
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
Hankintapolitiikkaa sovelletaan Elenia Oy:ssä ja Elenia 
Verkko Oyj:ssä. Tämä politiikka linjaa hankintamme 
tahtotilan.

Hankintamme yleiset periaatteet ja tavoitteet
• Hankintojemme tavoitteena on tukea Eleniaa saavut-

tamaan strategiset liiketoimintatavoitteet varmista-
malla paras mahdollinen laatu ja palvelu asiakkaille. 

• Kestävä ja vastuullinen hankinta tarkoittaa Elenian 
arvoihin ja eettisiin periaatteisiin perustuvaa rehtiä ja 
hyvää kumppanuutta sekä yhteiskunnalle vastuullista 
toimintaa. Olemme osaltamme mukana vahvistamas-
sa yhteiskunnan sosiaalista, ympäristöystävällistä ja 
taloudellista kehitystä.

• Toimimme kotimaisilla ja globaaleilla markkinoilla 
yhdessä valittujen kumppanien kanssa varmistaen, 
että kilpailu- ja toimituskyky, laatu sekä vastuulliset 
hankintaperiaatteet täyttyvät. 

• Huomioimme hankinnoissamme tuotteiden ja pal-
veluiden elinkaarivaikutukset ja -kustannukset sekä 
energiatehokkuutta edistävät näkökulmat. 

• Hankintamme pohjautuu monipuolisiin kumppani-
verkostoihin, joka mahdollistaa sekä suurten, keski-
kokoisten että pienten kumppaniyritysten toiminnan 
ja pitkäjänteisen kehittämisen. Rohkaisemme uusia 
toimittajia mukaan ja teemme aktiivista työtä toimivi-
en ja kilpailukykyisten markkinoiden kehittämiseksi.

• Viestimme avoimesti toiminnastamme ja teemme 
yhteistyötä aina, kun siihen on tilaisuus. 

• Teemme yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa 
kyläyhteisöistä kuntiin ja osallistumme energia-alan 
hankinnan kehitykseen.

• Kehitämme aktiivisesti hankintaprosesseja, osaamis-
ta ja vertaamme toimintamme tasoa globaalisti alan 
muihin yrityksiin.

Hankintamme vastuullisuus
• Huomioimme hankintaprosesseissamme sosiaalisen 

vastuun, ympäristövastuun ja taloudellisen vastuun 
periaatteet.  

• Haluamme luoda yhteiset onnistumisen mahdollisuu-
det meille ja kumppaneillemme. Toimimme vastuulli-
sena sopimuskumppanina ja edistämme avoimuutta, 
läpinäkyvyyttä ja molemminpuolista kunnioitusta 
liikesuhteissa. 

• Edistämme yhteiskunnan siirtymistä kohti hiilineutraa-
lia kiertotaloutta. Pyrimme yhä korkeampiin uudel-
leenkäyttö- ja kierrätysasteisiin tuotteen elinkaaren 
päätyttyä.

• Tunnistamme ja arvioimme hankintoihin liittyvät riskit 
osana liiketoimintamme riskienhallintaa. Olemme 
varautuneet riskeihin ja varmistamme toimintamme 
jatkuvuuden kaikissa tilanteissa. 

• Noudatamme lakeja, asetuksia sekä hyvää hallinto-
tapaa ja vaadimme kumppaneiltamme samaa. Lah-
jonta ja lahjonnan vastaanottaminen on ehdottoman 
kiellettyä kaikessa toiminnassamme. Emme hyväksy 
harmaata taloutta missään muodossa. 

• Huomioimme turvallisuuskulttuurimme tavoitteet 
hankintojen johtamisessa. Välitämme aktiivisesti 
omasta ja kumppaniverkostomme yhteisestä työtur-
vallisuudesta ja -hyvinvoinnista. 

• Kumppaneilta ja toimittajiltamme edellytämme 
sitoutumista ympäristön ja kestävän kehityksen sekä 
jatkuvan parantamisen periaatteisiin.

• Suosimme reilua ja oikeudenmukaista kilpailua. Toimit-
tajien ja toimitusketjujen arvioinneilla ja auditoineilla 
varmistamme kumppaneidemme taloudellisen ja 
muun kyvykkyyden tuottaa laadukkaita ja vastuullisia 
palveluita Elenian tavoitteiden ja hankintaperiaattei-
den mukaisesti. 

• Arvostamme kumppaneiltamme innovatiivisuutta ja 
aktiivista osallistumista tehokkuuden sekä tuotteiden 
ja palveluiden jatkuvaan parantamiseen tuottaaksem-
me lisäarvoa koko arvoketjulle ja loppuasiakkaille 

• Käsittelemme hankinnassa kaiken tiedon luottamuk-
sellisena emmekä oikeudettomasti luovuta mitään 
tietoa kolmansille osapuolille. Toimittajamme sitoutu-
vat salassapito- ja tietoturvavaatimuksiimme. 

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. 

Missiomme
Elämää sähköistämässä

Visiomme 
Vastuullisin energiapalveluiden  

ja markkinoiden uudistaja

Arvomme
Vastuu tulevaisuudesta | Asiakasta lähellä

Avoin ja luotettava yhteistyö | Rohkeus uudistua
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