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Asiakastarpeet muuttuvat
tulevaisuudessa











Kaukolämpöä täydennetään koko ajan uusilla tuotteilla ja lisäpalveluilla.

Kaukolämmön lisäpalvelut



KotkaCharge
KotkaCharge tarjoaa julkisia ja yksityisiä
latausratkaisuja Kotkan ja sen lähialueiden
yrityksille ja taloyhtiöille. 

KotkaCharge järjestelmää operoi
Liikennevirta Oy ja lataaminen onnistuu
Virta -sovelluksen avulla.





Strategiset Tavoiteosaamiset 2030

Valmentava johtaminen
Coachaavaa johtajuutta, joka saa aikaan 

seuraajuutta riippumatta asemasta. Valmentava 
johtaja aikaansaa muutosta coachaavan, 
vahvuuksia vahvistavan ja oivalluttavan 

lähestymistavan kautta. Näyttäytyy myös Itsensä 
johtamisena ja jatkuvana oppimisena. 

Teknologia ja digitalisaatio
Kyky ymmärtää digitalisaation vaikutukset sidosryhmien 
toimintaan ja käyttäytymiseen. Kyky nähdä sen tuomat 
mahdollisuudet kaikkeen tekemiseen mm. toiminnan 

tehostamisen, kehittämisen tai kasvattamisen näkökulmasta. 
Kyky johtaa tiedolla uusien teknologioiden, datan ja 

analytiikan avulla.

Vastuullisuus
Taito, asenne ja osaaminen hyödyntää ympäristönäkökulmaa 

kaikessa tekemisessämme.
Näkyy mm. asiakkaiden ja omistajan arvopohjan 

ymmärtämisenä sekä 
Vastuullisuuden ilmentymisenä  (mm. asiakas, teknologia, 

hinnoittelu, rahoitus)

Liiketoiminta, talous ja hankinnat
Kyky nähdä ja rakentaa palvelupaketteja, jotka 

mahdollistavat mm. hinnoittelun 
asiakasarvolähtöisyyden. Kyky kilpailuttaa ja kasvattaa 

omistaja-arvoa mm. kumppanuuksien avulla. 
Riskineutraalius

Tuotanto- ja toimitusketjun hahmottamisen 
kokonaisvaltainen osaaminen

Vaikuttava yhteistyö, 
vuorovaikutus ja innovaatiot

Kyky nähdä mahdollisuuksia ja synnyttää uudenlaista 
ajattelua, toimintaa ja ratkaisuja mm. haastamalla 

vanhaa ja hakemalla erilaisia näkökulmia uuden 
luomiseen. Organisaation joustavuus ja 
muuntautumiskykyisuus – tavoitteena 

osaamiskokonaisuuden hyödyntäminen ja 
perustehtävän ymmärtäminen laajasti

Asiakaskokemus
Kyky asettua asiakkaan asemaan ja välittää asiakkaalle 

yhtenäinen palvelukokemus. Kehitämme 
toimintamalliamme ja menetelmiämme (mm. myynti, 
markkinointi, asiakashallinta, tuote- ja palveluportfolio 

ja kokonaisratkaisut) asiakaskokemuksesta käsin.



Kiitos!
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