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Elenian eettiset  
periaatteet kumppaneille

Eettiset	 periaatteemme	 antavat	 suunnan	 sille,	
miten	Elenia	ja	meidän	kumppanimme	toimimme.	
Nämä	 yhteisesti	 hyväksytyt	 eettiset	 periaatteet	
kumppaneille	 ohjaavat	 päivittäistä	 päätöksente-
koamme	 ja	 antavat	 perustan	 työllemme	 ja	 pal-
veluillemme.	Tämä	dokumentti	velvoittaa	Elenian	
kumppaneita	toimimaan	tässä	esitettyjen	periaat-
teidemme	mukaisesti.

Eettisten	 periaatteidemme	ytimessä	 ovat	 tavoit-
teemme	toimia	kumppaneille	rohkeuteen	ja	jatku-
vaan	kehittymiseen	kannustavana	Eleniana,	asiak-
kaillemme	ja	sidosryhmillemme	rehtinä	ja	hyvänä	
kumppanina	sekä	yhteiskunnalle	vastuullisena	toi-
mijana. 

Noudatamme	 eettisiä	 periaatteitamme	 tinkimät-
tömästi.	 Kannustamme	 kumppaneitamme	 avoi-
mesti	 keskustelemaan	 yhteisistä	 toimintatavois-
tamme,	 haastamaan	 niitä	 ja	 luomaan	 rohkeasti	

uusia.	 Hyväksymme	 myös	 virheet	 ja	 epäonnis-
tumiset	 ottaaksemme	 niistä	 opiksi	 ja	 uudistuak-
semme	niidenkin	kautta	niin	yksilöinä	kuin	työyh-
teisönä.		

On	 selvää,	 etteivät	 eettiset	 periaatteemme	 tar-
joa	vastauksia	kaikkeen,	vaan	osa	arjessa	vastaan	
tulevista	eettisistä	ratkaisuista	on	työyhteisömme	
ammattilaisten	 harkinnan	 varassa.	 Siksi	 odo-
tamme,	että	elenialaiset	ja	kumppanimme	ymmär-
tävät	yhteisen	arvopohjamme	ja	ottavat	arvomme	
omakseen toiminnassaan. 

Kumppaneiltamme	 odotamme	 eettisten	 periaat-
teidemme	 noudattamista,	 sekä	 kannustamme	
aktiiviseen	dialogiin	jatkuvan	parantamisen	ja	avoi-
muuden	hengessä.

Tapani Liuhala
Toimitusjohtaja

Saatesanat Elenian johdolta
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Yhteiset	 arvomme	 luovat	pohjan	eettisille	periaatteillemme	 ja	niiden	mukaiselle	 toi-
minnalle.	Arvomme	ovat	työmme	perusta	ja	kertovat,	miten	Eleniassa	toimimme.	Arvot	
ohjaavat	käyttäytymistämme	niin	toistemme	kuin	asiakkaiden,	kumppaneiden	ja	ympä-
röivän	maailman	kanssa.	Arvot	ovat	eettisen	ja	vastuullisen	toimintamme	kivijalka.

Arvomme

Asiakasta lähellä
Sydämemme	sykkii	sujuvalle	palvelulle.	Kuun-
telemme,	opimme	ja	toimimme	asiakkaan	par-
haaksi. Asiakaskohtaamisissa olemme lähellä 
ja	läsnä.	Pidämme	sen	minkä	lupaamme.	Asia-
kaslupauksemme	tiivistävät	tahtomme	hyvästä	
palvelusta.	Me	välitämme	arkesi	sujuvuudesta.

Vastuu tulevaisuudesta
Vastuullisuus	 ja	 edelläkävijyys	 ohjaavat	 työ-
tämme.	 Huolehdimme	 huoltovarmuudesta	 ja	
edistämme	 yhteiskunnan	 kilpailukykyä	 sovit-
tamalla	 yhteen	 sosiaalisen,	 taloudellisen	 ja	
ympäristövastuun.	 Kestävä	 kehitys,	 ilmasto-
teot	ja	luonnon	monimuotoisuus	ovat	toimin-
tamme	 perusta.	 Vahvistamme	 turvallisuutta	
ja	 hyvinvointia.	 Osaava	 ja	 hyvinvoiva	 henki-
löstömme	on	avain	menestykseemme.	Arvos-
tamme	 yhdenvertaisuutta,	 työn	 joustavuutta	
ja	elämän	tasapainoa.

Avoin ja luotettava  
yhteistyö
Toimimme	 avoimesti	 luottamuksen	 vahvista-
miseksi.	Arvostamme,	kunnioitamme	ja	kohte-
lemme	toisiamme,	asiakkaitamme	ja	sidosryh-
miämme	 tasavertaisesti.	 Työyhteisössämme	
yhdessä	 kumppaneittemme	 kanssa	 on	 hyvä	
tehdä	töitä.	Uskomme	yhteistyön	voimaan.

Rohkeus uudistua
Rohkeus	 vie	 eteenpäin	 valintojamme	 ja	 työ-
tämme.	Ratkaisumme	uudistavat	energia-alaa	
ja	-palveluita.	Toimintamme	ja	palveluittemme	
kehittämiseen	 tarvitsemme	 tietoa	 ja	 näke-
mystä	 asiakkaiden	 ja	 yhteiskunnan	 tarpeista.	
Rohkeutta	 on	 avoimesti	 kysyä,	 kun	 ei	 tiedä,	
rakentavasti	kyseenalaistaa,	kun	on	eri	mieltä	
sekä	suoraselkäisesti	myöntää	ja	korjata	virhe.
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Eettiset	 periaatteet	 määrittelevät	 yhteiset	 sään-
nöt,	 joita	Elenia	 liiketoiminnassa	 ja	 palveluissaan	
noudattaa.	 	 Eettiset	 periaatteet	 ovat	 liiketoimin-
tamme	ja	vastuullisuutemme	perusta.	Ne	tukevat	
ja	 hyödyttävät	 palvelumme	 ja	 liiketoimintamme	
kestävää	kehitystä.	

Elenialla	on	ollut	eettiset	periaatteet	käytössä	toi-
mintansa	 alusta	 lähtien	 vuodesta	 2012	 alkaen.	
Elenian	johtoryhmä	on	hyväksynyt	tämän	version	
8.4.2021	ja	tämä	versio	on	viety	Elenia	Oy:n	hal-
litukselle	tiedoksi	16.6.2021.	Periaatteita	nouda-
tetaan	osana	kaikkia	keskeisiä	Elenian	ja	kumppa-
neiden	välisiä	sopimuksia.

Eettiset	periaatteemme	ja	vastuullisuutemme	poh-
jaavat	lainsäädäntöön	ja	kansainvälisiin	vaatimuk-
siin,	kuten	YK:n	Global	Compact	-aloitteen	kym-
meneen	periaatteeseen	ja	niiden	taustalla	oleviin	
kansainvälisiin	 sopimuksiin,	 mukaan	 lukien	 YK:n	
ihmisoikeuksien	yleismaailmallinen	 julistus,	 ILO:n	
Työelämän	perusperiaatteita	ja	-oikeuksia	koskeva	
julistus,	YK:n	Korruption	vastainen	yleissopimus	ja	
YK:n	Rion	ympäristöä	ja	kehitystä	koskeva	julistus	
sekä	YK:n	kestävän	kehityksen	periaatteet.	

Elenian	eettisiin	periaatteisiin	perustuen	ja	niiden	
rinnalla	toimintaamme	ohjaavat	myös	julkiset	poli-
tiikkamme,	joita	sovelletaan	kumppaneiden	kanssa	
tehtävässä	yhteistyössä	relevantein	osin

• Henkilöstöpolitiikka

• Työturvallisuuspolitiikka 

• Riskienhallintapolitiikka

• Omaisuudenhallintapolitiikka

• Tietoturvapolitiikka

• Vastuullisen hankinnan politiikka

• Ympäristöpolitiikka

Johto	 huolehtii	 politiikkojen	 ja	 ohjeiden	 jalkaut-
tamisesta	 niin,	 että	 vaatimukset	 ja	 toimintatavat	
ovat	kumppaneillemme	selkeitä.	Arvomme,	eetti-
set	 periaatteemme	 ja	 muu	 ohjeistus	 vahvistavat	
liiketoiminnan	vastuullista	 johtamista.	Päivitämme	
ohjeistusta	tarpeen	mukaan	ja	huolehdimme,	että	
ajankohtainen	tieto	on	käytössä	ulkoisilla	verkkosi-
vuilla.	

Yleiset periaatteet  
ja toimintatavat

Miksi Elenialla on eettiset periaatteet?
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Näissä	 Elenian	 eettisissä	 periaatteissa	 kumppa-
neille	kuvaamme	velvoitteet,	joita	kumppaneiden	
on	noudatettava	yhteistyössään	Elenian	kanssa.		

Eettiset	periaatteet	ovat	erottamaton	osa	Elenian	
ja	sen	kumppanin	välisiä	keskeisiä	sopimuksia.	Kaik-
kien	Elenia-konsernin	toimittajien	ja	muiden	liike-
toimintakumppaneiden	 on	 noudatettava	 eettisiä	
periaatteita.	Vaihtoehtoisesti	 kumppani	voi	myös	
osoittaa	 noudattavansa	 eettisiä	 periaatteita	 vas-
taavia	periaatteita,	jotka	on	määritelty	kumppanin	
omissa	periaatteissa,	säännöissä	tai	vastaavissa.

Elenian	eettiset	periaatteet	kumppanille	asettavat	
vähimmäisvaatimukset,	joita	kumppanin	on	nouda-
tettava	toimiessaan	Elenian	sekä	kumppanin	omien	
työntekijöiden	 ja	 kolmansien	 osapuolien	 kanssa.	
Eettiset	periaatteet	eivät	korvaa	sovellettavia	lakeja	

ja	määräyksiä,	mutta	paikallisen	lain	tai	määräyksen	
ollessa	 näitä	 eettisiä	 periaatteita	 löyhempi	 tulee	
kumppanin	noudattaa	näitä	eettisiä	periaatteita.

Kumppani	 huolehtii	 näiden	 eettisten	 periaattei-
den	mukaisen	toiminnan	varmistamisesta	 ja	seu-
rannasta	omassa	organisaatiossaan.	Lisäksi	kump-
panin	on	varmistettava,	että	sen	omat	toimittajat	
ja	liiketoimintakumppanit,	eli	Elenian	alihankkijat	ja	
muut	Elenian	arvoketjussa	toimivat	tahot,	noudat-
tavat	 eettisten	 periaatteiden	 velvoitteita.	 Kump-
panin	on	koulutettava	ja	valvottava	säännöllisesti	
näiden	velvoitteiden	toteutumista.

Elenialla	on	oikeus	hankkia	ja	pyytää	kumppanilta	
asiaan	kuuluvia	tietoja	eettisten	periaatteiden	kat-
tamista	aiheista	periaatteiden	noudattamisen	var-
mistamiseksi.	Elenialla	on	myös	oikeus	auditoida	
kumppanin	 toimintaa	 sekä	 korjaavien	 toimenpi-
teiden	 toteuttamista	 kumppanin	 toiminnassa	 ja	
sen	toimitusketjussa.	Elenia	voi	tehdä	auditoinnin	

itse	tai	sen	voi	Elenian	toimeksiannosta	tehdä	riip-
pumattoman	pätevä	kolmas	osapuoli.	Elenia	vas-
taa	suoraan	auditoinnista	aiheutuvista	kustannuk-
sista,	 ja	 kumppani	 on	 velvollinen	 osallistumaan	
auditointiin	omalla	kustannuksellaan.	Odotamme	
kumppanilta	 sujuvaa	 yhteistyöstä	 tarkastuksien	
yhteydessä.	Näihin	tarkastuksiin	voi	kuulua	myös	
toimipaikkojen	auditointeja.	

Jos	auditoinnin	tai	muun	havainnoin	seurauksena	
perustellusti	katsomme,	että	kumppani	ei	ole	nou-
dattanut	 näitä	 eettisiä	 periaatteita,	 Elenialla	 on	
oikeus	 päättää	 sopimus	 tai	 velvoittaa	 kumppani	
korjaamaan	puutteet.	Jos	kumppani	ei	suorita	kor-
jaavia	toimenpiteitä,	Elenialla	on	oikeus	ryhtyä	toi-
miin	asian	korjaamiseksi	tai	päättää	sopimus.	Jos	
kumppani	 itse	havaitsee,	että	tämä	ei	täytä	peri-
aatteiden	vaatimuksia,	 on	 kumppanin	viipymättä	
ryhdyttävä	asianmukaisiin	korjaaviin	 toimenpitei-
siin	ja	raportoitava	Elenialle	puutteista,	rikkomuk-
sista	sekä	niiden	korjaamisesta.	

Näin käytämme eettisiä periaatteitamme 
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Kansalliset	ja	kansainväliset	lait	ja	säädökset	ohjaa-
vat	 Elenian	 toimintaa	 ja	 työtämme.	Myös	 useat	
eettisten	 periaatteiden	 vaatimukset	 pohjautuvat	
lainsäädännön	vaatimuksiin.
 
Kumppanimme	 työntekijöillä	 on	 velvollisuus	 tie-
dostaa,	mitkä	 lainsäädännön	vaatimukset	heidän	
on	 otettava	 huomioon	 työssään.	 Kumppanin	 on	
varmistettava	henkilöstönsä	tietoisuus	vaatimuk-
sista	ja	tarjottava	henkilöstölleen	tapa	pyytää	neu-
voa,	jos	on	epävarmuutta	työhön	vaikuttavista	lain	
vaatimuksista.	

Velvoitamme	kumppanilta	vaatimusten	sekä	osaa-
misvaateiden	 täyttymisen	muun	muassa	 lainsää-
däntöä	seuraamalla	sekä	kattavan	perehdytyksen	
ja	säännöllisten	koulutusten	avulla.	Elenian	kump-
panuuksissa	kaikki	ymmärtävät,	että	lakien	ja	mää-
räysten	noudattamatta	jättämisellä	voi	olla	vakavia	
seurauksia	Elenialle	sekä	oikeudellisesti	että	mai-
neen	näkökulmasta.	

Jokaisen	kumppanin	vastuulla	on	ilmoittaa	huolen-
aiheista,	epäilyistä	ja	rikkomuksista,	joissa	toiminta	
ei	ole	sopusoinnussa	Elenian	eettisten	periaattei-
den	tai	muiden	velvoitteiden	kanssa.	Ilmoituksen	
voi	tehdä	omalle	Elenian	yhteyshenkilölle	tai	otta-
malla	yhteyttä	Eleniaan.

Elenia	laajentaa	ilmoituskanavan	konsernin	ulkoi-
sille	internetsivuille	vuoden	2021	aikana.	

Vilpittömästi	 tehdystä	 ilmoituksesta	 ei	 tule	 seu-
raamuksia	 ilmoituksen	 tekijälle.	 Käsittelemme	
kaikki	 ilmoitukset	 Elenian	 ohjeiden	mukaisesti	 ja	
puutumme	epäkohtiin.	

Eettisten	periaatteiden	vastainen	toiminta	tai	nou-
dattamatta	 jättäminen	 voi	 johtaa	 asianmukaisiin	
kurinpitotoimiin.

Huomasitko eettisten peri aatteiden vastaista toimintaa? 

Eettisten periaatteidemme vaatimukset 
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Elenia	 palvelee	 tiedolla	 avoimesti	 ja	 rehellisesti,	
sekä	vahvistaa	vuorovaikutuksella	asiakkaittemme	
ja	 kumppaneiden	 luottamusta	 Eleniaa	 kohtaan.	
Rakennamme	yhteistyössä	kumppaneiden	kanssa	
Elenian	mainetta	ja	brändiä	arvojemme,	visiomme,	
missiomme	ja	strategiamme	pohjalta.	Maineemme	
ja	brändimme	ovat	meille	arvokkaita	suojella.

Sekä	viestinnässä	että	markkinoinnissa	esitämme	
palvelumme	ja	hinnoittelumme	selkeästi	ja	totuu-
denmukaisesti.	 Noudatamme	 tavaramerkkisuo-

jauksen	 periaatteita	 ja	 edellytämme	 kumppanei-
demme	toimivan	samoin.	

Toimimme	 aktiivisesti	 ja	 ajantasaisesti	 median	
kanssa.	Mediayhteistyöhön	osallistuvat	niin	johto	
kuin	 asiantuntijat	 sovitulla	 tavalla	 aina	 yhdessä	
viestinnän	 kanssa.	 Sosiaalisessa	 mediassa	 nou-
datamme	 ja	 edellytämme	 myös	 kumppanimme	
noudattavan	samoja	vastuullisia	periaatteita	kuin	
muussakin	 viestinnässämme	 ja	 kanssakäymises-
sämme.  

Avoimen vuorovaikutuksen rakentaminen
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Vastuullinen	tapa	toimia	on	luonnollinen	osa	työ-
tämme	 ja	 palveluamme.	Tehtävämme	yhteiskun-
nassa	 sujuvan	 arjen	 turvaajana	 edellyttää	 sitä	
meiltä	ja	kumppaneiltamme.	

Elenian	 eettiset	 periaatteet	 kuvaavat	 keskei-
siä	 taloudellisen,	 sosiaalisen	 ja	ympäristövastuun	
näkökulmia.	 Jatkuvan	 parantamisen	 periaatteen	
mukaisesti	 Elenia	 on	 sitoutunut	 tunnistamaan	
toimintansa	 suoria	 ja	 epäsuoria	 vastuullisuusvai-
kutuksia	 ja	 vaadimme	 samaa	 sitoutumista	 myös	
kumppaneiltamme.

Käsittelemme	meitä	koskevia,	vaatimuksenmukai-

sia	 ja	 vapaaehtoisia	 tavoitteitamme	 laajasti	 vas-
tuullisuusohjelmassamme,	 ja	kerromme	ohjelman	
tuloksista	 vuosittain	 vastuullisuusraportissamme	
sekä	muussa	viestinnässämme.	Arvostamme	myös	
kumppaneiden	 avointa	 vastuullisuusraportointia	
osana hankintoja.

Otamme	 jatkuvasti	 uusia	 askelia	 vastuullisuu-
temme	kehittämisessä.	Elenian	strategian	tärkeim-
piä	tavoitteita	ovat	asiakkaittemme	luottamuksen	
ansaitseminen,	toiminnan	tehokkuus,	sähkömark-
kinoiden	ja	palveluiden	uudistaminen	sekä	ilmas-
tonmuutoksen	torjunta.	Strategiaamme	toteuttaa	
myös	vastuullisuusohjelmamme,	 jonka	 tavoitteet	

ohjaavat	pitämään	huolta	palveluidemme	vastuul-
lisuudesta	yhdessä	asiakkaittemme	ja	kumppanei-
demme kanssa.
 
Sertifioidut	 johtamisjärjestelmämme;	 omaisuu-
denhallintajärjestelmä	 ISO	55001,	 työterveys-	 ja	
työturvallisuusjärjestelmä	ISO	45001,	ympäristö-
järjestelmä	ISO	14001	ja	tietoturvallisuuden	hal-
lintajärjestelmä	 ISO/IEC	 27001	 kattavat	 Elenian	
koko	liiketoiminnan,	ja	ne	koskevat	kaikkia	elenia-
laisia	 sekä	 Elenian	 kumppaneita	 soveltuvin	 osin.	
Elenia	määrittelee	aina	osana	hankintaa	relevantit	
kumppanilta	 vaadittavat	 johtamisjärjestelmät	 tai	
niiden	mukaisen	toiminnan	vaatimukset.

Vastuullisuus ja jatkuva parantaminen  
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Eettinen liiketoiminta ja  
hyvä hallintotapa 

Uskomme,	että	reilu	kilpailu	on	Elenian,	osakkeen-
omistajiemme,	asiakkaidemme,	työntekijöidemme	
ja	koko	yhteiskunnan	etu.		Kilpailu	edistää	tehok-
kuutta	 ja	 uuden	 luomista	 sekä	 näin	myös	 hyvin	
toimivaa	markkinataloutta.	

Emme	 salli	 kilpailulainsäädännön	vastaisia	 laitto-
mia	toimia.	Kumppani	sitoutuu	olemaan	harjoitta-
matta	kilpailunvastaista	toimintaa,	kuten	kilpailun-
vastaisten	 keskustelujen	 käymistä	 ja	 sopimusten	
tekemistä,	tai	olemaan	tekemättä	yhteistyötä	näin	

toimivien	 tahojen	 kanssa.	 Tällaiseen	 toimintaan	
kuuluu	esimerkiksi	laiton	hintojen	vahvistaminen,	
tarjousten	 väärentäminen,	 markkinoiden	 tai	 asi-
akkaiden	 jakaminen	 tai	 markkinavoiman	 väärin-
käyttö	 tai	 muut	 laittomat	 rajoittavat	 käytännöt	
millä	tahansa	arvoketjun	tasolla.

Emme	tee	yhteistyötä	minkään	tahon	kanssa,	joka	
harjoittaa	 kilpailun	 vastaista	 toimintaa.	 Tällaista	
toimintaa	 emme	 hyväksy	 kumppaneiltamme,	
emmekä itse toimi näin. 

Reilun kilpailun varmistaminen
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Elenia	työskentelee	YK:n	Global	Compactin	mukai-
sesti	 kaikkia	 korruption	muotoja,	 mukaan	 lukien	
kiristystä	ja	lahjontaa	vastaan.	Uskomme,	että	kor-
ruptio	 heikentää	 laillista	 liiketoimintaa,	 vääristää	
kilpailua	sekä	altistaa	yritykset	 ja	yksityishenkilöt	
riskeille.	

Elenialla	 on	 nollatoleranssi	 korruptiolle	 missä	
tahansa	muodossa.	Emme	saa	antaa,	tarjota,	vaa-
tia,	hyväksyä	tai	vastaanottaa	lahjoja,	lahjoituksia,	
maksuja	 tai	muita	etuja,	 joiden	 tarkoituksena	on	
ohjata	lainsäädäntöä	tai	sidosryhmiemme	päätök-
sentekoa	 tai	 tavoitella	 epäasianmukaista	 hyötyä	
liiketoiminnassa. 

Kumppani	 ei	 saa	 tarjota	 tai	 ehdottaa	etuja,	 jotka	
voidaan	 ymmärtää	 epäasianmukaiseksi	 korvauk-
seksi,	palkkioksi	tai	eduksi.	Tämä	kielto	koskee	toi-
mintaa	 kumppanimme	 henkilöstöön	 tai	 hallin-
toon	kuuluvien	henkilöiden,	palveluntuottajien	tai	
muiden	kumppanien,	virkamiesten	tai	valtiovallan	
edustajien	 sekä	 näiden	 henkilöiden	 lähipiirin	 tai	
heihin	vaikutussuhteessa	olevia	henkilöitä.	

Vieraanvaraisuuden	 on	 oltava	 kohtuullista.	 Epä-
selvissä	 tilanteissa	 kumppanin	 on	 varmistettava	
Elenian	 yhteyshenkilöltä	 voiko	 etua	 antaa,	 sekä	
miten	näitä	koskevat	tiedot	asianmukaisesti	rapor-
toidaan.	Elenialaiset	tuntevat	sisäisiä	lahjoja	ja	vie-
raanvaraisuutta	koskevan	ohjeistuksen	ja	noudat-
tavat	sitä.	Samaa	edellytämme	kumppaneiltamme.	
Tavanomaisen	vieraanvaraisuuden	ylittäviä	kiellet-
tyjä	etuja	voivat	olla	raha,	tavarat,	huvimatkat,	kes-
titys	tai	muut	palkkiot	ja	palvelut.

Emme	hyväksy	harmaata	taloutta.	Kumppani	har-
joittaa	 liiketoimintaa	vain	 sellaisten	hyvämaineis-
ten	 osapuolten	 kanssa,	 jotka	 harjoittavat	 laillista	
liiketoimintaa	ja	joiden	varat	ovat	peräisin	laillisista	
lähteistä. 

Kumppani	 sitoutuu	 rahanpesun	 estämiseen	 ja	
sitoutuu	 vähintään	 noudattamaan	 rahanpesun	
vastaisia,	toimintaansa	sovellettavia	lakeja.	Kump-
panilla	 on	 oltava	 rahanpesulainsäädännön	 edel-
lyttämät	asianmukaiset	toimintatavat	 ja	prosessit	
rahanpesun	havaitsemiseksi	ja	estämiseksi.

Korruption, rahanpesun ja harmaan talouden torjunta
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Tietoturvan	 ja	 -suojan	varmistaminen,	yksityisyyden	kunnioit-
taminen	sekä	viestiminen	ja	tiedon	asianmukainen	käyttö	ovat	
kumppaneiden	velvollisuus.	Asianmukainen	toiminta	on	ehdot-
toman	tärkeää	luottamuksen	ylläpitämiseksi	ja	tehokkuuden	var-
mistamiseksi.	Kumppanin	tulee	käsitellä	Elenian	ja	tämän	sidos-
ryhmien	tietoja	aina	luottamuksellisesti	ja	pitää	huolta	tietojen	
salassapidosta.	Elenia	varmistaa	vaaditun	tietoturvan	 ja	tieto-
suojan	tason	tarvittaessa	auditoimalla.		

Elenia	noudattaa	ja	edellyttää	tarvittaessa	myös	kumppaneiden	
noudattavan	markkinoiden	väärinkäyttöä	ja	sisäpiiritietoja	kos-
kevia	sääntöjä	ja	määräyksiä,	kuten	kaupankäynnin	rajoituksiin	
ja	julkistamiseen	liittyviä	velvoitteita.	Pidämme	yhdessä	liikesa-
laisuuksiksi	luokitellut	tai	oletetut	tiedot	salassa.	

Kumppaneiden	tulee	kunnioittaa	yksityisyyden	suojaa	henkilötie-
tojen	käsittelyssä.	Henkilötietoja	käsittelevät	henkilöt	noudatta-

vat	varovaisuutta	tietojen	keräyksessä,	käytössä	ja	säilytyksessä.	

Kumppaneiden	tulee	suunnitella	työhön	liittyvän	henkilötieto-
jen	käsittely	etukäteen	ja	kerätä	henkilörekisteriin	vain	käyttö-
tarkoituksen	kannalta	tarpeellisia	tietoja.	Kumppanin	tulee	huo-
lehtia	 henkilörekisterin	 tietojen	 oikeellisuudesta	 ja	 siitä,	 ettei	
niiden	käsittelystä	ole	vaaraa	rekisteröidyn	yksityisyyden	suo-
jalle.	 Kumppanin	 tulee	 kertoa	 rekisteröidyille	 henkilötietojen	
käsittelystä	sekä	rekisteröidyn	oikeuksista.	

Edellytämme	kaikilta	kumppaneiltamme	henkilötietojen	käsitte-
lemistä	luottamuksellisesti	ja	voimassa	olevaa	henkilötietolain-
säädäntöä	sekä	sähkömarkkinalakiin	perustuvia	turvavaatimuk-
sia	noudattaen.	

Johdamme	tietoturvaa	eleniassa	kansainvälisen	sertifioidun	joh-
tamisjärjestelmän	ISO/IEC	27001	mukaisesti.

Kumppaneilla	on	velvollisuus	työskennellä	Elenian	etujen	mukai-
sesti	ja	välttää	tilanteet,	joissa	yksityiset,	taloudelliset	tai	muut	ulkoi-
set	edut	ovat	ristiriidassa	elenialaisten	työvelvoitteiden	kanssa.	

Eturistiriita	syntyy,	kun	henkilökohtaiset	edut	ovat	ristiriidassa	

Elenian	etujen	kanssa.	Jokaisen	kumppanin	on	ymmärrettävä,	
että	jopa	vaikutelma	eturistiriitojen	esiintymisestä	voi	vahingoit-
taa	Eleniaa	 ja	mainettamme.	Kumppanin	on	 ilmoitettava	välit-
tömästi	 sovitun	mallin	mukaisesti,	 jos	 eturistiriita	 ilmenee	 tai	
kumppanin	toiminta	voisi	siihen	johtaa.

Eturistiriitojen välttäminen

Tiedon asianmukainen käyttö ja hallinnointi
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Vastuullinen hankinta ja kumppanuudet
Olemme	sitoutuneet	vastuulliseen	hankintaan.	

Vastuullinen	 ja	 kestävä	 hankinta	 tarkoittaa	 Ele-
nian	arvoihin	ja	eettisiin	periaatteisiin	perustuvaa	
rehtiä	 ja	 hyvää	 kumppanuutta,	 sekä	 yhteiskun-
nalle	vastuullista	toimintaa.	Valitsemme	kumppa-
nimme	 tasapuolisilla	 perusteilla	 ja	 kohtelemme	
kaikkia	 ammattimaisesti.	 Hankintapäätöksemme	
perustuvat	 tasapuolisiin	 kriteereihin,	 kuten	 hin-
taan,	laatuun,	toimituskykyyn	ja	vastuullisuuteen.	
Huomioimme	 hankintaprosesseissamme	 sosiaa-
lisen	 vastuun,	 ympäristövastuun	 ja	 taloudellisen	
vastuun	periaatteet.	Velvoitamme	toimittajiamme	
viemään	vastuullisia	käytäntöjä	eteenpäin	omassa	
hankintaketjussaan.

Huomioimme	 vastuullisen	 hankinnan	 ja	 eetti-
set	 periaatteemme	 kaikissa	 kumppanisuhteissa.	
Teemme	 kumppaneidemme	 kanssa	 keskeisim-
mistä	 sopimuksista	 aina	 kirjallisen	 sopimuksen.	
Kumppaneittemme	 on	 noudatettava	 heidän	 toi-
mintaansa	 sovellettavia	 lakeja	 ja	 määräyksiä	 ja	
näitä	eettisiä	periaatteita	kumppaneille.	Kumppa-
nin	 tulee	 edellyttää	 alihankkijoidensa	 vähintään	
noudattavan	heihin	sovellettavia	 lakeja	 ja	määrä-
yksiä.  

Olemme	myös	 itse	vastuullinen	kumppani.	Kehi-
tämme	 yhdessä	 toimintatapojamme	 ja	 kumppa-
nuussuhteitamme	hyvän	palvelun,	molemminpuo-
lisen	tuloksen	ja	kannattavuuden	aikaansaamiseksi.	
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Ihmisoikeudet	kuuluvat	kaikille.	Kunnioitamme	itse	
ja	 odotamme	 kumppaneiden	 noudattavan	 kaik-
kia	 kansainvälisesti	 tunnustettuja	 ihmisoikeuksia	
ja	ILO:n	Työelämän	perusperiaatteita	ja	-oikeuksia	
koskevaa	julistusta.	

Tunnistamme,	että	meillä	ja	kumppaneilla	on	vas-
tuu	ihmisoikeuksien	kunnioittamisesta,	kuten	YK:n	
liiketoimintaa	ja	ihmisoikeuksia	koskevissa	yleispe-
riaatteissa	(UNGP)	ilmaistaan,	ja	olemme	sitoutu-
neet	toteuttamaan	UNGP:n	mukaisia	periaatteita	
kaikessa toiminnassamme.

Keskeisiä	perus-	 ja	 ihmisoikeuksia	meille	ovat	esi-
merkiksi	asianmukaisten	työolojen	edistäminen,	syr-
jinnän	ja	häirinnän	estäminen,	ajattelun,	mielipiteen	
ilmaisun,	uskonnon	ja	rauhanomaisen	kokoontumi-
sen	 vapauden	 varmistaminen,	 sekä	 se,	 ettemme	
suvaitse	pakko-	tai	lapsityövoiman	käyttöä.

Kumppani	ei	saa	käyttää	lapsityövoimaa	tai	hyväk-
syä	sen	käyttöä.	Kumppani	ei	 saa	 työllistää	suo-
raan	tai	epäsuorasti	alle	15-vuotiaita	tai	alle	pakol-
lisen	 koulunkäynnin	 päättämisen	 vähimmäisikää	
nuorempia	 lapsia,	 sen	 mukaan	 kumpi	 näistä	 on	
korkeampi.	Kumppanin	tulee	kyetä	varmistamaan	
kaikkien	työsuhteessa	olevien	henkilöiden	ikä.		

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Ihmiset ja työ

Eettiset periaatteet 14ELENIAN EETTISET 
 PERIAATTEET ARVOMME YLEISET PERIAATTEET  

JA TOIMINTATAVAT
EETTINEN LIIKETOIMINTA JA 

HYVÄ HALLINTOTAPA IHMISET JA TYÖ YMPÄRISTÖ JA ILMASTOIHMISET JA TYÖ



Työterveyden	 ja	 työturvallisuuden	 varmistami-
nen	 on	 erottamaton	 osa	 Elenian	 vastuullisuutta	
ja	 näkyy	 strategioissamme,	 prosesseissamme	 ja	
jokapäiväisessä	 toiminnassamme.	 Strategiamme	
mukaan	 tavoitteenamme	on	ensiluokkainen	 taso	
turvallisuudessa.	Osana	vastuullista	 sähköverkon	
kehittämistä	sekä	uusien	tuotteiden	ja	palveluiden	
kehitystyötä	otamme	huomioon	turvallisuuden	ja	
ympäristön	 päätöksissämme.	 Johdamme	 työter-
veyttä	ja	-turvallisuutta	kansainvälisen	sertifioidun	
johtamisjärjestelmän	mukaisesti.

Tavoitteenamme	on	nolla	tapaturmaa	sekä	menes-
tys	 työterveyttä	 ja	 työturvallisuutta	 kansainvä-
lisesti	 mittaavissa	 arvioinneissa.	 Kumppanin	 on	
tarjottava	 työntekijöilleen	 turvallinen	 ja	 terveelli-
nen	 työympäristö,	 joka	 on	 vähintään	 sovelletta-
vien	 lakien	 ja	määräysten	mukainen.	Kumppanin	
on	myös	seurattava	ja	pidettävä	kirjaa	työterveys-	
ja	työturvallisuustasostaan	ja	työn	vaaroista.		

Elenia	 on	 yhdessä	 verkonrakennuskumppanei-
densa	 kanssa	 sitoutunut	 kehittämään	 toimin-
taympäristön	 turvallisuutta	Terveenä	 kotiin	 -tur-
vallisuusmanifestin	 mukaisesti	 ja	 velvoitamme	
verkonrakennuskumppaneita	toimimaan	Terveenä	
kotiin	-turvallisuusmanifestin	periaatteiden	mukai-
sesti.	Turvallisuusmanifesti	 ja	 siihen	 liittyvää	 tie-

toa,	kuten	Turvaopas,	on	saatavilla	Elenian	verk-
kosivuilla.	

Kaikkien	elenialaisten	 ja	kumppaneiden	vastuulla	
on	aktiivisesti	ennaltaehkäistä	 terveys-	 ja	 turval-
lisuusriskejä	 työympäristössään.	 Turvallisuustyön	
perustana	 ovat	 osaava,	 ammattitaitoinen	 henki-
löstö,	turvalliset	laitteet,	prosessit	ja	toimintamal-
lit,	näkyvä	ja	vaikuttava	turvallisuuden	johtaminen	
sekä	huolellinen	työn	suunnittelu	ja	toteutus.	Työ-
mailla	me	ja	kumppanimme	käyttävät	aina	asian-
mukaisia	suojavälineitä,	joiden	tulee	olla	työnteki-
jöille	maksuttomia.	

Kaikilla	Elenian	 toimintaan	osallistuvilla	 kumppa-
neilla	 on	 oltava	 vaadittava	 tieto,	 ymmärrys	 sekä	
mahdollisuus	 toteuttaa	 turvallisia	 ja	 terveellisiä	
toimintatapoja	työssään.	Tämän	varmistamme	esi-
merkiksi	työn	vaarojen	selvittämisen,	osaamisvaa-
timusten,	kattavan	perehdytyksen	ja	säännöllisten	
koulutusten	kautta.

Kumppanimme	 havaitessa	 tapaturman,	 vaara-	 tai	
lähellä	piti	-tilanteen	tai	muun	haitallisen	toiminta-
tavan	paneudumme	asiaan	tarvittavin	varotoimen-
pitein.	Jokaisella	kumppanilla	on	velvollisuus	ilmoit-
taa	asiasta	Elenialle	sovitulla	tavalla,	 jotta	voimme	
hallita,	tutkia	ja	korjata	vaikutukset	sekä	ottaa	opiksi.

Työterveyden ja turvallisuuden varmistaminen
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Odotamme	kumppanimme	olevan	tietoinen	mah-
dollisesti	 heikossa	 asemassa	 olevien	 ryhmien,	
kuten	 siirtotyöläisten,	 naisten,	 lasten,	 vammais-
ten	ja	alkuperäiskansojen	sekä	paikallisyhteisöjen	
oikeuksista	 ja	 ottavan	 näiden	 ryhmien	 oikeudet	
huomioon toiminnassaan.

Emme	 hyväksy	 minkäänlaista	 syrjintää,	 epäkun-
nioittavaa	käyttäytymistä,	kiusaamista	tai	häirintää.	
Tehtävämme	ovat	sukupuolineutraaleja	 ja	kohte-
lemme	kaikkia	tasa-arvoisesti	etniseen,	uskonnol-
liseen,	 sosiaaliseen,	 poliittiseen	 tai	 vastaavaan	
henkilön	taustasta	johtuvaan	ominaisuuteen	kat-
somatta.	Kumppanimme	ei	 saa	 käyttää,	 sallia	 tai	

sietää	 minkäänlaista	 nöyryyttämistä	 tai	 fyysistä	
rangaistusta.

Kumppanin	on	tarjottava	ihmisarvoiset	työolot	ja	
tarjottava	 työntekijöille	 esimerkiksi	 juomavettä,	
puhtaat	wc:t,	riittävä	ilmanvaihto,	asianmukainen	
valaistus	 ja	 lepotilat.	 Kumppani	 ei	 saa	 harjoittaa	
minkäänlaista	 palkkaamiseen	 tai	 työllistämiseen	
liittyvää	 syrjintää.	 Laittomia	 syrjinnän	 perusteita	
ovat	muun	muassa	ikä,	sukupuoli,	uskonto,	seksu-
aalisuus,	 kansalaisuus,	 raskaus,	 vammaisuus,	 sai-
raus,	ammattiyhdistystoiminta	tai	-jäsenyys,	poliit-
tinen	 toiminta	 tai	 mikä	 tahansa	 muu	 olosuhde,	
joka	voi	aiheuttaa	syrjintää.

Työhyvinvoinnin edistäminen ja syrjinnän estäminen
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Monimuotoisen ja reilun työpaikan varmistaminen
Ylläpidämme	 ja	 edellytämme	 myös	 kumppanei-
tamme	ylläpitämään	tasa-arvoista,	monimuotoista	
ja	 reilua	 työyhteisöä.	 Kumppanin	 on	 kunnioitet-
tava	 työntekijöiden	 oikeutta	 vapaasti	 perustaa	
ammattiyhdistyksiä,	liittyä	tai	olla	liittymättä	niihin	

sekä	neuvottava	kollektiivisesti.	Tilanteissa,	joissa	
oikeutta	yhdistymisvapauteen	ja	työehtosopimus-
neuvotteluihin	voidaan	rajoittaa	lailla,	kumppanin	
on	sallittava	työntekijöiden	edustamisen,	yhdisty-
misen	ja	neuvottelujen	vaihtoehtoiset	muodot.

Kumppanimme	 teettämän	 työn	 on	 oltava	 aina	
vapaaehtoista,	eikä	kumppani	saa	missään	olosuh-
teissa	käyttää	pakkotyötä	tai	hyötyä	siitä.	Pakko-
työ	tarkoittaa	kaikkea	työtä	tai	palvelua,	jota	vaa-
ditaan	rangaistuksen	uhalla	ja	johon	henkilö	ei	ole	
tarjonnut	itseään	vapaaehtoisesti.

Kumppanimme	on	varmistettava,	että	sen	työnte-
kijät	pystyvät	ymmärtämään	työsuhteensa	ehdot.	
Kaikille	 työntekijöille	 on	 toimitettava	 työntekijän	
ymmärtämällä	kielellä	kirjallinen	työsopimus,	joka	
määrittelee	työn	perusedellytykset	kuten	työajat,	
ylityökorvaukset,	työnkuvauksen,	irtisanomisajan,	
palkan	suuruuden		ja	palkanmaksun	säännöllisyy-
den.	Kumppanin	on	sovellettava	työaikaa,	joka	on	
sovellettavien	lakien	ja	työehtosopimusten	mukai-
nen	sekä	pidettävä	työaikakirjanpitoa	työntekijöi-
den	työajoista.	Työsuhteen	ehdoista	on	kerrottava	
selkeästi	ennen	työsuhteen	aloittamista.	

Kumppanin	maksamien	palkkojen	ja	sosiaalietuuk-
sien	on	 täytettävä	vähintään	 kansallisen	 lainsää-
dännön,	 soveltuvien	 työehtosopimusten	 tai	 toi-
mialan	vähimmäisvaatimukset	 sen	mukaan,	mikä	
näistä	 on	 korkein.	 Kehotamme	 kumppaniamme	
vahvasti	 maksamaan	 työntekijöilleen	 elämiseen	
riittävää	palkkaa.	Tämä	tarkoittaa,	että	palkka	riit-
tää	kattamaan	elämisen	kustannukset.	Kumppani	
ei	saa	käyttää	palkkojen	vähentämistä	rangaistus-
keinona.

Kumppanin	 työntekijät	 voivat	 vapaasti	 jättää	
työnsä	 kohtuullisen	 ilmoituksen	 jälkeen	 sovellet-
tavan	 lain	 tai	 työsopimuksen	mukaisesti.	 Kump-
pani	ei	saa	pidättää	työntekijän	passeja	tai	muita	
asiakirjoja.	 Kumppanin	 on	 myös	 varmistettava,	
että	työntekijöitä	ei	vaadita	maksamaan	rekrytoin-
tipalkkioita	esimerkiksi	rekrytointiyrityksiä	käytet-
täessä.

Työoikeus
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Elenia	edistää	aktiivisesti	kestävää	kehitystä.	Edellytämme	itsel-
tämme	 ja	 kumppaneiltamme	 ympäristövastuullista	 toimintaa.	
Noudatamme	ja	velvoitamme	kumppaneitamme	noudattamaan	
lakeja,	viranomaismääräyksiä	 ja	 standardeja.	Toimimme	ennal-
taehkäisevästi	ja	edellytämme	samaa	myös	kumppaneiltamme.	
Johdamme	ympäristöasioita	 kansainvälisen	 sertifioidun	 johta-
misjärjestelmän	 ISO	14001	mukaisesti	 ja	vaadimme	kumppa-
neiltamme	vähintään	sen	mukaista	toimintaa.

Tavoitteemme	on	jatkuvasti	vähentää	haitallisia	ympäristövaiku-
tuksia	 yhdessä	 kumppaniverkostomme	 kanssa.	Ympäristölain-
säädäntö	 antaa	 toiminnallemme	 minimivaatimukset.	 Olemme	
tunnistaneet	toimintamme	keskeiset	ympäristönäkökohdat	sekä	
niistä	 aiheutuvat	 ympäristövaikutukset.	 Arvioimme	 säännölli-
sesti	niiden	merkittävyyttä	sekä	tarvittavia	toimenpiteitä.	

Tunnistamme	 kumppaniverkostomme	 ympäristönäkökohdat	
sekä	niiden	koko	elinkaaren	ympäristövaikutukset.	Arvioimme	
säännöllisesti	 niiden	merkittävyyttä	 sekä	 tarvittavia	 toimenpi-
teitä. 

Näihin	Elenialla	on	toimintaohjeita,	kehityshankkeita	 ja	tavoit-
teita,	 joilla	 minimoimme	 toiminnastamme	 aiheutuvat	 haitat	
ympäristölle	sekä	vahvistamme	myönteisiä	ympäristövaikutuk-
siamme. 

Huomioimme	 toimintamme	 suorat	 ja	 epäsuorat	 vaikutukset	
ilmastonmuutokseen	 sekä	 ilmastonmuutoksen	 vaikutukset	 lii-

ketoimintaamme.	Edistämme	yhteiskunnan	siirtymistä	kohti	hii-
lineutraalia	 kiertotaloutta.	 Tuotamme	 mahdollisimman	 vähän	
jätettä	 ja	pyrimme	yhä	korkeampiin	uudelleenkäyttö	 ja	kierrä-
tysasteisiin	kaikessa	toiminnassamme	ja	tätä	edellytämme	myös	
kumppaneiltamme.	Teemme	osaltamme	työtä	ilmastonmuutok-
sen	torjumiseksi	ja	kestävän	kehityksen	edistämiseksi.	

Elenia	 ja	 kumppanin	 tulee	 noudattaa	 varovaisuusperiaatetta	
ympäristöön	 vaikuttavissa	 toimissaan.	 Kumppaneiden	 tulee	
aktiivisesti	 kehittää	 toimintatapoja,	 jotka	 edistävät	 vastuulli-
suutta	luonnonvaroja	käytettäessä	sekä	edistää	ympäristöystä-
vällisten	teknologioiden	kehittämistä	ja	käyttöönottoa	YK:n	Glo-
bal	Compactin	mukaisesti.	Toimimme	viivyttelemättä	yhdessä	
kumppaneittemme	 kanssa	 havaitessamme	ympäristövahingon	
tai	haitallisen	toimintatavan	korjataksemme	tapahtuneen	ja	toi-
mintatavan.			

Elenian keskeisimmät ympäristönäkökohdat

• energiankäyttö	ja	ilmastonmuutos

• ympäristöpoikkeamat

• materiaalikäytön	tehokkuus	ja	kiertotalous

• vastuulliset	hankinnat	ja	toimitusketjut

• kestävä	rakentaminen	ja	vastuullinen	maankäyttö.

Ympäristö  
ja ilmasto

Ympäristövaikutukset hallinnassa  
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