. Tämä vaati sen, että yrityksen työntekijät 

pystyvät hyvään kommunikaatioon. Yrityksen viestintä voidaan jakaa sisäiseen ja 

ulkoiseen viestintään. (Kortetjärvi-Nurmi et al. 2003, 7.) 

2.1 Sisäinen viestintä 

Viikkopalaverit, sisäiset raportit ja tiedottaminen yrityksen sisäisessä järjestelmässä, 

kuten Intranetissä tai infonäytöillä, ovat esimerkkejä yrityksen sisäisestä viestinnästä. 

Sisäisen viestinnän avulla voidaan kertoa esimerkiksi työntekijöiden rooleista, 

tavoitteista ja siitä, miten hyvin tavoitteet on saavutettu. Oman työpaikan säilyminen on 

yleensä yrityksen tuloksista ja tavoitteista riippuvainen. Tämän takia työntekijät ovat 

kiinnostuneita siitä, miten yritys pärjää, ja mitä suunnitelmia yrityksellä on 

tulevaisuuteen. Lain mukaan yrityksen on viestittävä työntekijöilleen muun muassa 

taloudellisesta tilanteesta ja tuotantonäkymistä. (Kortetjärvi-Nurmi et al. 2003, 105). 

Sisäisen viestinnän tavoitteena on varmistua siitä, että työntekijät saavat kaiken sen 

tiedon, mitä työn suorittaminen vaatii. Lisäksi tavoitteena on luoda yritykseen avoimen 

vuorovaikutuksen kulttuuri. Yksi sisäisen viestinnän tavoitteista on henkilöstön 

osallistaminen (Kortetjärvi-Nurmi et al. 2003, 107). Tutkimukset osoittavat, että 

päätöksentekoon osallistuvat työntekijät ovat paremmin perillä yrityksen toimintatavoista 

ja asemasta markkinoilla. He myös ymmärtävät hyvin oman roolin yrityksessä, ja 

tiedostavat olevansa osa isompaa kokonaisuutta. Osallistamisella saavutetaan 

tyytyväisyyttä ja tuottavuutta yrityksessä. (Ukko et al. 2007, 28.)  

Työntekijöillä on yleensä paljon tietoa siitä, miten yrityksen toimintatapoja voitaisiin 

kehittää. Tämän ”hiljaisen tiedon” saaminen työntekijöiltä vaatii esteetöntä 

vuorovaikutusta ja yrityksen johdolta positiivista suhtautumista työntekijöiden 
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kehittämisideoihin. Byrokraattisella johtamiskulttuurilla, jossa työntekijät eivät pääse 

vaikuttamaan omiin työskentelytapoihin ja tavoitteisiin, yritys ei saa hiljaista tietoa esille. 

(Kesti 2010, 68.) Hiljaisen tiedon saamiseksi työntekijöitä voidaan myös palkita. 

Työntekijöiden palkitsemisella saadaan motivoitua ja kiinnitettyä huomio kaikista 

tärkeimpiin asioihin. Palkitsemisen on kuitenkin perustuttava saavutettuihin tuloksiin ja 

palkitsemisjärjestelmien on oltava oikeudenmukaisia. (Ukko et al. 2007, 43.) 

"Kuultuani tiedän, nähtyäni ymmärrän, osallistuttuani sitoudun" (Valpola et al. 2010, 25). 

2.2 Ulkoinen viestintä 

Ulkoisella viestinnällä tarkoitetaan viestintää yrityksen ulkopuolisille asiakas- ja 

sidosryhmille. Näitä ryhmiä ovat mm. rahoittajat, yhteistyökumppanit, tavarantoimittajat, 

alihankkijat ja asiakkaat (Kortetjärvi-Nurmi et al. 2003, 7). Ulkoisen viestinnän 

tavoitteena on kasvattaa yrityksen aineettomia varoja, kuten mainetta ja brändiä. 

Positiivista viestiä viemällä saadaan asiakkaita ja muita sidosryhmiä kiinnostumaan 

yrityksestä (Tench et al. 2017, 46).  

Euroopan parlamentti asetti velvoitteen ei-taloudellisen tiedon raportointiin vuonna 2014. 

Suomen kirjanpitolakiin muutos hyväksyttiin vuonna 2016, ja velvoite koskee kaikkia 

listayhtiöitä, pankkeja, vakuutusyhtiöitä, luottolaitoksia ja yrityksiä, joiden tilikauden 

keskimääräinen henkilömäärä ylittää 500. Raportoitavia asioita ovat mm. ympäristöasiat 

ja sosiaalinen kestävyys. Näillä yhteiskuntavastuuraporteilla haluttiin lisää 

läpinäkyvyyttä suurten yritysten toimintaan, ja tämä tapa onkin nähty luotettavana 

ulkoisena viestintänä.  (2014/95/EU.) 

Markkinointiviestintä ja tiedottaminen ulkopuolisille sidosryhmille ovat yrityksen 

ulkoista viestintää. Koska yrityksen resurssit ovat rajalliset, kannattaa tarkkaan miettiä 

kenelle, ja mitä kautta, markkinointiviestintää toteuttaa. Markkinointiviestinnässä yritys 

voi itse valikoida mitä se haluaa tuoda esille. Toisin kuin markkinointiviestintä, uutisointi 

yrityksestä voi olla myös negatiivista. Tämän takia uutiset nähdään yleensä 

luotettavampana ja arvokkaampana tietona kuin ilmoitukset ja mainokset. 

Markkinointiviestinnän tueksi yrityksen on hyvä tiedottaa toiminnastaan ja tavoitteiden 
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saavuttamisestaan, jolloin markkinointiviestintä nähdään luotettavampana. (Kortetjärvi-

Nurmi et al. 2003, 119).  
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3 ENERGIANHALLINTA 

Ilmastonmuutosta on pyritty ehkäisemään maailmanlaajuisilla sopimuksilla, muun 

muassa Kioton pöytäkirjalla ja Pariisin ilmastosopimuksella. Euroopan unioni on suuri 

kasvihuonekaasujen päästäjä, ja se onkin ottanut kovat päästövähennystavoitteet. 

Tavoitteena ovat uusiutuvien energianlähteiden käytön lisääminen ja energianhallinta, 

jonka avulla pyritään energiansäästämiseen. (Golušin 2013, 308.) Energianhallinta 

tarkoittaa energiankäytön suunnittelua, tarkkailua ja optimointia (Golušin 2013, 24).  

Energianhallinta lähtee liikkeelle tiedon keräämisestä ja analysoinnista. Tieto siitä, mihin 

energiaa käytetään ja kuinka paljon, on välttämätöntä. Näiden tietojen pohjalta voidaan 

asettaa tavoitteita energianhallinnassa. Seuraavaksi täytyy tunnistaa mahdollisuudet. 

Mistä, miten ja kuinka paljon on mahdollista säästää? Tämän jälkeen ryhdytään 

toimenpiteisiin, jotta tavoitteet saavutettaisiin. Toimenpiteitä seurataan ja niistä 

raportoidaan, jotta pystytään reagoimaan nopeasti ei toivottuihin tuloksiin. Lopuksi 

arvioidaan tuloksia ja pohditaan uusia vaihtoehtoja. Energianhallinta ei ole muutaman 

vuoden välein tehtävä asia, vaan jatkuva prosessi. (Rossiter ja Jones 2015, 12) 

Edellä mainitut asiat ovat nousseet esille menestyvässä energianhallinnassa. Joihinkin 

asioihin menee enemmän aikaa kuin toisiin, mutta jokainen kohta on välttämätön. 

Tärkeintä ei kuitenkaan ole löytää heti kaikkia energiansäästömahdollisuuksia tai parasta 

raportointitapaa, vaan laittaa energianhallinta aluille. Jatkuvan prosessin ansiosta asiat 

kehittyvät koko ajan. (Rossiter ja Jones 2015, 12) 

3.1 Energianhallintajärjestelmät 

Yksittäisen yrityksen tarve arvioida ja kehittää omia toimintojaan on kasvanut kovasti 

globalisaation ja laajentuneen kilpailukentän myötä. Yrityksen sisäinen ohjaus (internal 

control) pyrkii toimintakulttuurien, -tapojen ja prosessien tehostamiseen ja 

selkeyttämiseen. Organisaation eri yksiköille kehitetyt ohjausjärjestelmät ovat tukemassa 

sisäistä ohjausta. Nämä järjestelmät, kuten toiminnanohjaus-, laatu-, ja 

ympäristöjärjestelmät tuovat arvokasta tietoa yritykselle. (Ratsula 2016.) 

Kasvava kiinnostus energianhallintaan on tuonut yrityksille uuden sisäisen ohjauksen 

järjestelmän, jota kutsutaan nimellä energianhallintajärjestelmä (EHJ). Kuten 
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toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteena, niin myös tämän järjestelmän tavoitteena ovat 

prosessien tehostaminen ja selkeyttäminen. Energianhallintajärjestelmän tapauksessa 

tehostamisella tarkoitetaan yleensä energiansäästämistä. Energiankulutusta pyritään 

mittaamaan yhä tarkemmin, jotta yritys saisi paremman kuvan omasta energiankäytöstä. 

(Rossiter & Jones, 2015) 

Yritysten ohjausjärjestelmien luontiin on olemassa paljon erilaisia standardeja ja ohjeita. 

Tuorein energianhallintajärjestelmää koskeva kansainvälinen standardi on ISO 50001 

(SFS-EN ISO 50001).  

3.2 ISO 50001 -Standardi 

Kansainvälinen ISO (International Organization for Standardization) on laatinut ISO 

50001 -standardin nimellä: ”Energianhallintajärjestelmät. Vaatimukset ja käyttöohjeet”. 

Standardin tekninen komitea on vahvistanut standardin eurooppalaiseksi ilman 

muutoksia, ja tämä eurooppalainen standardi on myös vahvistettu kansalliseksi 

standardiksi Suomessa. (SFS-EN ISO 50001.) 

Tämä energianhallintajärjestelmän luomiseen ja ylläpitämiseen tehty standardi auttaa 

yritystä toteuttamaan järjestelmän, jolla se voi parantaa energiatehokkuuttaan. Se 

soveltuu kaiken kokoisille yrityksille, eri toimialoille, sekä kaikkiin yhteiskunnallisiin ja 

maantieteellisiin olosuhteisiin. ISO 50001 -standardin mukaan yrityksen on luotava 

energianhallintajärjestelmä, johon yritys määrittää rajat ja soveltamisalat. Lisäksi on 

päätettävä tavat, joilla täytetään standardin mukaiset vaatimukset ja pyritään jatkuvaan 

parantamiseen energianhallinnassa. Ylimmän johdon tulee osoittaa, että se on sitoutunut 

järjestelmän tukemiseen. (SFS-EN ISO 50001.) 

ISO 50001 -standardi perustuu jatkuvaan kehittämiseen, suunnittele-toteuta-arvioi-toimi-

periaatteella (SFS-EN ISO 50001). Kuvassa 1 on havainnollistettu tätä periaatetta osana 

energianhallintaa.  
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Kuva 1. Suunnittele-toteuta-arvioi-toimi -periaate energianhallinnassa. 

 

3.2.1 Suunnittele 

Yrityksen on suoritettava energiasuunnittelua sekä dokumentoitava suunnitelmat. 

Energiasuunnittelun täytyy johtaa energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin, sekä 

sen on oltava linjassa yrityksen energiapolitiikan kanssa. Energiakatselmuksia on tehtävä 

tietyin aikavälein, ja katselmuksien toimintatavat ovat dokumentoitava. (SFS-EN ISO 

50001.) 

Energian perusura tarkoittaa vertailutasoa, joka mahdollistaa energiatehokkuuden 

vertailun. Perusura voidaan määrittää erilaisten muuttujien avulla, kuten tuotannon tai 

ulkolämpötilan mukaan. Energiansäästöjä laskettaessa nykytilannetta vertaillaan 

energian perusuraan. Yritys määrittää suunnitteluvaiheessa energian perusuran, ja sitä 

voidaan tarkistaa myöhemmin. (SFS-EN ISO 50001.) 

Eri yrityksillä on erilaisia mahdollisuuksia energian säästämiseen, joten ei ole mahdollista 

asettaa kaikille yrityksille tiettyä tavoitetta. Tavoitteiden asettaminen on tärkeää, mutta 

se vaatii ymmärrystä yrityksen energiankäytöstä. (Rossiter ja Jones 2015, 17.) ISO 50001 

-standardin mukaan yrityksen täytyy asettaa tavoitteet ja päämäärät, sekä aikaraja niiden 
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saavuttamiselle. Myös toimenpiteet tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi on 

kirjattava toimenpidesuunnitelmaan, ja niitä tulee päivittää tarpeen mukaan. (SFS-EN 

ISO 50001.) 

3.2.2 Toteuta 

Toimenpidesuunnitelmaa on toteutettava ja käytettävä. Yrityksen on varmistettava, että 

energia-asioissa toimivilla henkilöillä on riittävä koulutus tai kokemus tehtävään. Koko 

henkilökunnan on oltava tietoinen yrityksen energiapolitiikasta ja toimintatavoista, sekä 

omista rooleistaan. (SFS-EN ISO 50001.) 

Toteutuneista projekteista, tavoitteista ja energiansäästöistä on tärkeä viestiä eteenpäin 

yrityksen sisä- ja ulkopuolelle (Rossiter ja Jones 2015, 20). ISO 50001 -standardin 

mukaan sisäisen viestinnän tulee käsitellä energiatehokkuutta ja 

energiahallintajärjestelmää. Yrityksen on luotava järjestelmä, jolla työntekijät saavat 

antaa ehdotuksia ja kommentteja energianhallintaan liittyen. Päätös siitä, viestitäänkö 

energianhallintaan liittyvistä asioista ulkopuolelle, on yrityksen tehtävissä. Tämä päätös 

on kuitenkin dokumentoitava, ja jos ulkopuolelle päätetään viestiä, on siihen toteutettava 

sopiva menetelmä. (SFS-EN ISO 50001.) 

3.2.3 Arvioi 

Energiatehokkuuden kannalta merkittäviä asioita täytyy seurata, mitata, ja analysoida 

tietyin aikavälein. Näitä asioita ovat merkittävät energiankulutuksen lähteet, katselmusten 

tulokset, energiatehokkuusindikaattorit, sekä päämäärien ja tavoitteiden saavuttaminen. 

(SFS-EN ISO 50001.) 

Sisäisiä katselmuksia on tehtävä tietyin aikavälein, jotta varmistutaan siitä, että 

noudatetaan sovittuja menetelmiä, päämääriä ja tavoitteita. On myös varmistettava, että 

energianhallintajärjestelmä täyttää standardin vaatimukset. (SFS-EN ISO 50001.)  

3.2.4 Toimi 

Jos yritys havaitsee merkittäviä poikkeamia energiatehokkuudessa, täytyy niitä tutkia ja 

tarpeen mukaan reagoida niihin. Tavoitteita voidaan tarkastaa ja ne voidaan päivittää 
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vastaamaan uusinta tietoa. Toimenpiteet eivät lopu tähän, vaan suunnittele-toteuta-arvioi-

toimi -periaatteen mukaan prosessi on jatkuva ja alkaa taas alusta.  (SFS-EN ISO 50001.)  
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4 BOLIDEN KOKKOLA 

Boliden on ruotsalainen kaivos- ja sulattoyhtiö, joka aloitti toimintansa kultalöydöksien 

myötä vuonna 1924. Nykyään yritys toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Irlannissa, 

ja sillä on kuusi kaivosaluetta sekä viisi sulattoa. Bolidenin toiminnot ulottuvat aina 

malminetsinnästä metallien uusiokäyttöön, ja työntekijöitä on 5 500. (Boliden Kokkola 

2018a.) 

Boliden Kokkola on Boliden-konserniin kuuluva sulatto. Sinkkiä valmistavan tehtaan 

tuotantokapasiteetti on 315 000 tonnia vuodessa, ja se onkin Euroopan toiseksi suurin 

sinkkitehdas. Tehtaalle tuodaan sinkkirikastetta eri puolilta maailmaa sekä omilta 

kaivoksilta, että muilta kaivosyhtiöiltä. Tuotetusta sinkistä 85 % menee vientiin ja 

suurimmat asiakkaat ovat isoja teräsyhtiöitä. Yrityksen liikevaihto vuonna 2017 oli 242,7 

miljoonaa euroa. Boliden Kokkolassa työskentelee tällä hetkellä noin 540 työntekijää. 

(Boliden Kokkola 2018a.) 

Tavoitteena Boliden Kokkolalla on olla oman alan edelläkävijä talouden, ympäristön ja 

sosiaalisen vastuun näkökulmasta. Yritys pyrkii toimintatapojen, osaamisen ja 

teknologian jatkuvaan kehittämiseen, josta hyötyvät henkilöstö, omistajat, asiakkaat ja 

koko yhteiskunta. Yksi Boliden Kokkolan, ja koko konsernin tavoitteista on olla 

turvallinen työympäristö omalle henkilöstölle ja urakoitsijoille. Ympäristöasioista 

kannetaan vastuuta ja yrityksen ympäristösuorituskyky onkin alan huippuluokkaa 

maailmassa. (Boliden Kokkola 2018a.) 

Boliden Kokkola käytti vuonna 2016 sähköä 1,209 TWh, joka oli noin 1,4 % koko 

Suomen sähkönkulutuksesta. Yrityksen sähköstä yli 80 % kului elektrolyysin 

tasasuuntaajissa. Sähköä kului myös puhaltimiin, pumppuihin ja sekoittimiin, ja sähkön 

käyttö onkin suoraan verrannollinen tuotantoon. Sähkökustannusten osuus yhtiön 

liikevaihdosta on merkittävä. Sähkön lisäksi tuotannossa tarvitaan höyryä, ja rakennusten 

lämmitykseen kaukolämpöä. Myös polttoöljyä kuluu työkoneiden polttoaineena. (Lanteri 

2017.) 

Boliden-konsernin energiapolitiikkaa ohjaa myös Boliden Kokkolan energiapolitiikkaa. 

Konsernin tavoitteena on laskea energiakustannuksia ja energiantuotannon 

ympäristövaikutuksia. Jokainen Bolidenin työntekijä on vastuussa siitä, että energiaa 
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käytetään tehokkaasti. Kun energiaa merkittävästi käyttäviä laitteita uusitaan, tehdään 

laitteille elinkaarianalyysi. Boliden-konsernin tavoitteena on korvata fossiilisia 

polttoaineita uusiutuvalla energialla, ja lisätä omaa sähköntuotantoaan. Kaikissa 

konsernin tuotantolaitoksissa Bolidenillä on käytössä ISO 50001 -standardin mukainen 

energianhallintajärjestelmä. (Boliden Kokkola 2018b.) 

4.1 Energianhallintajärjestelmä Boliden Kokkolassa 

Boliden Kokkolan energiahallintajärjestelmä on laadittu ISO 50001 -standardin 

mukaisesti, ja järjestelmä on yksi yrityksen johtamisjärjestelmistä. Boliden Kokkolan 

energianhallintajärjestelmän tarkoituksena on energiankulutuksen ja -tuotannon mittaus, 

seuranta, luotettavan mittaustiedon ylläpito ja reagointi energiapoikkeamiin. Lisäksi 

järjestelmän tarkoituksena on varmistaa energiavastuiden jakaminen ja energia-asioiden 

tietoisuuden lisääminen. Energianhallintajärjestelmään kuuluu potentiaalisten 

energiansäästökohteiden tunnistaminen ja energia-asioiden huomioon ottaminen 

hankinnoissa, investoinneissa ja suunnittelussa. Koska Boliden Kokkolan 

energiankulutus on suoraan verrannollinen tuotantomäärään, arvioidaan 

energiatehokkuuden kehitystä mittarilla, jolla mitataan yhden sinkkitonnin valmistukseen 

kuluvaa energiamäärää. (Boliden Kokkola 2018b.) 

Boliden Kokkolan johtoryhmä asettaa yhtiölle energiatavoitteet, jotka pohjautuvat koko 

konsernin energiapolitiikkaan. Johtoryhmä asettaa energiatehokkuussopimusten 

mukaiset tavoitteet perusuraa vasten. Tavoitteissa edetään vuosi kerrallaan, kohti 

lopullista tavoitevuotta. Boliden Kokkola on muodostanut energiatiimin, joka ylläpitää ja 

kehittää käytössä olevaa energianhallintajärjestelmää. Energiatiimi seuraa 

energiankulutusta ja kehittää energiatehokasta ajotapaa tuotantoprosessiin. Energiatiimiä 

vetää energiavastuuhenkilö, joka vastaa käytännön kehittämisestä, ja raportoi 

johtoryhmälle. Osastojen tehtävänä on seurata energiankulutusta ja -tuotantoa, ja 

raportoida energiapoikkeamiin. Boliden Kokkolan työntekijöillä on mahdollisuus viedä 

energiatehokkuuteen liittyviä ideoita eteenpäin, ja parhaimmat ideat siirtyvät 

toteutukseen. (Boliden Kokkola 2018b.) 

Boliden Kokkolassa viestitään energia-asioihin liittyvistä asioista infonäytöillä. Tällä 

hetkellä infonäytöillä näkyy virtahyötysuhde, joka kertoo suurimman osan sähköstä 
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kuluttavan elektrolyysin hyötysuhteen. Energia-asioita käydään läpi vuosittain 

järjestettävissä koulutuksissa yleensä yhdessä ympäristöasioiden kanssa. Energia-

asioiden ulkoisen viestinnän hoitaa pääasiassa Boliden-konserni. (Lanteri 2017.) 
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5 BENCHMARKING 

Yrityksen laadun, prosessien ja tuottavuuden vertailua muihin yrityksiin kutsutaan 

benchmarkingiksi, eli vertailukehittämiseksi. Muiden yritysten toimintatavoista ja 

menetelmistä pyritään löytämään parhaat mahdolliset, sekä soveltamaan niitä omaan 

yritystoimintaan. Tavoitteena onkin oman toiminnan kehittäminen. Benchmarking ei ole 

muiden yrityksen vakoilua, vaan tarkoituksena on hyödyttää jokaista osapuolta. 

Benchmarking voidaan jakaa sisäiseen, ulkoiseen ja toiminnalliseen benchmarkingiin. 

(Neilimo ja Uusi-Rauva 2014, 328.)  

Sisäisessä benchmarkingissa omaa toimintaa vertaillaan yrityksen muiden 

toimintayksiköiden toimintaan. Tämä tapa sopii parhaiten yrityksille, joilla on 

esimerkiksi tytäryhtiöitä tai useita tuotantolaitoksia. Oman yrityksen tietoja on helposti 

saatavilla, joka tekee sisäisestä benchmarkingista helpon ja luotettavan. (Neilimo ja Uusi-

Rauva 2014, 329.) 

Ulkoisessa benchmarkingissa yritys vertaa omia toimintojaan muiden yritysten 

toimintoihin. Vertailun on oltava avointa, ja prosessit riittävän samankaltaisia (Neilimo 

ja Uusi-Rauva 2014, 329). Harvat yritykset jakavat avoimesti tietojaan omista 

prosesseistaan ja toimintatavoistaan, mikä onkin ulkoisen benchmarkingin suurin haaste. 

Nykyään on olemassa yrityksiä ja järjestöjä, jotka tarjoavat benchmarking-palveluja. 

Esimerkiksi kansainvälinen Energy Star on keskittynyt energianhallintaan liittyvään 

benchmarking-toimintaan. (Rossiter ja Jones 2015, 81.) 

Toiminnallinen benchmarking perustuu myös yritystenvälisiin vertailuihin. Tässä on 

kuitenkin tavoitteena vertailla toimintoja, jotka eivät ole riippuvaisia yritysten 

toimialoista. Esimerkiksi konttoritoimintoja voidaan vertailla eri aloilla olevien yritysten 

kesken. (Neilimo ja Uusi-Rauva 2014, 329.) Seuraavissa kappaleissa selvitetään viiden 

eri yrityksen toimintatapoja energianhallintaan liittyvässä viestinnässä, sekä henkilöstön 

osallistamista energia-asioihin. Lopuksi tehdään yhteenveto näissä yrityksissä hyväksi 

havaituista tavoista.   
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5.1 Neste Oyj 

Fossiilisia ja uusiutuvia liikennepolttoaineita valmistava Neste Oyj kuuluu suurimpiin 

energiavaltaisiin teollisuusyrityksiin Suomessa. Hanna Kaukonen tutki eri vaihtoehtoja 

Nesteen energianhallintajärjestelmän toteuttamiseksi diplomityössään. Tutkimuksen 

pohjaksi Kaukonen teetti Nesteen henkilöstölle kyselyn energiatehokkuuden nykytilasta, 

sekä kävi keskusteluja muutaman organisaatioon kuuluvan henkilön kanssa. 

Kyselytutkimuksien perusteella selvisi, että yrityksen energiatehokkuuteen liittyvät asiat 

eivät olleet hyvin tiedossa, ja että viestintä energia-asioissa ei ollut riittävää. Neste Oyj:n 

henkilöstö kuitenkin koki, että yrityksen on otettava vastuuta energia-asioissa. (Kaukonen 

2017.)   

Neste Oyj:n viestintä tapahtuu viestintäkanavien, kuten inforuutujen, portaalin ja 

sähköpostien kautta, sekä kasvokkain tapahtuvissa viestintätilaisuuksissa. 

Diplomityössään Kaukonen ehdottaa energiatehokkuuden kuukausi-infoa tuotannon 

kuukausi-infon yhteyteen. Kasvokkain tapahtuvan viestinnän koetaan olevan kaikista 

tehokkainta, ja ehdotuksena onkin vuosittain järjestettävät energiatehokkuuspäivät ja 

tapahtumat. Jo olemassa olevan energianhallintaryhmän toimintaan Kaukonen ehdottaa 

kuukausittaisia palavereita, jolloin voisi tuoda esille kysymyksiä ja asioita omalta 

osastoltaan. (Kaukonen 2017.) 

Nesteen sisäiseen portaaliin toivotaan energiatehokkuusosiota turvallisuus- ja 

ympäristöosion rinnalle. Infonäytöille yritys viestii viikoittain 

energiatehokkuusindikaattoreita liikennevaloin, mutta kehitysehdotuksena mainitaan 

saavutettujen energiansäästöjen esille tuominen ymmärrettävässä muodossa. 

Energiatehokkuuden ulkoista viestintää ei Neste Oyj:llä ole käytössä, mutta sen 

toteuttaminen koetaan tarpeelliseksi. Energiatehokkuudesta olisi hyvä viestiä 

ulkopuolisille sidosryhmille sekä asiakkaille, jotka ovat vaatimassa 

energiatehokkuusstandardia. (Kaukonen 2017.) 

5.2 The Dow Chemical Company 

Kemikaaleja valmistava kansainvälinen The Dow Chemical Company on onnistunut 

vähentämään energiankulutustaan 40 % vuosina 1990-2013. Tuotantoyksiköitä ympäri 
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maailmaa omistava yritys on tiedostanut, että yrityksen johto on saatava mukaan, jos 

halutaan päästä energiansäästötavoitteisiin. Yrityksen energianhallintaryhmä 

suunnittelee ja toteuttaa energiatehokkuustoimenpiteitä yhdessä tuotannon työntekijöiden 

kanssa. Yritys on mukana myös Energy Star:in energianhallintaohjelmissa. (Rossiter ja 

Jones 2015, 30.) 

Yrityksellä on käytössään oma sisäinen raportointijärjestelmä, johon se on sisällyttänyt 

myös energia-asioiden raportointijärjestelmän. Sisäisessä järjestelmässä on kattavasti 

tietoa yrityksen energiankäytöstä, ja osa näistä tiedoista menee myös ulkoiseen 

viestintään (Rossiter ja Jones 2015, 30). The Dow Chemical Company:llä on 

suunniteltujen ja toteutettujen energiaprojektien seurantaan tarkka raportointikäytäntö. 

Raporteissa seurataan projektien ennustettua energiansäästöä ja verrataan sitä 

toteutuneeseen säästöön. Nämä raportit ovat yrityksen johdon saatavilla, jolloin johto 

näkee projektien todellisen onnistumisen. Näitä raportteja käytetään hyväksi myös 

uusissa energiaprojekteissa. (Rossiter ja Jones 2015, 32.) 

The Dow Chemical Company panostaa sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään yrityksen 

energia-asioissa. Yrityksen toimitusjohtajalla on selkeä käsitys energiatavoitteista ja -

päämääristä, ja hän tuo energia-asiat esille myös julkisuudessa. Sisäisen viestinnän 

tavoitteena yrityksellä on saada työntekijöitään osallistumaan 

energiatehokkuustoimenpiteisiin, ja yritys palkitseekin työntekijöitään uusista ideoista. 

(Rossiter ja Jones 2015, 36.) 

5.3 Gasum Oy 

Suomalainen Gasum Oy on kaasualan yritys, joka maahantuo kaasua Venäjältä, ylläpitää 

kaasuverkkoa Suomessa ja on mukana nesteytetyn maakaasun ja luonnonkaasujen 

tutkimus- ja kehitystyössä. Yrityksellä on käytössään ISO 50001 -standardin mukainen 

energianhallintajärjestelmä. Marko Virtasen tekemän opinnäytetyön tavoitteena on 

kehittää Gasumin energianhallintajärjestelmää. Työn empiirisessä osassa on haastateltu 

yrityksen työntekijöitä sekä energiayhteistyöhenkilöitä.  (Virtanen 2016.) 

Haastattelujen perusteella yrityksen sisäistä ja ulkoista viestintää energia-asioissa 

pidettiin erittäin tärkeinä. Virtanen ehdottaakin työssään energia-asioiden ottamista 
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mukaan kokouksiin. Yrityksellä on käytössään turvallisuushavaintoja varten 

kirjausjärjestelmä, ja samaan järjestelmään halutaan myös ympäristö- ja 

energiahavainnot. Ulkoisen viestinnän avulla Gasum pyrkii näkyvyyteen ja vihreän 

ajattelun eteenpäin viemiseen.  

Yrityksen ylimmän johdon täytyy sitoutua energiapolitiikan ja 

energianhallintajärjestelmän toteuttamiseen (SFS-EN ISO 50001). Virtasen tekemissä 

haastatteluissa tuli ilmi epätietoisuus henkilöiden rooleista, ajankäytöstä ja 

toimenkuvasta. Opinnäytetyössään Virtanen toteaa, että Gasumin energia-asioista 

vastaavien henkilöiden rooleja on tarkennettava, ja roolit ovat lisättävä henkilöiden 

toimenkuvauksiin.  

5.4 Eastman Chemical Company 

Eastman Chemical Company on Yhdysvalloissa alkunsa saanut kemian alan yritys. 

Vuonna 2010 yritys asetti tavoitteekseen 25 % energiansäästön seuraavan kymmenen 

vuoden kuluessa (Rossiter ja Jones 2015, 37). Yrityksellä oli jo aiemmin käytössään 

energiaryhmä, mutta tavoitteen asettamisen yhteydessä ryhmää haluttiin päivittää ja 

tehtäviä selkeyttää. (Rossiter ja Jones 2015, 42.) 

Suurin muutos uuden energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi oli ulkoisten resurssien 

käyttö. Kansainvälisen Energy Star:in energiaohjelmaan liittyminen toi Eastman 

Chemical Company:lle uusia ideoita ja tapoja energiansäästämiseen. Energy Star 

mahdollisti yritykselle tehokkaan ulkoisen benchmarkingin. Ulkoisen benchmarkingin 

myötä yritys päätti muodostaa ryhmän työntekijöistään, jotka olivat kiinnostuneita 

energia- ja ympäristöasioista. Tämän ryhmän tehtävänä on viestiä kuukausittain 

pääpointit energia- ja ympäristöasioista, sekä tuoda esille uusia 

energiansäästömahdollisuuksia. Eastman Chemical Company palkitsee työntekijöitään 

hyvistä energiansäästöideoistaan rahallisesti. (Rossiter ja Jones 2015, 36.) 

Energiatehokkuustoimenpiteillä yritys pyrkii ensisijaisesti energiakustannusten 

pienentämiseen. Turvallisuusasioita painottava Eastman Chemical Company on 

huomannut, että kustannusten pienentämisen myötä energiatehokkuudella saavutetaan 
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muitakin asioita. Esimerkiksi tarkka valaistuksen suunnittelu tuo kustannussäästöjen 

myötä myös turvallisemmat työskentelyolosuhteet. (Rossiter ja Jones 2015, 45.) 

5.5 Boliden Harjavalta 

Boliden Harjavalta on toinen Boliden konsernin Suomessa sijaitsevista sulatoista. 

Päätuotteena Boliden Harjavallassa on kupari, ja vuonna 2017 sitä tuotettiin 133 000 

tonnia. Muita tuotteita ovat nikkeli, kulta, hopea ja rikkihappo. Nikkelitonnia kohden 

tuotetut rikkipäästöt ovat Boliden Harjavallassa maailman alhaisimpia 

ympäristöystävällisen ja tehokkaan tuotannon ansiosta. Bolidenin omilta, ja muiden 

yhtiöiden kaivoksilta tulevan rikasteen lisäksi tehdas käyttää raaka-aineena 

kierrätysmetalleja. (Boliden Harjavalta 2018) 

Kuten kaikissa konsernin tuotantolaitoksissa, niin myös Boliden Harjavallan tehtaalla on 

käytössä ISO 50001 -standardin mukainen energianhallintajärjestelmä. Boliden konserni 

on asettanut energia-asiat sisäisen auditoinnin piiriin, ja Kokkolan ja Harjavallan tehtaat 

ristiin auditoivat kahden vuoden välein (Lanteri 2017). Boliden Harjavallassa 

katsastetaan energiankulutustaulukoita kuukausipalavereissa, ja johdon 

energiakatselmuksista viestitään yrityksen julkaisemassa lehdessä. Varsinaista energia-

aiheista koulutusta ei yrityksessä järjestetä, vaan se on osana muuta koulutusta. 

(Junnikkala 2018.)  

Energiapoikkeamien raportointi helpottuu Boliden Harjavallassa koko Boliden-

konsernille tulevan uuden raportointijärjestelmän myötä. Kehityskohteena Boliden 

Harjavallassa nähdään onnistuneiden energiansäästöprojektien raportointi. 

Energiankulutuksen seurantaa halutaan tehostaa käymällä kulutusta läpi kokouksissa ja 

koulutuksissa. (Junnikkala 2018.) 

5.6 Hyväksi havaitut tavat viestinnässä ja henkilöstön osallistamisessa 

Energia-asioiden raportointi yrityksen sisällä nähdään kaikissa yrityksissä tarpeellisena. 

Kaikissa tarkasteltavissa yrityksissä energianhallintajärjestelmän pohjana on ISO 50001 

-standardi, joka myös velvoittaa yritykset energia-asioiden sisäiseen raportointiin. 

Monessa yrityksessä on turvallisuushavaintoja varten raportointijärjestelmä, ja samaa 
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järjestelmää halutaan kehittää myös energia-asioiden raportointiin. Tarkan 

raportointikäytännön ansioista yrityksen on helppo seurata toteutuneita projekteja, sekä 

käyttää raportteja uusien energiatehokkuussuunnitelmien tukena. Raportoinnissa tärkeää 

on mittareiden ymmärrettävyys ja järjestelmien helppokäyttöisyys. 

Sisäistä raportointia toteutetaan mm. infonäytöillä, sisäisen portaalin tiedotteilla, 

sähköposteilla ja kokouksilla. Kasvotusten tapahtuva viestintä nähdään kaikista 

tehokkaimpana tapana, ja energia-aiheisia kokouksia pyritään järjestämään kuukausittain. 

Tarpeeksi usein järjestetyt tapaamiset mahdollistavat jatkuvan kehittämisen ja nopean 

reagoinnin energiapoikkeamiin. Harvemmin järjestettävillä energia-aiheisilla 

tapahtumilla yritykset viestivät työntekijöilleen energianhallinnan tärkeydestä, esittelevät 

toteutuneita energiaprojekteja ja palkitsevat parhaat ideat. Onnistuneiden projektien 

raportoinnin nähdään lisäävän mielenkiintoa energia-asioihin. 

Toisin kuin sisäistä viestintää, ei ISO 50001 -standardi pakota yritystä ulkoiseen 

viestintään energia-asioissa. Energia-asioiden ulkoinen viestintä nähdään kuitenkin 

tarpeellisena jokaisessa yrityksessä. Ulkoisella viestinnällä yritys pyrkii kertomaan 

sidosryhmille, että energia-asioita pidetään tärkeinä. Ulkoinen viestintä voi koostua 

osittain samoista raporteista kuin sisäinen viestintä, joten sen toteuttaminen ei vaadi 

suuria ponnisteluja.  

Henkilöstön osallistaminen energia-asioihin tapahtui tarkasteltavissa yrityksissä pitkälti 

standardin ISO 50001 vaatimusten mukaan. Standardin mukaan yrityksen on määriteltävä 

energia-asioissa toimivien henkilöiden työtehtävät, ja varmistettava että henkilöillä on 

riittävä koulutus tai kokemus tehtävään. (SFS-EN ISO 50001) Monessa tarkasteltavassa 

yrityksessä on luotu energiatiimi, joka toteuttaa käytännön energiasuunnittelua ja 

toimeenpanee energiaprojekteja yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Eastman 

Chemical Company loi energiatiimin työntekijöistä, jotka olivat kiinnostuneita energia-

asioista. Energia-asioiden antaminen työntekijöille, joita asiat kiinnostavat, selkeyttää 

varmasti energia-asioiden hoitamista. Tällä vältetään myös muutamassa yrityksessä 

esiintyneet epätietoisuudet vastuista ja toimenkuvista. Hyvien ideoiden palkitseminen on 

käytössä kahdessa tutkitussa yrityksessä.  
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6 KYSELYTUTKIMUS 

Boliden Kokkolan työntekijöille tehtävän kyselyn tavoitteena on mitata, kuinka hyvin 

työntekijät tuntevat yrityksen energiankäyttöön liittyvät asiat. Kyselyllä mitataan myös 

työntekijöiden kiinnostusta energia-asioihin, sekä energia-asioihin liittyvän koulutuksen 

tarpeellisuutta. Kysely toteutetaan yrityksessä jo käytössä olevan Surveytool -työkalun 

avulla. Tällä selainpohjaisella työkalulla saadaan luotua ja jaettua kysely, sekä 

analysoitua kyselyn tuloksia.  

Kysymyksiä on pohdittu yhdessä yrityksen ympäristöpäällikön kanssa. Kyselyn kaksi 

ensimmäistä kysymystä liittyvät työntekijän asemaan ja osastoon. Nämä kysymykset 

tuovat lisäinformaatiota tulosten tarkasteluun. Kun ryhmiä saadaan muodostettua 

esimerkiksi työntekijöiden, toimihenkilöiden ja eri osastojen mukaan, voidaan näitä 

ryhmiä verrata keskenään. Energia-asioiden tietoisuutta mitataan työntekijöiltä 

kysymyksillä 3-6 sekä kysymyksellä 18. Näiden kysymysten avulla selvitetään myös, 

mistä asioista työntekijöille olisi kerrottava enemmän. Kysymys 7 mittaa yrityksen 

energia-asioiden tiedottamista tällä hetkellä, ja kysymyksellä 8 pyritään löytämään 

parhaat tiedotuskanavat energia-asioiden tiedottamiseen. Työntekijän motivaatiota 

mitataan mm. kysymällä, kuinka valmis olisit viemään energia-asioita eteenpäin, ja mikä 

motivoisi ottamaan kantaa energia-asioihin. Kyselyn lopussa työntekijöille annettiin 

mahdollisuus antaa vapaata palautetta liittyen energia-asioihin. 

6.1 Tulokset 

Työntekijöille annettiin kaksi viikkoa aikaa vastata kyselyyn, ja noin 46 % yrityksen 

kaikista työntekijöistä vastasi kyselyyn. Vastauksia saatiin kaikilta eri osastoilta sekä eri 

asemassa olevilta työntekijöiltä. Boliden Kokkolan kyselyyn vastanneista työntekijöistä 

86 % piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä, että yritys ottaa toiminnassaan huomioon 

energia-asiat.  

 

Kuva 2. Kysymys 9. 
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Se, että yrityksen työntekijät pitävät energia-asioiden huomioonottamista tärkeänä, antaa 

hyvän pohjan yrityksen energia-asioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Käytössä oleva 

energianhallintajärjestelmä on myös kohtuullisen hyvin tiedossa yrityksen työntekijöillä, 

kuten kysymyksen 3 vastauksista selviää. 

 

 

Kuva 3. Kysymykset 3 ja 4. 

  

Boliden Kokkolan (BKO) työntekijät myös tietävät energiankulutukseen liittyviä 

mittareita (kysymys 4). Näistä energiankulutukseen liittyvistä mittareista parhaiten olivat 

tiedossa sähkön kulutus sinkkitonnia kohden, sekä sähkön ominaiskulutus vs. tavoite 

[kWh/Zn*t], kuten kysymyksen 5 vastauksista selviää.  

 

 

 

 

 

Kuva 4. Kysymys 5. 
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Kaikki mittarit eivät kuitenkaan ole hyvin tiedossa. Mittarit ovat nähtävillä yrityksen 

kaikille työntekijöille, mutta ovat jokseenkin vaikeasti löydettävissä. Tämä selittää 

osittain sitä, minkä takia mittarit eivät ole tiedossa. Suurin osa yrityksen työntekijöistä 

kuitenkin ymmärtää energiantehokkuusmittareiden tarkoituksen joko hyvin, tai erittäin 

hyvin, kuten kysymyksen 6 tuloksista selviää.  

 

 

Kuva 5. Kysymys 6. 

 

Energia-asioiden tiedotus on Boliden Kokkolassa tällä hetkellä vähäistä. Yritys tiedottaa 

infonäytöillä elektrolyysi-osaston virtahyötysuhteen, mikä on tärkeä mittari sähkön 

kulutuksen kannalta. Muita mittareita ja energia-asioita ei juurikaan tiedoteta, mutta 

mittarit ovat kyllä nähtävillä kaikille työntekijöille yrityksen sisäisessä tietokannassa. 

Kysymyksen 7 tulokset myös vahvistavat sen, että tiedotus on liian vähäistä. Vapaassa 

palautteessakin nousi monesti esille tiedotuksen vähäisyys ja tarpeellisuus.  

 

 

Kuva 6. Kysymys 7. 

 

Mieluisimpana energia-asioiden tiedotuskanavana Boliden Kokkolan työntekijät pitävät 

info TV:tä sekä Intranetiä. Yrityksellä ei ole Intranetissä omaa energia-asioita 

käsittelevää osiota, vaan se on osana ympäristöosiota. Kysymyksen 8 tulosten perusteella 

oman energiaosion toteuttaminen on tarpeellista.  
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Kuva 7. Kysymys 8. 

 

Huomataan, että 76 % yrityksen työntekijöistä pitää joko Info TV:tä tai Intranetin 

energiasivua mieluisimpana tiedotuskanava. Osaston kahvitilaan jaettavat julkaisut, 

viikkopalaverit, sähköpostit sekä vuosi-infot eivät ole niin mieluisia tiedotuskanavia. 

Energia-asioiden huomioonottamista ja kehittämistä mitattiin kysymyksillä 10-12.   
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Kuva 8. Kysymys 10. 

 

 

Työntekijöistä 31 % huomio energia-asiat päivittäin työssään. Toisaalta 35 % vastaajista 

sanoo, ettei ota energia-asioita huomioon, tai että se ei ole oleellista työn kannalta. Suurin 

osa työntekijöistä on kohdannut työssään asioita, joiden energiatehokkuutta voisi 

parantaa, mikä selviää kysymyksen 11 tuloksista. 

 

 

Kuva 9. Kysymys 11. 

 

Monet työntekijät kirjoittivat myös kyselyn viimeiseen, avoimeen kysymykseen 

energiansäästöideoita. Muutamassa vastauksessa nousi myös esille, ettei työntekijän 

viemää ideaa haluttu toteuttaa. Työntekijälle oli jäänyt epäselväksi, miksi ideaa ei 
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toteutettu. Energiatehokkuutta parantavia ideoita on siis syntynyt työntekijöiden 

keskuudessa, ja 82 % vastaajista on valmiina viemään ideoita eteenpäin (kysymys 12).  

 

 

Kuva 10. Kysymykset 12 ja 13. 

  

Turvallisuuspoikkeamien ohella, myös energiapoikkeamista voi yrityksessä raportoida, 

mutta 35 % sanoo ettei tiennyt asiasta. Yritys haluaa saada enemmän työntekijöiden 

ideoita energiatehokkuuden parantamiseksi. Kysymys 14 selvittää, mitkä asiat 

työntekijöitä motivoisivat ottamaan kantaa energia-asioihin. 

 

 

Kuva 11. Kysymys 14. 

 

Huomataan, että palkitsemisjärjestelmä on kaikkein paras tapa motivoida työntekijöitä 

ottamaan kantaa energia-asioihin. Myös mahdollisuus vaikuttaa asioiden kehittämiseen 

sekä oman idean toteuttaminen motivoivat työntekijöitä hyvin. Parhaiden ideoiden 

esittely on myös joidenkin mielestä hyvä ajatus, mutta toiset näkevät sen negatiivisena 

asiana.  
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Energia-asioihin liittyvä koulutus on ollut yleensä osana muuta koulutusta Boliden 

Kokkolassa. Yrityksen työntekijät kokevat ettei energia-asioihin liittyvää koulutusta ole 

ollut tarpeeksi (kysymys 15). 

 

 

 

Kuva 12. Kysymykset 15 ja 16. 

 

Kysymyksen 16 vastaukset kuitenkin kertovat, että noin puolet vastanneista työntekijöistä 

ovat kuitenkin kiinnostuneita, tai erittäin kiinnostuneita energia-asioihin liittyvästä 

koulutuksesta. Kyselyn lopussa oli mahdollista antaa vapaata palautetta, ja 

lisäkoulutuksen tarve nousi vastauksissa esille. Boliden Kokkolassa oli annettu koulutusta 

mm. sähkön ostoon sekä paineilman käyttöön liittyen, ja nämä koulutukset oli koettu 

mielenkiintoisiksi ja tarpeellisiksi. 21 % vastanneista työntekijöistä olisi kiinnostunut 

osallistumaan energia-asioita käsittelevään työryhmään (kysymys 17). 

 

 

Kuva 13. Kysymys 17. 

  

Kysymyksestä 18 selviää, että energiatehokkuusjärjestelmän osa-alueet, osastoni 

energiankulutusta lukuunottamatta ovat Boliden Kokkolan työntekijöillä heikosti 

hallussa. 
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Kuva 14. Kysymys 18. 

 

Kaikkien työntekijöiden vastauksista voidaan päätellä, että energia-asioista ollaan 

kiinnostuneita. Aiheesta halutaan lisää viestintää ja koulutusta, jotta tietoisuus energia-

asioista lisääntyisi. Energia-asioiden tuntemuksessa on puutteita, joita saadaan varmasti 

korjattua paremmalla viestinnällä ja koulutusta lisäämällä.  

Kun kyselyn tuloksia analysoidaan henkilöstöryhmittäin, nähdään erot työntekijöiden, 

toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden välillä. Työntekijöitä kyselyyn vastasi 

146, toimihenkilöitä 60 ja ylempiä toimihenkilöitä 33. Tulosten perusteella voidaan 

sanoa, että ylemmät toimihenkilöt tuntevat energiankulutukseen liittyviä mittareita muita 

paremmin. Motivointi palkitsemisjärjestelmällä toimii parhaiten työntekijöihin, kun taas 

ylemmät toimihenkilöt ovat enemmän kiinnostuneita oman idean toteuttamisesta ja 

mahdollisuudesta vaikuttaa asioiden kehittämiseen. Ylemmät toimihenkilöt kokevat 

saaneensa enemmän energia-asioihin liittyvää koulutusta, ja ovat myös  kiinnostuneempia 

koulutuksesta. Kaikki henkilöstöryhmät kokevat info TV:n sekä Intranetin 

mieluisimmaksi energia-asioiden tiedotuskanavaksi. 
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Kyselyn tuloksia voidaan analysoida myös osastoittain. Ostastot ovat jaettu 

elektrolyysiin, laboratorioon, kunnossapitoon, pasuttoon, puhdistamoon, rikkihappoon, 

valimoon ja tukitoimintoihin. Huomattavaa on, että tukitoiminnoissa suurin osa on 

toimihenkilöitä, kun taas muilla osastoilla suurimman joukon muodostavat työntekijät. 

Tukitoiminnossa energiamittarit ovat parhaiten tiedossa, mikä selittyy suurella 

toimihenkilöiden osuudella.  

Elektrolyysiosasto on Boliden Kokkolan osastoista ehdottomasti suurin sähkön kuluttaja, 

ja  osastolla onkin keskimääräistä paremmin tiedossa sähkön kulutus sinkkitonnia kohden 

sekä sähkön ominaiskulutus vs. tavoite. Elektrolyysiosastolla myös 78 % vastanneista 

tietää osaston energiankulutuksen. Elektrolyysi- ja pasutto-osastolla noin 30 % vastaajista 

on sitä mieltä, että energia-asioista tiedotetaan työntekijöille hyvin tai erittäin hyvin. 

Toisaalta, kunnossapito- ja rikkihappo-osastolla kukaan ei ole sitä mieltä, että tiedotus 

olisi hyvää tai erittäin hyvää.  

Kunnossapito-osaston työntekijöille on tullut eniten vastaan asioita, joiden 

energiatehokkuutta voisi kehittää, ja he ovat myös kaikista valmiimpia viemään asioita 

eteenpäin. Noin 90 % laboratorio-, pasutto-, tukitoiminto- ja valimo-osaston 

työntekijöistä on valmiina viemään energia-asioita eteenpäin, mutta puhdistamo-osastolla 

vain 63 % vastanneista olisi valmiita viemään asioita eteenpäin. Kaikista vastanneista 

noin puolet on kiinnostuneita tai erittäin kiinnostuneita osallistumaan energia-asioihin 

liittyvään koulutukseen. Ääripäinä voidaan pitää pasutto-osastoa, jossa 63 % olisi 

kiinnostuneita osallistumaan, ja puhdistamoa, jossa vain 26 % olisi kiinnostuneita 

osallistumaan koulutukseen.  
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7 VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN 

Boliden Kokkolassa koetaan tärkeäksi energia-asioiden huomioon ottaminen ja viestintä. 

Energiatehokkuus nähdään merkittävänä osana yrityksen kannattavuutta ja sitä pidetään 

tärkeänä ilmastokysymyksiä ajatellen. Kyselytutkimuksen perusteella tiedottamista on 

lisättävä. 76 % vastaajista ilmoitti mielekkäimmäksi viestintäkanavaksi info TV:n tai 

Intranetin. Muutama ymmärrettävä ja parhaiten yrityksen energiankulutusta mittaava 

mittari kannattaa tuoda info TV:n avulla nähtäville. Olemassa olevista mittareista 

energiankulutus tuotettua sinkkitonnia kohden [kWh/Zn*t] ottaa huomioon 

tuotantomäärän, joten se on mielestäni paras mittari yrityksen työntekijöille. Tätä mittaria 

olisi kuitenkin hyvä avata laajemmin yrityksen työntekijöille esimerkiksi Intranetissä. 

Pelkkä mittari ei riitä, vaan mittarin lukemia olisi hyvä avata työntekijöille esimerkiksi 

kuukausittain. Miksi tässä kuussa sähköä onkin mennyt enemmän, tai mikä on syynä sille, 

että ollaan päästy jopa tavoitteita parempiin lukemiin? Syiden hakeminen sähkön 

kulutuksen nousuille ja laskuille lisää työntekijöiden ymmärrystä yrityksen 

energiankulutuksesta. 

Yrityksen Intranetissä ei tällä hetkellä ole omaa energia-aiheista osiota. Kyselyn pohjalta 

Intranet koetaan mieluiseksi tiedotuskanavaksi ja energia-aiheisen osion luominen olisi 

tarpeellista. Osion tarkoituksena voisi olla ensisijaisesti energia-asioiden tietoisuuden 

lisääminen. Koulutusta pystytään osittain tekemään myös Intranetin kautta. 

Kuukausittain tai neljännesvuosittain ilmestyvä energia-aiheinen uutinen voisi käsitellä 

seuraavia asioita:  

1. Energiankulutuksen seuranta ja toteutuneen kulutuksen selittäminen. 

2. Jonkin tarpeelliseksi nähdyn aiheen koulutus, eli ns. tietoisku. 

3. Käynnissä olevien, ja toteutuneiden energiaprojektien esittely. 

4. Muistutus siitä, miten energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä voi tuoda 

esille. 

Uutinen olisi hyvä laittaa näkyville Intranetin pääsivulle, jota toivottiin myös kyselyn 

viimeisessä, vapaassa kysymyksessä. Lisäksi Intranetin energiasivulla olisi näkyvillä 

enemmän energiamittareita, -projekteja ja edelliset energiauutiset. Tiedotuskanavan ja 

energia-asioiden kehittämiseen tarkoitetun järjestelmän on oltava ymmärrettäviä ja 
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helppokäyttöisiä, mikä tulee ilmi sekä muissa yrityksissä, että kyselytutkimuksessa. 

Tiedottamisen on oltava myös säännöllistä, ja tiedotettavien mittareiden on oltava ajan 

tasalla, jotta reagoiminen poikkeamiin on mahdollista.   

Kasvokkain tapahtuvat palaverit nähdään muissa yrityksissä tehokkaana tapana, ja se on 

tehokas tapa myös Boliden Kokkolan työntekijöiden mielestä. Tarpeellista olisikin 

järjestää palavereita energia-asioihin liittyen tai ainakin mahdollistaa ideoiden eteenpäin 

vieminen myös suullisella viestinnällä. Energia-asioita hoitava energiatiimi on käytössä 

kaikissa vertailuyrityksissä ja myös Boliden Kokkolassa. Kyselyssä kartoitettiin 

halukkuutta osallistua energia-asioita käsittelevään työryhmään. 21 % vastaajista on 

kiinnostunut osallistumaan tällaiseen työryhmään eli energiatiimiin. Mielestäni 

energiatiimi kannattaa muodostaa henkilöistä, joita energia-asiat oikeasti kiinnostavat. 

Tämä edesauttaa asioiden eteenpäin viemistä ja projektien toteutumista. On myös tärkeää, 

että energiatiimissä on henkilöitä kaikilta osastoilta ja henkilöstöryhmistä. Energiatiimin 

palaverit ovat järjestettävä tarpeeksi usein ja säännöllisesti, jotta jatkuva kehittäminen on 

mahdollista. Myös energia-asioista päättävien henkilöiden vastuiden on oltava selkeitä.  

Motivaation lisäämiseksi Intranetissä voisi esitellä parhaat energia-aiheiset ideat. Tähän 

on kuitenkin hyvä kysyä suostumus idean antajalta, nimittäin 27 % vastaajista kertoo, 

ettei parhaiden ideoiden esittely motivoi ollenkaan. Mahdollisuus asioiden 

vaikuttamiseen sekä oman idean kehittäminen nähdään motivaatiota hyvin lisäävänä 

tekijänä. Kyselyn viimeisessä vapaan palautteen kysymyksessä oli tuotu esiin muutama 

tilanne, jossa vastaajalla oli tullut tunne, ettei omaan kehitysehdotukseen oltu reagoitu. 

Tämän vuoksi idea on käytävä hyvin läpi sekä päätökset perusteltava niin, että ehdottaja 

ymmärtää miksi ideaa ei toteuteta, tai miksi se toteutetaan. Välinpitämättömällä 

asenteella esimiehet ja energiatiimi saavat työntekijöiden kiinnostuksen energia-asioiden 

kehittämiseen lopahtamaan.  

Parhaiden ideoiden palkitseminen on käytössä useammassa vertailtavassa yrityksessä. 73 

% Boliden Kokkolan kyselyyn vastanneista työntekijöistä kokee palkitsemisjärjestelmän 

joko motivoivana tai erittäin motivoivana. Oikeudenmukainen palkitsemisjärjestelmä, 

jossa energia-aiheisen idean toteutuksesta syntyneet säästöt pystytään osoittamaan, olisi 

mielestäni erittäin hyvä ajatus. Jos yritys saa merkittävää hyötyä jonkin työntekijän esiin 

tuoman idean seurauksena, pitäisi mielestäni työntekijä palkita. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Energia-asioiden viestintä yrityksen työntekijöille lisää tietoisuutta, jota kautta asioita 

saadaan kehitettyä. Työntekijät haluavat enemmän tiedotusta ja koulutusta energia-

asioista. Koulutusta ja tietoisuutta lisäämällä työntekijät saavat uusia ajatuksia energia-

asioiden parantamiseen, ja tietoa asioiden eteenpäin viemiseen. Oman idean 

toteuttaminen ja mahdollisuus vaikuttaa asioiden kehittämiseen motivoivat työntekijöitä 

ottamaan kantaa energia-asioihin. Energia-asioiden viestinnän halutaan olevan 

ymmärrettävää. Viestintäkanavien osalta ollaan siirtymässä sähköposteista ja 

tiedotuslapuista kohti info TV:tä ja yrityksen sisäistä Intranetiä.  

Energianhallintajärjestelmä antaa hyvän pohjan yrityksen energia-asioiden hallintaan. 

Järjestelmä ei kuitenkaan takaa, että yrityksen energia-asiat olisivat hyvin tiedossa joka 

tasolla. Jatkuvan kehittämisen ajatus vaatii, että henkilöiden vastuut ovat selkeitä, 

sisäinen viestintä ja koulutus riittävää, sekä energia-asioiden käsittely säännöllistä. 

Energiatiimi on hyvä väline energia-asioiden hoitamiseen, mutta onnistumisen 

edellytyksenä on, että energiatiimissä olevat henkilöt ovat kiinnostuneita energia-asioista 

ja tapaamiset säännöllisiä. 

Yritysten työntekijät ymmärtävät energiatehokkuuden ja yrityksen kannattavuuden 

välisen yhteyden. Työntekijät ovat valmiita ottamaan asioihin kantaa entistä enemmän, ja 

mahdollisuutta vaikuttaa asioihin pidetään tärkeänä. Nykyään ihmisiä kiinnostaa 

enenevissä määrin myös ilmastokysymykset ja oman yrityksen vastuuta ilmastoasioissa 

pidetään tärkeänä.  
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9 YHTEENVETO 

Tässä kandidaatintyössä tutkittiin yrityksen viestintää ja henkilöstön osallistamista 

energia-asioissa. Teoriakappaleissa käsiteltiin yrityksen viestintää, energianhallintaa ja 

energianhallintajärjestelmää, joiden ymmärtäminen on oleellista työn myöhemmässä 

vaiheessa. Tutkimusmenetelminä käytettiin benchmarking:ia, eli vertailukehittämistä, 

sekä kyselytutkimusta. Vertailukehittämisessä etsittiin hyviä tapoja energia-asioiden 

viestintään ja henkilöstön osallistamiseen useasta eri yrityksistä.  Kyselytutkimus tehtiin 

Boliden Kokkolan työntekijöille, ja tutkimuksen tavoitteena oli mitata kuinka hyvin 

työntekijät tuntevat energiankäyttöön liittyviä asioita, ja missä asioissa olisi parantamisen 

varaa.  

Muita yrityksiä tutkimalla selvisi, että standardin ISO 50001 mukainen 

energianhallintajärjestelmä on laajasti käytössä. Standardi ei suoraan määritä, miten 

energiankulutusta on mitattava, tai miten siitä on tiedotettava.  Tämän takia yrityksissä 

oli erilaisia tapoja hoitaa energia-asioihin liittyvää mittausta, dokumentointia ja 

raportointia. Tuli myös ilmi, ettei energianhallintajärjestelmä ole yksinomaan tae energia-

asioiden jatkuvalle kehittämiselle.  

Kyselytutkimukseen vastasi noin puolet Boliden Kokkolan työntekijöistä. Tutkimuksen 

perusteella työntekijät olivat kiinnostuneita energia-asioista, ja pitivät tärkeänä sitä, että 

yritys huomio energia-asiat toiminnassaan. Energia-aiheista koulutusta ja viestintää 

vastaajat halusivat enemmän, mikä kertoo, että energia-asioista ollaan kiinnostuneita ja 

niistä halutaan lisätietoa.  

Muutaman yrityksen tutkimisella saa hieman käsitystä siitä, miten energia-asioista 

viestitään, ja miten työntekijät osallistuvat energia-asioihin. Työntekijöiden, asiakkaiden 

ja sidosryhmien kiinnostus yrityksen energia- ja ympäristöasioihin on kasvanut 

huomattavasti viime vuosina.  Tämä kehityssuunta jatkuu varmasti tulevaisuudessakin, 

kun lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten myötä yrityksille tulee lisää 

vaatimuksia energiatehokkuuteen liittyen.
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