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Elenian 
eettiset periaatteet
Eettiset	 periaatteemme	 antavat	 suunnan	 sille,	
miten	 Elenia	 ja	 me	 Eleniassa	 toimimme.	 Nämä	
yhteisesti	sovitut	periaatteet	ohjaavat	päivittäistä	
päätöksentekoamme	 ja	 antavat	 perustan	 työl-
lemme	ja	palveluillemme.

Eettisten	 periaatteidemme	ytimessä	 ovat	 tavoit-
teet	toimia	henkilöstöllemme	rohkeuteen	ja	jatku-
vaan	 kehittymiseen	 kannustavana	 työnantajana,	
asiakkaillemme	 ja	 sidosryhmillemme	 rehtinä	 ja	
hyvänä	kumppanina	sekä	yhteiskunnalle	vastuulli-
sena	toimijana.	

Jotta	 voimme	 arvioida	 toimintaamme	 eri	 tilan-
teissa,	 on	 meidän	 tunnettava	 eettiset	 periaat-
teemme.	 Perehdytys	 periaatteisiimme	 kuuluu	
olennaisesti	johtamisjärjestelmäämme.	
Noudatamme	 eettisiä	 periaatteitamme	 tinkimät-

tömästi.	 Kannustamme	 henkilöstöämme	 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.	

Tapani Liuhala
Toimitusjohtaja
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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	säännöt,	joita	Elenia	
liiketoiminnassa	 ja	 palveluissaan	 noudattaa.	 	 Eettiset	 periaat-
teet	 ovat	 liiketoimintamme	 ja	vastuullisuutemme	perusta.	Ne	
tukevat	ja	hyödyttävät	palvelumme	ja	liiketoimintamme	kestä-
vää	kehitystä.	

Elenialla	on	ollut	eettiset	periaatteet	käytössä	toimintansa	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.

Eettiset	periaatteemme	ja	vastuullisuutemme	pohjaavat	lainsää-
däntöön	ja	kansainvälisiin	vaatimuksiin,	kuten	YK:n	Global	Com-
pact	 -aloitteen	kymmeneen	periaatteeseen	 ja	niiden	 taustalla	
oleviin	kansainvälisiin	sopimuksiin,	mukaan	lukien	YK:n	ihmisoi-
keuksien	yleismaailmallinen	julistus,	ILO:n	Työelämän	peruspe-
riaatteita	ja	-oikeuksia	koskeva	julistus,	YK:n	Korruption	vastai-
nen	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 politiikkamme  

• Henkilöstöpolitiikka

• Työturvallisuuspolitiikka 

• Riskienhallintapolitiikka

• Omaisuudenhallintapolitiikka

• Tietoturvapolitiikka

• Vastuullisen hankinnan politiikka

• Ympäristöpolitiikka

Näiden	toteutumista	 tukevat	 lisäksi	sisäiset	sitovat	politiikat	 ja	
menettelyohjeet.	Johto	huolehtii	politiikkojen	 ja	ohjeiden	käy-
töstä	niin,	että	 työtehtävien	vaatimukset	 ja	 toimintatavat	ovat	
työntekijöille	selkeitä.	Arvomme,	eettiset	periaatteemme	ja	muu	
ohjeistus	vahvistavat	liiketoiminnan	vastuullista	johtamista.	Päi-
vitämme	ohjeistusta	tarpeen	mukaan	ja	huolehdimme,	että	ajan-
kohtainen	tieto	on	käytössä	ulkoisilla	ja	sisäisillä	verkkosivuilla.

Yleiset periaatteet  
ja toimintatavat

Miksi Elenialla on eettiset periaatteet?

Elenian	eettiset	periaatteet	koskevat	kaikkia	Elenia-konsernissa	työtä	tekeviä,	johdon	ja	hal-
lituksen	jäsenet	mukaan	lukien.	Lisäksi	Elenian	eettisissä	periaatteissa	kumppaneille	kuva-
taan	velvoitteet,	joita	kumppaneiden	on	noudatettava	yhteistyössään	Elenian	kanssa.		

Esihenkilöt	huolehtivat,	että	eettiset	periaatteet	käydään	läpi	perehdytyksessä	ja	nii-
hin	sitoudutaan	työsuhteen	alussa.	Esihenkilöt	toimivat	työyhteisössä	esimerkkeinä	omalla	
vastuullisella	käyttäytymisellään	ja	toiminnallaan.	

Koulutamme	 elenialaisia	 säännöllisesti	 eettisistä	 periaatteista,	 erityisesti	 päivitysten	
yhteydessä.	Koulutuksella	haluamme	varmistaa	kaikkien	sitoutumisen	näihin	periaatteisiin.

Näin käytämme 
eettisiä  
periaatteitamme 
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Kansalliset	ja	kansainväliset	lait	ja	säädökset	ohjaa-
vat	 Elenian	 toimintaa	 ja	 työtämme.	Myös	 useat	
eettisten	periaatteidemme	vaatimukset	pohjautu-
vat	lainsäädännön	vaatimuksiin.	

Jokaisella	 elenialaisella	 on	velvollisuus	tiedostaa,	
mitkä	lainsäädännön	vaatimukset	heidän	on	otet-
tava	huomioon	työssään.	Omalta	esihenkilöltä	voi	
aina	pyytää	neuvoa,	jos	on	epävarma	työhön	vai-
kuttavista	lain	vaatimuksista.	

Varmistamme	 vaatimusten	 sekä	 osaamisvaatei-
den	täyttymisen	muun	muassa	lainsäädäntöä	seu-
raamalla,	 sekä	 kattavan	 perehdytyksen	 ja	 sään-
nöllisten	koulutusten	avulla.	Elenian	töissä	kaikki	
ymmärtävät,	että	 lakien	 ja	määräysten	noudatta-
matta	jättämisellä	voi	olla	vakavia	seurauksia	Ele-
nialle	 sekä	oikeudellisesti	 että	maineen	näkökul-
masta.	

Jokaisen	elenialaisen	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	esihenkilölle	tai	konsernin	pääla-
kimiehelle.	

Tarvittaessa	 ilmoituksen	voi	 tehdä	myös	 Elenian	
ilmoituskanavan	kautta.	Ilmoituskanavaa	voi	käyt-
tää	 anonyymisti,	 ja	 sen	 käyttöohjeet	 ovat	 Ele-
nian	 intranetissä.	 Ilmoituskanavamme	 sijait-
see	 riippumattoman	 palveluntarjoajan	 sivuilla:	 
report.whistleb.com/Elenia. 

Kanava	on	tarkoitettu	ainoastaan	eettisiä	periaat-
teita	 ja	 vastaavia	 ohjeita	 koskevien	 havaintojen	
ilmoittamiseen.	Ilmoituskanavan	epäasiallista	käyt-
töä	emme	hyväksy.	Vilpittömästi	 tehdystä	 ilmoi-
tuksesta	ei	tule	seuraamuksia	ilmoituksen	tekijälle.	

Myös	 sidosryhmiemme	 edustajat	 voivat	 tarvit-
taessa	 tehdä	 ilmoituksen	ottamalla	yhteyttä	Ele-
niaan.	 Käsittelemme	 kaikki	 ilmoitukset	 Elenian	
ohjeiden	mukaisesti	ja	puutumme	epäkohtiin.	Eet-
tisten	 periaatteiden	 vastainen	 toiminta	 tai	 nou-
dattamatta	 jättäminen	 voi	 johtaa	 asianmukaisiin	
kurinpitotoimiin.

Huomasitko eettisten peri aatteiden vastaista toimintaa? 

Eettisten periaatteidemme vaatimukset 
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Palvelemme	tiedolla	avoimesti	ja	rehellisesti	sekä	
vahvistamme	 vuorovaikutuksella	 asiakkaittemme	
ja	sidosryhmien	luottamusta	meitä	kohtaan.	

Rakennamme	 yhteistyössä	 asiakkaittemme	 ja	
sidosryhmiemme	kanssa	Elenian	mainetta	ja	brän-
diä	 arvojemme,	 visiomme,	 missiomme	 ja	 strate-
giamme	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	nouda-
tamme	samoja	vastuullisia	periaatteita	kuin	muus-
sakin	viestinnässämme	ja	kanssakäymisessämme.		

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.	

Elenian	 eettiset	 periaatteet	 kuvaavat	 keskei-
siä	 taloudellisen,	 sosiaalisen	 ja	ympäristövastuun	
näkökulmia.	 Jatkuvan	 parantamisen	 periaatteen	
mukaisesti	Elenia	on	sitoutunut	tunnistamaan	toi-
mintansa	 suoria	 ja	 epäsuoria	 vastuullisuusvaiku-
tuksia.

Käsittelemme	meitä	koskevia,	vaatimuksenmukai-
sia	 ja	 vapaaehtoisia	 tavoitteitamme	 laajasti	 vas-
tuullisuusohjelmassamme,	 ja	kerromme	ohjelman	
tuloksista	 vuosittain	 vastuullisuusraportissamme	
sekä	muussa	viestinnässämme.

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	kattavat	Ele-
nian	koko	liiketoiminnan,	ja	ne	koskevat	kaikkia	ele-
nialaisia	sekä	soveltuvin	osin	koko	Elenian	kump-
paniverkostoa.

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	tee	yhteistyötä	minkään	tahon	kanssa,	joka	
harjoittaa	kilpailun	vastaista	toimintaa	kuten	hin-

tojen	 vahvistamista,	 tarjousten	 väärentämistä,	
markkinoiden	 jakamista	 tai	markkinavoiman	vää-
rinkäyttöä.	Tällaista	toimintaa	emme	hyväksy	esi-
merkiksi	 kilpailijoilta,	 toimittajilta,	 asiakkailta	 tai	
kollegoilta.	 Emmekä	 itse	 toimi	 näin.	 Valitsemme	
kumppanimme	tasapuolisilla	perusteilla	 ja	kohte-
lemme	kaikkia	ammattimaisesti.

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.	

Emme	myöskään	saa	vastaanottaa	etuja,	jotka	voi-
daan	ymmärtää	epäasianmukaiseksi	korvaukseksi,	
palkkioksi	tai	eduksi.		Tämä	kielto	koskee	toimintaa	
kumppanimme	henkilöstöön	tai	hallintoon	kuulu-
vien	 henkilöiden,	 palveluntuottajien	 tai	 muiden	
kumppanien,	virkamiesten	tai	valtiovallan	edusta-
jien	 sekä	 näiden	 henkilöiden	 lähipiirin	 tai	 heihin	
vaikutussuhteessa	olevien	henkilöiden	kanssa.	

Vieraanvaraisuuden	 on	 oltava	 kohtuullista.	 Epä-
selvissä	tilanteissa	on	varmistettava	esihenkilöltä,	
voiko	tarjotun	edun	hyväksyä	tai	voiko	etua	antaa,	
sekä	miten	näitä	koskevat	tiedot	asianmukaisesti	
raportoidaan.	

Elenialaiset	 tuntevat	 sisäisiä	 lahjoja	 ja	vieraanva-
raisuutta	 koskevan	 ohjeistuksen	 ja	 noudattavat	
sitä.	 Tavanomaisen	 vieraanvaraisuuden	 ylittäviä	
kiellettyjä	etuja	voivat	olla	raha,	tavarat,	huvimat-
kat,	kestitys	tai	muut	palkkiot	ja	palvelut.

Lisäksi	 Elenia	 noudattaa	 rahanpesun	 vastaista	
lainsäädäntöä	 ja	on	sitoutunut	 rahanpesun	estä-
miseen	toimintaympäristön	erityispiirteet	huomi-
oiden.	 Rahanpesussa	 rikoksen	 tuottamat	 hyödyt	
naamioidaan	 niiden	 laittoman	 alkuperän	 piilotta-
miseksi	 tai	 muuten	 rikoksen	 tuottaman	 hyödyn	
käsittelemiseksi.	

Emme	hyväksy	harmaata	taloutta.

Korruption, rahanpesun ja harmaan talouden torjunta
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Tietoturvan	 ja	 -suojan	varmistaminen,	yksityisyyden	kunnioit-
taminen	 sekä	 viestiminen	 ja	 tiedon	 käyttö	 liittyvät	 elenialais-
ten	 työhön.	Asianmukainen	 toiminta	 näissä	 ovat	 ehdottoman	
tärkeitä	luottamuksen	ylläpitämiseksi	ja	tehokkuuden	varmista-
miseksi.	Käsittelemme	Elenian	ja	sidosryhmiemme	tietoja	aina	
luottamuksellisesti	 ja	pidämme	huolta	tietojen	 salassapidosta.	
Elenia	varmistaa	tarvittavan	tietoturva-	ja	tietosuojaosaamisen	
kouluttamalla	elenialaisia.		

Noudatamme	markkinoiden	väärinkäyttöä	ja	sisäpiiritietoja	kos-
kevia	sääntöjä	ja	määräyksiä,	kuten	kaupankäynnin	rajoituksiin	
ja	 julkistamiseen	 liittyviä	 velvoitteita.	 Pidämme	 liikesalaisuuk-
siksi	luokitellut	tai	oletetut	tiedot	salassa.	

Elenia	kunnioittaa	yksityisyyden	suojaa	henkilötietojen	käsitte-
lyssä.	Henkilötietoja	käsittelevät	henkilöt	noudattavat	varovai-

suutta	tietojen	keräyksessä,	käytössä	ja	säilytyksessä.	

Suunnittelemme	työhön	liittyvän	henkilötietojen	käsittelyn	etu-
käteen	 ja	keräämme	henkilörekisteriin	vain	käyttötarkoituksen	
kannalta	tarpeellisia	tietoja.	Huolehdimme	henkilörekisterin	tie-
tojen	oikeellisuudesta	ja	siitä,	ettei	niiden	käsittelystä	ole	vaaraa	
rekisteröidyn	 yksityisyyden	 suojalle.	 Elenia	 kertoo	 rekisteröi-
dyille	henkilötietojen	käsittelystä	sekä	rekisteröidyn	oikeuksista.	

Edellytämme	omassa	 toiminnassamme	 ja	kaikilta	 kumppaneil-
tamme	henkilötietojen	käsittelemistä	luottamuksellisesti	ja	voi-
massa	olevaa	henkilötietolainsäädäntöä	sekä	sähkömarkkinala-
kiin	perustuvia	turvavaatimuksia	noudattaen.	

Johdamme	tietoturvaa	kansainvälisen	sertifioidun	 johtamisjär-
jestelmien	mukaisesti.

Elenialaiset	toimivat	Elenian	edun	mukaisesti	ja	kaikkia	eturisti-
riitoja	välttäen.		

Elenialaisilla	on	velvollisuus	työskennellä	yrityksen	etujen	mukai-
sesti	ja	välttää	tai	tuoda	esille	tilanteet,	joissa	yksityiset,	talou-
delliset	 tai	muut	 ulkoiset	 edut	 ovat	 ristiriidassa	 työvelvoittei-
demme	kanssa.	

Eturistiriita	syntyy,	kun	henkilökohtaiset	edut	ovat	ristiriidassa	
Elenian	etujen	kanssa.	Jokaisen	on	ymmärrettävä,	että	jopa	vai-
kutelma	eturistiriitojen	esiintymisestä	voi	vahingoittaa	Eleniaa	
ja	mainettamme.	Elenialaisten	on	ilmoitettava	välittömästi	esi-
henkilölleen	tai	sovitun	mallin	mukaisesti,	jos	eturistiriita	on	tai	
voisi	syntyä.	

Eturistiriitojen välttäminen

Tiedon asianmukainen käyttö ja hallinnointi
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Olemme	 sitoutuneet	 vastuulliseen	 hankintaan.	
Vastuullinen	 ja	 kestävä	 hankinta	 tarkoittaa	 Ele-
nian	arvoihin	ja	eettisiin	periaatteisiin	perustuvaa	
rehtiä	ja	hyvää	kumppanuutta	sekä	yhteiskunnalle	
vastuullista	 toimintaa.	 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	 eettiset	
periaatteemme	kaikissa	Elenian	asiakas-,	hankinta-	
ja	muissa	 kumppanisuhteissa.	 Teemme	 kumppa-
neidemme	 kanssa	 keskeisimmistä	 sopimuksista	
aina	 kirjallisen	 sopimuksen.	 Kumppaneittemme	
on	noudatettava	heidän	 toimintaansa	sovelletta-
via	lakeja	ja	määräyksiä.	

Lisäksi	 edellytämme	 kumppaniemme	 noudatta-
van	 Elenian	 eettisiä	 periaatteita	 kumppaneille.	

Eettisissä	 periaatteissamme	 kumppaneillemme	
on	avattu	näitä	Elenian	eettisiä	periaatteita	yksi-
tyiskohtaisemmin	muun	muassa	 ihmis-	 ja	 työoi-
keuksien,	 työturvallisuuden	 ja	 ympäristövastuun	
peruskäsitteitä	 ja	 vaatimuksia.	 Näin	 siksi,	 että	
kumppanimme	saattavat	toimia	toimintaympäris-
töissä,	joissa	näitä	asioita	ei	ole	kattavasti	viety	lii-
ketoimintaa	 ohjaavaan	 lainsäädäntöön	 ja	 muihin	
velvoitteisiin	niin	kuin	Suomessa.	

Hankimme	 ja	pyydämme	 tarpeen	mukaan	tietoa	
kumppaneihin	 sovellettavien	 Elenian	 eettisten	
periaatteiden	kattamista	aiheista	niiden	noudatta-
misen	varmistamiseksi,	ja	auditoimme	tarvittaessa	
kumppaneittemme	toimintaa.

Olemme	myös	 itse	vastuullinen	kumppani.	Kehi-
tämme	 yhdessä	 toimintatapojamme	 ja	 kumppa-
nuussuhteitamme	hyvän	palvelun,	molemminpuo-
lisen	tuloksen	ja	kannattavuuden	aikaansaamiseksi.	
Yrityskulttuuriimme	 ja	 yhteistyöhömme	 kuuluvat	
ihmisten	ja	osaamisen	keskinäinen	kunnioitus.

Vastuullinen hankinta ja kumppanuudet
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Ihmisoikeudet	 kuuluvat	 kaikille.	 Kunnioitamme	
kaikkia	kansainvälisesti	tunnustettuja	ihmisoikeuk-
sia	 ja	 olemme	 sitoutuneet	 noudattamaan	 ILO:n	
Työelämän	perusperiaatteita	 ja	 -oikeuksia	koske-
vaa	julistusta.

Tunnistamme,	 että	 yrityksillä	 on	 vastuu	 ihmisoi-
keuksien	 kunnioittamisesta,	 kuten	 YK:n	 liiketoi-
mintaa	 ja	 ihmisoikeuksia	 koskevissa	 yleisperiaat-

teissa	(UNGP)	 ilmaistaan,	 ja	olemme	sitoutuneet	
toteuttamaan	UNGP:n	koko	toiminnassamme.

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

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Ihmiset ja työ
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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.

Tavoitteenamme	on	nolla	tapaturmaa	sekä	menes-
tys	työterveyttä	ja	työturvallisuutta	kansainvälisesti	
mittaavissa	arvioinneissa.	Johdamme	työterveyttä	
ja	työturvallisuutta	kansainvälisen	sertifioidun	joh-
tamisjärjestelmän	mukaisesti.

Elenia	on	yhdessä	kumppaneidensa	kanssa	sitou-
tunut	 kehittämään	 toimintaympäristön	 turval-
lisuutta	 Terveenä	 kotiin	 -turvallisuusmanifestin	
mukaisesti.	 Turvallisuusmanifesti	 ja	 siihen	 liitty-
vää	tietoa,	kuten	Turvaopas	on	saatavilla	Elenian	
verkkosivuilla.	

Kaikkien	elenialaisten	vastuulla	on	aktiivisesti	ennal-
taehkäistä	terveys-	ja	turvallisuusriskejä	työympä-

ristössään.	Turvallisuustyön	perustana	ovat	osaava,	
ammattitaitoinen	 henkilöstö,	 turvalliset	 laitteet,	
prosessit	ja	toimintamallit,	näkyvä	ja	vaikuttava	tur-
vallisuuden	johtaminen	sekä	huolellinen	työn	suun-
nittelu	ja	toteutus.	Työmailla	me	ja	kumppanimme	
käyttävät	aina	asianmukaisia	suoja	välineitä.

Kaikilla	Elenian	toimintaan	osallistuvilla	on	oltava	
vaadittava	 tieto,	 ymmärrys	 sekä	 mahdollisuus	
toteuttaa	 turvallisia	 ja	 terveellisiä	 toimintatapoja	
työssään.	 Tämän	 varmistamme	 esimerkiksi	 työn	
vaarojen	 selvittämisen,	osaamisvaatimusten,	 kat-
tavan	perehdytyksen	ja	säännöllisten	koulutusten	
kautta.	

Tapaturman,	 vaara-	 tai	 lähellä	 piti	 -tilanteen	 tai	
muun	 haitallisen	 toimintatavan	 havaitessamme	
paneudumme	asiaan	tarvittavin	varotoimenpitein.	
Jokaisella	on	velvollisuus	ilmoittaa	asiasta	esihen-
kilölleen	tai	sovitulla	tavalla,	jotta	voimme	hallita,	
tutkia	ja	korjata	vaikutukset	sekä	ottaa	opiksi.

Elenia	on	päihteetön	ja	savuton	työyhteisö.	Päih-
deongelmatapauksessa	noudatamme	sisäistä	toi-
mintaohjettamme.

Työterveyden ja turvallisuuden varmistaminen
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Ylläpidämme	tasa-arvoista,	monimuotoista	ja	rei-
lua	työyhteisöä	ja	kumppanuuksia.
 
Emme	 hyväksy	 minkäänlaista	 syrjintää,	 epäkun-
nioittavaa	 käyttäytymistä,	 kiusaamista	 tai	 häi-
rintää.	 Tehtävämme	 ovat	 sukupuolineutraaleja	
ja	 kohtelemme	 kaikkia	 tasa-arvoisesti	 etniseen,	
uskonnolliseen,	 sosiaaliseen,	 poliittiseen	 tai	 vas-
taavaan	henkilön	taustasta	johtuvaan	ominaisuu-
teen	katsomatta.	

Suhtaudumme	 vakavasti	 kaikenlaiseen	 yksilöön	
tai	 ryhmään	 kohdistuvaan	 kiusaamiseen	 tai	 häi-

rintään.	Reagoimme	jokaiseen	tietoon	tulleeseen	
kiusaamis-	tai	häirintätapaukseen	sisäisen	ohjeis-
tuksen	mukaisesti.	

Esihenkilön	vastuulla	on	huolehtia,	että	jokaisella	
elenialaisella	 on	 sovitut,	 työtehtävään	 liittyvät	
tavoitteet	ja	toimenpiteet	niiden	saavuttamiseksi.	
Tavoite-	ja	kehityskeskustelut	mahdollistavat	avoi-
men	vuoropuhelun	ja	palautteiden	jakamisen.	Esi-
henkilöt	 kannustavat	tiimejään	erinomaisiin	 suo-
rituksiin,	 vahvaan	 tulosten	 aikaansaamiseen	 ja	
jatkuvasti	 paremman	 palvelun	 tuottamiseen	 asi-
akkaille.  

Luomme	 yhdessä	 yrityskulttuurimme	 keskinäi-
sen	kunnioituksen	hengessä.	Välitämme	omasta	ja	
yhteisestä	työhyvinvoinnista.	

Rohkeasti	uudistuva,	 jatkuvasti	kehittyvä	 liiketoi-
minta	 takaa	 hyvät	 mahdollisuudet	 henkilöstön	
ammatilliselle	 kehittymiselle,	 työtyytyväisyydelle	
ja	hyvinvoinnille.	Tunnistamme	myös,	että	työhy-
vinvointiin	liittyy	riskejä	niin	elenialaisten	henkilö-
kohtaisesta	 kuin	 Elenian	 liiketoiminnan	 näkökul-
masta.	

Mittaamme	 säännöllisesti	 henkilöstömme	 tyyty-
väisyyttä	työyhteisömme	toimintaan	ja	työhyvin-
vointiin.	 Kehitämme	 yhteistä	 työkulttuuriamme	
saatujen	 tulosten	pohjalta.	Huolehdimme	työhy-
vinvoinnista	 panostamalla	 henkilöstön	 työkyvyn	
ylläpitoon	 ja	 edistämiseen,	 työterveyshuoltoon	
sekä	 työyhteisön	 toimivuuteen.	 Koko	 henkilös-
tömme	 kuuluu	 työterveyshuollon	 piiriin.	 Käy-
tämme	aktiivisesti	varhaisen	tuen	mallia.

Työhyvinvoinnin edistäminen

Monimuotoisen ja reilun työpaikan varmistaminen
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Elenia	edistää	aktiivisesti	kestävää	kehitystä	ja	toi-
mimme	 ennaltaehkäisevästi.	 Johdamme	 ympä-
ristöasioita	 kansainvälisen	 sertifioidun	 johtamis-
järjestelmän	 mukaisesti.	 Olemme	 sitoutuneet	
energiatehokkuussopimukseen.	

Tavoitteemme	 on	 jatkuvasti	 vähentää	 haital-
lisia	 ympäristövaikutuksia.	 Ympäristölainsää-
däntö	 antaa	 toiminnallemme	 minimivaatimuk-
set.	Olemme	tunnistaneet	toimintamme	keskeiset	
ympäristönäkökohdat	sekä	niistä	aiheutuvat	ympä-
ristövaikutukset.	Arvioimme	 säännöllisesti	niiden	
merkittävyyttä	sekä	tarvittavia	toimenpiteitä.	

Näihin	 Elenialla	 on	 toimintaohjeita,	 kehityshank-
keita	 ja	 tavoitteita,	 joilla	minimoimme	toiminnas-
tamme	aiheutuvat	haitat	ympäristölle	sekä	vahvis-
tamme	myönteisiä	ympäristövaikutuksiamme.	
Huomioimme	 toimintamme	 suorat	 ja	 epäsuorat	
vaikutukset	 ilmastonmuutokseen	 sekä	 ilmaston-
muutoksen	vaikutukset	liiketoimintaamme.	Tavoit-
teemme	 on	 vähentää	 kasvihuonekaasupäästöjä	
omassa	 toiminnassamme	 ja	 arvoketjussamme.	
Teemme	 osaltamme	 työtä	 ilmastonmuutoksen	
torjumiseksi	ja	kestävän	kehityksen	edistämiseksi.	

Elenia	 noudattaa	 varovaisuusperiaatetta	 ympä-
ristöön	vaikuttavissa	 toimissaan,	 tukee	 aloitteita,	
jotka	edistävät	vastuullisuutta	luonnonvaroja	käy-
tettäessä	sekä	edistää	ympäristöystävällisten	tek-
nologioiden	 kehittämistä	 ja	 käyttöönottoa	 YK:n	
Global	 Compactin	 mukaisesti.	 Toimimme	 viivyt-
telemättä	 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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