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VASTUULLINEN TOIMITTAJA - Pohjolan Voiman toimintaohje toimittajille
1. Tavoite
Pohjolan Voima tuottaa energiaa luotettavasti, kustannustehokkaasti ja ympäristövastuullisesti. Pohjolan Voiman vastuullista yritystoimintaa ohjaavat hallituksen hyväksymät vastuullisuuspolitiikat.
Meille on tärkeää, että sopimuskumppanimme tiedostavat oman roolinsa Pohjolan Voiman vastuullisessa arvoketjussa. Olemme toiminnassamme sitoutuneet vastuullisiin toimintaperiaatteisiin ja niiden
kehittämiseen sekä edellytämme yhteistyökumppaniemme sitoutuvan vastaaviin toimintaperiaatteisiin. Tuemme vastuullisuuden kehittymistä soveltuvilla seurantakäytännöillä sekä jakamalla omia kokemuksiamme ja kehittämällä toimintatapoja yhteistyössä toimittajan kanssa.
2. Toimintapa
Toimittaja noudattaa Pohjolan Voiman yritysvastuullisia toimintaperiaatteita tai vastaavia omia periaatteitaan ja edellyttää yhteistyökumppaneiltaan vastaavien periaatteiden noudattamista. Tämä toimintaohje kuvaa toimittajilta vaadittavan vastuullisen liiketavan perusvaatimukset.
Toimittaja toimii näiden toimintaperiaatteiden mukaisesti ja noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja sekä
toimintaansa koskevia lupia ja muita sitovia vaatimuksia tavoitteenaan taloudellisten, sosiaalisten ja
ympäristöasioiden vastuullinen hallinta. Noudatettavaan lainsäädäntöön ja toimintaperiaatteisiin sisältyvät vastaavat periaatteet kuin kansainvälisesti tunnustettuihin kymmeneen ihmisoikeuksia, työelämää ja ympäristönsuojelua sekä korruption vastustamista koskevaan periaatteeseen (YK:n Global
Compact).
Toimittajan on viipymättä ilmoitettava Pohjolan Voimalle, mikäli epäilee tai havaitsee toiminnassaan
näiden yritysvastuullisten toimintaperiaatteiden vastaista toimintaa. Toimittajan on myönnettävä Pohjolan Voimalle auditointioikeus toimintaansa sekä pyydettäessä annettava tietoja näiden vaatimusten
täyttämisestä. Pohjolan Voima voi toteuttaa auditoinnin itse tai kolmannen osapuolen avulla. Mahdollinen auditointi suoritetaan yhteistyössä toimittajan kanssa.
3. Eturistiriidat
Toimittaja ei ole osallisena liikesuhteissa, joissa ei noudateta lahjonnan vastaisia lakeja ja säädöksiä.
Toimittaja ei ota vastaan eikä tarjoa lahjoja tai etuuksia, jotka ylittävät kohtuulliseen tavanomaiseen
liiketoimintaan tai työsuhteeseen kuuluvan vieraanvaraisuuden tai saattaisivat näyttää eturistiriitaan
johtavilta
4. Ympäristö- ja energiatehokkuus
Toimittaja tunnistaa ja selvittää toimintansa ympäristövaikutukset ja -riskit sekä minimoi aiheuttamansa ympäristö- ja ilmastovaikutukset toimintaansa liittyviin luontoarvoihin. Ympäristöasioiden ja
energiatehokkuuden hyvien käytäntöjen mukainen toiminta ja niiden jatkuva parantaminen ovat osa
toimittajan vastuullista toimintatapaa.
5. Toimiva työympäristö ja työturvallisuus
Toimittaja varmistaa palveluksessaan tai vaikutuspiirissään olevien henkilöiden turvallisen työympäristön ja ehkäisee työstä aiheutuvat terveydelliset haitat sekä noudattaa oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä ja edistää tasapuolista kohtelua. Toimittaja kehittää jatkuvasti toimintaansa työympäristön
ja -turvallisuuden parantamiseksi.
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