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Fingridin yritysvastuuvaatimukset
toimittajille (Supplier Code of Conduct)



1. Tavoite


Suomen sähköjärjestelmästä ja kantaverkosta
huolehtiessaan Fingridillä on keskeinen vastuu koko
yhteiskuntamme toiminnasta. Olemme
toiminnassamme sitoutuneet yritysvastuullisiin
toimintatapoihin ja niiden kehittämiseen. Jokaista
työntekijäämme sitovat Fingridin
toimintaperiaatteet (Code of Conduct), joita
laatiessamme olemme ottaneet huomioon YK:n
Global Compact –aloitteen sekä yritystoimintaa ja
ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet.
Toimintamallissamme palvelu- ja
tavarantoimittajaverkosto ja hyvä toimittajayhteistyö
on erityisen tärkeää. Haluamme meille palveluita tai
tavaroita toimittavien sopimuskumppaniemme
tiedostavan Fingridin merkittävän yhteiskunnallisen
tehtävän ja sitoutuvan vastaamaan toimintansa
taloudellisista, sosiaalisista ja
ympäristövaikutuksista. Olemme valmiita tukemaan
sopimuskumppaneitamme oman toimintansa
vastuullisuuden edistämisessä esimerkiksi jakamalla
omia kokemuksiamme ja kehittämällä toimintatapoja
yhteistyössä. Näin kehitämme myös toimialamme
mainetta ja lisäämme luottamusta alaamme kohtaan.

2. Lainsäädännön noudattaminen ja
liiketoimintatavat
Toimittajan on Fingridille palveluita tai tavaroita
toimittaessaan noudatettava soveltuvaa
lainsäädäntöä ja näitä yritysvastuuvaatimuksia
tai erikseen sovittuja muita vastaavia
yritysvastuun vaatimuksia. Lisäksi toimittajan on
varmistettava ja valvottava, että myös heidän
toimittajansa noudattavat lainsäädäntöä ja sovittuja
yritysvastuun vaatimuksia Fingridin toimituksiin
liittyen. Toimittajan tulee





kieltäytyä kaikenlaisesta korruptiosta, mukaan
lukien kiristys ja lahjonta. Toimittajan ei tule
tarjota, luvata tai antaa sellaisia lahjoja tai
huomionosoituksia, jotka saattavat johtaa
riippuvuussuhteeseen tai odotukseen
vastapalveluksesta
kieltäytyä rahanpesusta sen kaikissa muodoissa
varmistaa, ettei hänen johto- tai hallintoelimen
jäsenenä tai muutoin määräysvaltaa käyttävien
henkilöiden joukossa ole liiketoimintakiellossa
olevia henkilöitä






valvoa, ettei hänen toimittajiensa johto- tai
hallintoelimen jäsenenä tai muutoin
määräysvaltaa käyttävien henkilöiden joukossa
ole liiketoimintakiellossa olevia henkilöitä
sitoutua kilpailemaan rehellisesti ja eettisesti
varmistaa liiketoimintaan liittyvän
luottamuksellisen tiedon säilyminen salassa
ylläpitää liiketoiminnastaan täsmällistä ja
asianmukaista taloudellista ja muuta tietoa
asianomaisissa viranomaisrekistereissä
hoitaa liiketoimintaansa liittyvät maksu- ja muut
velvoitteet asianmukaisesti, mukaan lukien
velvoitteet omille toimittajilleen.

Näiden vaatimusten lisäksi Fingridin
rakennusurakoissa ja palveluhankinnoissa
sovelletaan erillisiä alihankintaa ja työvoiman käyttöä
koskevia sopimusehtoja.

3. Ihmisoikeudet, työ ja työelämä
Vastuulliselle toiminnalle on luonteenomaista, että
jokaisen työpanosta kunnioitetaan ja henkilöstön
työhyvinvoinnista huolehditaan.
Toimittajan tulee toimia YK:n yritystoimintaa ja
ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden
edellyttämällä tavalla ja kunnioittaa kansainvälisesti
tunnustettuja ihmisoikeuksia. Toimittajan tulee




välttää toimimasta ihmisoikeuksia heikentävällä
tavalla
puuttua ihmisoikeuksia heikentäviin toimiin
ryhtyä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin.

Toimittajan tulee edellyttää ihmisoikeuksien
kunnioittamista myös liiketoimintakumppaneiltaan.
Toimittajan tulee pyrkiä varmistumaan toimintansa
ihmisoikeusvastuullisuudesta omien
toimintakäytäntöjensä sekä valvonta- ja
ohjausmekanismiensa avulla.
Toimittajan tulee erityisesti




tunnustaa työntekijöiden oikeus
järjestäytymisiin ja kollektiivisiin
työehtoneuvotteluihin
kieltää lapsityövoiman käyttö. Työn
aloittamisiän tulee olla sama kuin
oppivelvollisuuden päättymisen raja tai vähintään
15 vuotta (tai 14 vuotta kehittyvissä maissa
Kansainvälisen työjärjestö ILO:n linjausten
mukaisesti). Alle 18-vuotiaita työntekijöitä ei saa
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altistaa terveyden ja kehityksen kannalta
vaarallisille tai turvattomille työolosuhteille
kieltää pakkotyön käyttäminen. Pakkotyöllä
tarkoitetaan kaikenlaista pakottamista työhön
vastoin henkilön omaa tahtoa tai esimerkiksi
henkilöllisyystodistusten vaatimista työnantajan
säilytettäväksi
kohdella työntekijöitä arvokkaasti ja
kunnioittavasti sekä kieltää työntekijöiden
kaikenlainen syrjiminen
tarjota työehdot työntekijöiden ymmärtämällä
kielellä
maksaa työntekijöilleen normaalityöajasta ja
ylitöistä vähintään sovellettavan kansallisen
lainsäädännön tai toimialan yleisen käytännön
mukaista vähimmäispalkkaa, käyttäen laillisia
maksuvälineitä
noudattaa työajoissa sovellettavaa kansallista
lainsäädäntöä. Työaika ei saa olla kohtuuttoman
pitkä ja työntekijöille tulee varmistaa riittävät
lepojaksot. Pääsääntöisesti jokaisessa
seitsemän päivän jaksossa tulee olla vähintään
yksi vapaapäivä.

Mikäli kansallisen lainsäädännön vaatimukset ovat
ristiriidassa kansainvälisesti tunnustettujen
ihmisoikeuksien kanssa, toimittajan on etsittävä
keinoja kunnioittaa ihmisoikeuksia.

4. Työturvallisuus ja –terveys
Fingridille niin kantaverkon kuin sen parissa
työskentelevienkin turvallisuus on äärimmäisen
tärkeää. Toimittajan tulee









noudattaa soveltuvaa työturvallisuus- ja
työterveyslainsäädäntöä sekä määräyksiä
tarjota työntekijöilleen turvallinen, terveellinen ja
hyvin hoidettu työympäristö
määritellä työturvallisuuteen ja työterveyteen
liittyvät vastuut
arvioida työturvallisuuteen ja työterveyteen
liittyvät riskit mukaan lukien ympäristöriskit sekä
ehkäistä työstä mahdollisesti aiheutuvia tai
työhön liittyviä onnettomuuksia ja
loukkaantumisia
tarjota työntekijöilleen riittävä työturvallisuuden ja
työterveyden ohjeistus ja koulutus sekä
henkilökohtaiset suojavarusteet
dokumentoida ja tutkia työturvallisuuteen ja
työterveyteen liittyvät tapaturmat ja
vaaratilanteet.

Edellä kuvatun lisäksi Fingridin työmaiden ja
työkohteiden turvallisuutta määrittelevät erilliset
Fingridin turvallisuutta koskevat sopimusehdot.

5. Ympäristö
Kantaverkkoa kehitetään ja ylläpidetään ympäristöja maankäyttövaikutukset pitkäjänteisesti huomioon
ottaen.
Toimittajan tulee noudattaa ympäristöasioihin
liittyvää soveltuvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä.
Lisäksi ympäristöasioiden hallintaa Fingridin
rakennusurakoissa ja palveluhankinnoissa
määrittelevät erilliset sopimusehdot.
Toimittajan tulee kiinnittää erityistä huomiota
ympäristövaikutusten arvioimiseen ja
vähentämiseen sekä ympäristöriskeihin ennalta
varautumiseen. Fingridille toimitettavien tavaroiden
osalta toimittajan tulee varmistaa, että niiden
valmistamiselle on tarvittavat voimassaolevat luvat,
joiden lupaehtoja noudatetaan.
Lisäksi toimittajaa kannustetaan




käyttämään sertifioitua ympäristöjärjestelmää
tai muutoin järjestelmällistä, kirjallisesti kuvattua
ympäristöasioiden hallintaa
käyttämään ja kehittämään
ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

6. Seuranta ja sanktiot
Mikäli toimittaja havaitsee omassa
toimittajaverkostossaan näiden
yritysvastuuvaatimusten rikkomuksen liittyen
Fingridille toimitettaviin palveluihin tai tavaroihin,
tulee siitä ilmoittaa viivytyksettä Fingridille.
Toimittajan on pyydettäessä annettava Fingridille
näiden yritysvastuuvaatimusten täyttämistä koskevia
tietoja.
Fingrid voi toteuttaa itse tai kolmannen osapuolen
avulla näiden yritysvastuuvaatimusten noudattamista
koskevia auditointeja. Mahdollinen auditointi tehdään
yhteistyössä toimittajan kanssa. Toimittaja on
velvollinen avustamaan Fingridiä auditoinnin
toteuttamisessa kohtuulliseksi katsottavalla tavalla,
mm. sallimalla tarkastukset toimipaikalla ja
toimittamalla pyydetyt tiedot ajallaan.
Mikäli toimittajan havaitaan rikkoneen näitä
yritysvastuuvaatimuksia, toimittaja on velvollinen
korjaamaan rikkomuksen yhdessä Fingridin kanssa
sovittavassa ajassa. Mikäli toimittaja ei korjaa
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rikkomustaan sovitussa ajassa tai anna
asianmukaista selvitystä toimenpiteistään
rikkomuksen korjaamiseksi, Fingridillä on oikeus
peruuttaa tekemänsä tilaus, keskeyttää meneillään
oleva työ tai purkaa pääsopimus, jonka liitteenä
nämä yritysvastuuvaatimukset ovat. Rikkomus voi
johtaa myös toimittajan valitsematta jättämiseen
tulevissa kilpailutuksissa.

