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HELEN-KONSERNIN YRITYSVASTUUVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE (SUPPLIER CODE OF CONDUCT)

Helenille vastuullisuus on menestystekijä
Energia on välttämätön osa toimivaa yhteiskuntaa, ja energian tuotannon ja toimitusten turvaamisessa Helenkonsernilla (myöhemmin Helen) on merkittävä yhteiskunnallinen rooli. Helen toimittaa sähköä, lämpöä ja
jäähdytystä sekä energiatoimialaan liittyviä palveluita asiakkailleen vuoden jokaisena päivänä. Kehitämme
toimintaamme niin, että se perustuu lainsäädäntöön ja Global Compact -periaatteisiin. Huomioimme
vastuullisuuden liiketoimintamme suunnittelussa, toteuttamisessa ja johtamisessa.
Meille kumppaniverkosto on tärkeä. Haluamme, että palveluiden ja tavaroiden toimittajat sitoutuvat yhdessä
Helenin kanssa vastuulliseen toimintaan taloudellisessa, sosiaalisessa ja ekologisessa mielessä.
Otamme huomioon vastuullisuuden koko hankintaprosessissa. Pyrimme ottamaan huomioon tuotteiden ja
palvelujen koko elinkaaren aikaiset vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön. Teemme hankinnat lain ja määräysten
sekä omien eettisten toimintaperiaatteidemme mukaisesti sekä hyvää liiketoimintapaa noudattaen.
Varmistamme hankintaprosessissa, että mahdolliset eturistiriidat eivät vaikuta hankintojen käsittelyyn ja
päätöksentekoon. Emme hyväksy lahjontaa toimittajayhteistyössä.
Pyydämme kilpailutusten yhteydessä kaikilta tarjoajilta selvitystä siitä, miten he huomioivat kestävän kehityksen
toiminnassaan ja lisäksi hankinnan luonne huomioon ottaen arvostamme tarjouskilpailuiden vertailuperusteissa
vastuullisuusnäkökohtia. Lisäksi pyydämme hankintakohtaisia lisätietoja esimerkiksi tuotteiden valmistukseen,
käyttöön ja hävittämiseen tai palvelun tuottamiseen liittyvistä kestävän kehityksen näkökohdista. Edellytämme
urakoitsijoidemme toimivan vastuullisesti ja lainsäädännön mukaisesti.
Emme hyväksy harmaata taloutta missään muodossa. Tarkistamme, että palveluntoimittajamme ovat
rekisteröityneet kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitämme myös,
onko yritys hoitanut verojen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisen sekä täyttänyt alaa koskevat
työehtosopimukset tai työehtojen keskeiset sisällöt ja järjestänyt työterveyshuollon. Lisäksi valvomme
yhteistyössä toimittajiemme kanssa, että sovitut asiat toteutuvat myös alihankkijoiden kohdalla.
Valvomme toimittajiemme vastuullisuutta tarvittaessa auditoinneilla ja olemme mukana HSEQklusterissa. Klusterissa arvioimme yhteistyössä muiden teollisuuden tilaajayritysten kanssa
palvelutoimittajiemme työterveys- ja työturvallisuusasioita, ympäristövastuullisuutta ja laaduntuottokykyä.

Seuraavat yritysvastuuvaatimukset toimittajalle perustuvat Helen-konsernin eettisiin toimintaperiaatteisiin.
Edellytämme toimittajia sitoutumaan näihin yritysvastuuvaatimuksiin tai erikseen yhteisesti sovittuihin vastaaviin
yritysvastuun vaatimuksiin.
Lainmukainen ja eettinen liiketoiminta
Edellytämme toimittajaa:
•
•

Vastaamaan toimintansa taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövaikutuksista.
Noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä sekä yritysvastuuvaatimuksiamme omalta ja alihankintaketjun
osalta siltä osin, kun ne koskevat Helenin toimituksia. Edellytämme myös rehellistä, vilpitöntä ja
syrjimätöntä toimintaa.
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•
•
•
•

Varmistamaan luottamuksellisten tietojen salassapito. Erityisesti koskien henkilötietoja.
Hoitamaan maksu- ja muut velvoitteet asianmukaisesti
Noudattamaan avointa kilpailua koskevia säännöksiä ja sitovia määräyksiä ja torjuvan harmaata
taloutta. Kilpailun tulee olla rehellistä ja eettistä.
Kieltäytymään korruptiosta, mukaan lukien lahjonta. Toimittajan ei tule tarjota mitään tavanomaisesta
vieraanvaraisuudesta poikkeavaa henkilökohtaisia etuja, lahjoja tai vastaavia. Toimittajan tulee
kieltäytyä rahanpesusta.

Ihmisoikeudet ja syrjimättömyys
Kaikki Helen-konsernin työntekijät ovat oikeutettuja reiluun kohteluun sekä tasa-arvoisiin ja oikeudenmukaisiin
mahdollisuuksiin. Näin edellytämme myös toimittajan toimivan.
Edellytämme toimittajaa kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja syrjimättömyyden periaatteita sekä noudattamaan
YK:n Global Compact- aloitteen kymmentä periaatetta. Näitä tulee noudattaa niin toimittajan kuin sen
alihankkijoiden toiminnassa. Toimittajan tulee varmistaa, ettei ole osallisena ihmisoikeuksien loukkauksissa,
puuttua ihmisoikeuksia heikentäviin toimiin sekä tarvittaessa ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Työntekijöillä tulee
olla mahdollisuus vapaaseen järjestäytymiseen ja kollektiivisiin työehtoneuvotteluihin. Toimittajan on
varmistettava, ettei se käytä pakko- tai rangaistustyövoimaa tai lapsityövoimaa. Toimittajan tulee noudattaa
soveltuvaa lainsäädäntöä työaikojen ja vähimmäispalkan osalta.

Ympäristö
Ympäristön huomioiminen tarkoittaa meille erityisesti ilmastonmuutoksen hillintää, ilman, veden ja maaperän
suojelua, tehokasta luonnonvarojen käyttöä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista.
Edellytämme toimittajan noudattavan ympäristöasioihin liittyvää soveltuvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä sekä
minimoimaan ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia. Kannustamme käyttämään sertifioitua
ympäristöjärjestelmää ja kehittämään systemaattisesti ympäristöystävällisiä ratkaisuja.
Ilmastonmuutos vaatii meiltä kaikilta sitoutumista kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ja vastataksemme
Helenissä ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin kehitämme uusia ratkaisuja entistä puhtaampaan
energiatuotantoon ja kestävämpään kulutukseen. Meillä on tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
Arvostamme jos toimittajalla on suunnitelma ja tavoite hiilineutraaliuteen liittyen. Vastuullisuus lähtee meistä
kaikista, kehittyy yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan.

Työterveys ja-turvallisuus
Toimittajan tulee tarjota työntekijöilleen ja alihankkijoilleen turvallinen ja terveellinen työympäristö sekä
noudattaa työturvallisuus- ja työterveyslainsäädäntöä sekä määräyksiä. Työntekijöille tulee tarjota koulutusta
sekä asianmukaiset suojavarusteet. Onnettomuuksia tulee ennaltaehkäistä ja kannustamme läheltä piti tapausten dokumentaatioon ja tutkimiseen.
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Seuranta ja sanktiot
Toimittajaa edellytetään ilmoittamaan viivytyksettä Helenille, mikäli havaitsee oman tai alihankintaketjun
toiminnassa rikkomuksia koskien yritysvastuuvaatimuksia.
Helenillä on vastuullisuuskysely ja toimittajaa edellytetään antamaan pyydettäessä lisätietoja koskien
yritysvastuuvaatimuksia.
Helen voi auditoida itse tai kolmannen osapuolen avulla näiden yritysvastuuvaatimusten toteutumista. Mikäli
rikkomuksia havaitaan, tulee toimittajan korjata tilanne mahdollisimman pian. Mikäli tilanne ei korjaannu Helenin
kanssa yhdessä sovitun ajan puitteissa, on Helenillä oikeus purkaa sopimus ja peruuttaa tai keskeyttää työ.
Rikkomuksella voi olla vaikutuksia myös tuleviin kilpailutuksiin.

Hyväksytty Helenin johtoryhmässä 16.6.2020

