
Strategiamme tavoitteena on asiakkaiden luottamuksen ansaitseminen, toiminnan tehokkuus, 
energiamarkkinoiden ja -palveluiden uudistaminen sekä ilmastonmuutoksen torjunta. Eettiset 
periaatteemme ja johtamisjärjestelmämme edistävät vastuullisuutta ja kestävää kehitystä 
kaikessa toiminnassamme. 

Soveltamisalue
Henkilöstöpolitiikkaa sovelletaan Elenia Oy:ssä ja Elenia 
Verkko Oyj:ssä. Tämä politiikka linjaa HR-työmme tahto-
tilan.  

Yrityskulttuurimme 
Energia on arkemme perusta. Meillä Eleniassa päivit-
täisessä työssä turvallisuus kulkee kaiken muun edellä. 
Yhteisesti rakennettu arvopohja ja sertifioidut laatujär-
jestelmät ohjaavat tekemistämme. Näitä tukee jatkuvasti 
kehittyvä johtaminen sekä esimies- että asiantuntijata-
solla. 

Elenian arvoissa heijastuvat yhteinen tahto ja liiketoi-
minnan luonne: Asiakasta lähellä, Vastuullinen kumppani, 
Yhdessä aikaansaaminen ja Rohkeus uudistua. Yrityskult-
tuurimme rohkaisee uudistumaan ja iloitsemaan onnistu-
misista. Tätä tukee avoin ja vuorovaikutteinen työyhtei-
söviestintä ja suunnitelmallinen työkykyjohtaminen.

On asiakkaan aika. Yhdessä kumppaniemme kanssa 
varmistamme, että asiakkaidemme arki sujuu nyt ja 
tulevaisuudessa. 

Esimiestyömme 
Henkilöstön suorituksen johtaminen tapahtuu valmen-
tavan johtamisen sekä selkeiden yhteisten tavoitteiden 
avulla. Hyvä esimies ymmärtää yhtiön strategian ja sen 
tavoitteet sekä mission ja vision. Hän osaa motivoida ja 
innostaa ihmisiä tekemään työtä yhteisten tavoitteiden 
eteen.

Varmistamme johtamisen korkean tason säännöllisillä 
esimiestyön valmennuksilla ja arvioinneilla. Eleniassa on 
käytössä joustavan työnteon malleja, jotka palvelevat 
sekä yhtiötä että henkilöstön erilaisia elämäntilanteita.

Näin kehitämme
Kehitämme Eleniassa henkilöstön osaamista jatkuvasti 
vastaamaan liiketoimintamme tarpeita, jotta ansaitsem-
me asiakkaiden luottamuksen ja hyväksynnän joka päivä.

Tavoite-, kehitys- ja työkykyjohtamisen keskustelut 
ovat tärkeitä työkaluja, joilla vahvistamme työn tuloksel-
lisuutta sekä lisäämme jokaisen mahdollisuuksia kehittyä 
omassa työssään ja vaikuttaa siihen. Oman työn mer-
kityksellisyyden tunne nähdään Eleniassa keskeiseksi 
motivaation lähteeksi. Jokaisella elenialaisella on vastuu 
oman osaamisensa kehittämisestä. 

Esimiehet toimivat haastajana ja kannustajana sekä 
luovat ammatilliselle kehittymiselle suotuisat olosuhteet

Näin palkitsemme 
Elenian palkkaus on kilpailukykyistä ja tasa-arvoista.  
Noudatamme Energiateollisuuden henkilöstöryhmiimme 
sovellettavia työehtosopimuksia. Palkkaus perustuu toi-
men vaativuuteen sekä henkilökohtaiseen suoritukseen 
ja pätevyyteen.

Palkkojen vertailukelpoisuutta seuraamme kansallisten 
tilastojen pohjalta. Seuraamme myös työsuhde- ja henki-
löstöetujen tasoa.

Elenia tukee autoilun sähköistymistä sekä suoraan 
täyssähkö työsuhdeautojen Green Bonuksella että mui-
den työsuhdeautojen päästörajoituksin.

Olemme ylpeitä työstämme, juhlistamme yhteisesti 
saavutettuja tavoitteita ja nostamme esille toistemme 
hyviä suorituksia.

Elenian koko henkilöstön kattava palkitseminen on 
yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin strategisten tavoittei-
den ja arvojen toteutumista tukevaa. Palkitsemisemme 
on avointa ja ymmärrettävää. Palkitsemiseen kuuluu mös 
kiitoksen antaminen hyvin tehdystä työstä.

Työsuhdekeksintöihin on Eleniassa laadittu IPR-ohjeis-
tus.

Turvallisuus ja työkyky 
Turvallisuudelle asetamme tiukat vaateet. Haluamme 
taata henkilöstöllemme turvallisen työpaikan – jokaisen 
on päästävä joka päivä turvallisesti ja terveenä kotiin. 
Kumppaneiden turvallisuus Elenian töissä on meille yhtä 
ensiarvoista kuin oman henkilöstön turvallisuus.

Omaan työhön liittyvien vaarojen ja haittojen tun-
nistaminen on osa jokaisen elenialaisen ammattitaitoa. 
Odotamme jokaiselta aktiivista kokonaisturvallisuuden 
edistämistä työympäristössä. Tarjoamme henkilöstölle 
tietoa ajankohtaisista työ- ja kyberturvallisuus- sekä 
ympäristöasioista. Elenialaiset osallistuvat erilaisiin 
työturvallisuutta, ammattitaitoa, pätevyyttä ja työkykyä 
edistäviin koulutuksiin.

Seuraamme tarkasti ja vastuullisesti niin oman henki-
löstön kuin myös kumppaneiden tapaturmataajuutta ja 
läheltä piti -tilanteita. Elenia edellyttää kumppaneiltaan 
samoja turvallisuuden vastuullisuusperiaatteita kuin 
omalta henkilöstöltään.

Työnantaja tukee työkyvyn kehittymistä suunnitel-
mallisella työkykyjohtamisella. Meillä on hyvähenkinen 
tekemisen meininki ja kivat työkaverit. Pidämme huolta 
henkilöstöstämme ja olemme päihteetön sekä savuton 
työpaikka. Hyvä työkyky edellyttää myös yksilön omaeh-
toista elämänhallintaa.

Näin toimimme 
Henkilöstöasioiden hoito Eleniassa perustuu lainsäädän-
töön, alan työehtosopimuksiin, työsuojelumääräyksiin ja 
muihin velvoitteisiin sekä yhtiön omiin toimintamalleihin 
ja paikallisiin sopimuksiin. 

Henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmu-
kaisesti. Toiminnan pohjana ovat yhteisesti luodut arvot 
ja eettiset periaatteet.

Henkilöstöpolitiikan onnistumista mitataan henkilöstö-
tyytyväisyyskyselyllä, vastuullisuusohjelman toteutumi-
sella sekä ulkoisilla auditoinneilla. Mahdollisiin epäkohtiin 
puututaan aktiivisesti. 

Vastuu henkilöstöpolitiikan toteutumisesta on jokaisel-
la elenialaisella.

Elenia on Suomen toiseksi suurin sähköverkkoyhtiö ja Suomen suurin energia-alan asiakaspalveluntuottaja. Huolehdimme 
sähköverkon ylläpidosta ja uudistamisesta, rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöidemme kanssa,  
mittaamme asiakkaittemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Palveluliiketoimintamme  
tarjoaa asiakaspalvelua ja sähkömarkkinoihin liittyviä monipuolisia palveluita energia-alalle ja muille infrayhtiöille. 
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Missiomme
Elämää sähköistämässä

Visiomme 
Vastuullisin energiapalveluiden  

ja markkinoiden uudistaja

Arvomme
Vastuu tulevaisuudesta | Asiakasta lähellä

Avoin ja luotettava yhteistyö | Rohkeus uudistua


