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HELENKONCERNENS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) 

 

 
För Helen är hållbarhet en framgångsfaktor  
 
Energi är en oumbärlig del av ett fungerande samhälle, och Helenkoncernen (nedan Helen) har en viktig 
samhällelig roll i att trygga energiproduktionen och energileveranserna. Helen levererar el, värme och kyla samt 
energirelaterade tjänster till sina kunder alla dagar om året. Vi utvecklar vår verksamhet så att den grundar sig 
på lagstiftning och på Global Compact-principerna. Vi beaktar hållbarheten när vi planerar, genomför och leder 
vår affärsverksamhet.  

 
För oss är partnernätverket viktigt. Vi vill att tjänste- och varuleverantörerna tillsammans med Helen förbinder 

sig till hållbar verksamhet i ekonomiskt, socialt och ekologiskt avseende. 

Vi beaktar hållbarheten i hela anskaffningsprocessen. Vi strävar efter att beakta produkternas och tjänsternas 

påverkan på människor och miljö under hela livscykeln. Vi gör våra anskaffningar i enlighet med lagar och 

bestämmelser och våra egna etiska handlingsprinciper samt med iakttagande av god affärssed. Under 

anskaffningsprocessen försäkrar vi oss om att eventuella intressekonflikter inte påverkar behandlingen av och 

beslutsfattandet om anskaffningarna. Vi godkänner inte mutor i leverantörssamarbetet.  

I samband med anbudsförfaranden ber vi alla anbudsgivare lämna en utredning om hur de beaktar hållbar 

utveckling i sin verksamhet, och i jämförelsegrunderna vid anbudsförfarandena värdesätter vi dessutom 

hållbarhetsaspekter, med beaktande av anskaffningens natur. I samband med enskilda anskaffningar begär vi 

också tilläggsupplysningar om hållbarhetsaspekter avseende exempelvis tillverkningen, användningen och 

bortskaffandet av produkter eller produktionen av tjänster. Vi förväntar oss att våra entreprenörer agerar hållbart 

och i enlighet med lagstiftningen. 

Vi godkänner inte grå ekonomi i någon som helst form. Vi kontrollerar att våra tjänsteleverantörer är införda i 

handels-, förskottsuppbörds- och arbetsgivarregistret samt i registret över momsskyldiga. Vi utreder också om 

företaget har betalat sina skatter och lagstadgade pensionsförsäkringsavgifter samt uppfyllt kollektivavtalen för 

branschen eller de centrala innehållen i kollektivavtalen och organiserat företagshälsovård. I samarbete med 

våra leverantörer övervakar vi också att de överenskomna frågorna uppfylls även för underleverantörernas del. 

Vi övervakar vid behov våra leverantörers hållbarhet genom auditeringar, och är med i HSEQ-klustret. I klustret 

utvärderar vi i samarbete med andra beställarföretag inom industrin våra tjänsteleverantörers 

företagshälsovårds- och arbetssäkerhetsfrågor, miljöansvar och förmåga att producera kvalitet. 

 

 

 

Följande företagsansvarskrav på leverantören grundar sig på Helenkoncernens etiska handlingsprinciper. Vi 

förväntar oss att leverantörerna förbinder sig till dessa företagsansvarskrav eller separat till gemensamt 

överenskomna motsvarande företagsansvarskrav. 

 

Lagenlig och etisk affärsverksamhet 

 

Vi förväntar oss att leverantören: 

 

• Ansvarar för sin verksamhets ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hseq.fi%2F&data=02%7C01%7CTea.Eratuuli%40helen.fi%7C992e17efa7a24833563a08d79daf0f5f%7Ca6ead5630367442481818c2687174fac%7C0%7C0%7C637151247504681701&sdata=1lYexJtEm69KSkKyWcfJv%2BJO%2B7bVTFkcf2KDPwiHVdg%3D&reserved=0
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• Efterlever tillämplig lagstiftning samt våra företagsansvarskrav både för egen del och för 

underleverantörskedjans del, i den mån de berör Helens leveranser. Vi förväntar oss också att 

verksamheten är ärlig, uppriktig och icke-diskriminerande. 

• Säkerställer att konfidentiella uppgifter hålls hemliga. Detta gäller i synnerhet personuppgifter. 

• Fullgör sina betalnings- och övriga åligganden på ett korrekt sätt 

• Efterlever regler och bindande föreskrifter om öppen konkurrens och bekämpar grå ekonomi. 

Konkurrensen ska vara ärlig och etisk. 

• Vägrar acceptera korruption, inbegripet mutor. Leverantören ska inte erbjuda några som helst 

personliga förmåner, gåvor eller motsvarande som avviker från normal gästfrihet. Leverantören ska 

vägra delta i penningtvätt. 

 

Mänskliga rättigheter och icke-diskriminering 

Helenkoncernens samtliga anställda har rätt till rättvis behandling samt lika och rättvisa möjligheter. Vi förväntar 

oss att också leverantören agerar på detta sätt. 

Vi förväntar oss att leverantören respekterar mänskliga rättigheter och principerna om icke-diskriminering samt 

efterlever de tio principerna enligt FN:s Global Compact. Principerna ska efterlevas i såväl leverantörens som 

dennas underleverantörers verksamhet. Leverantören ska försäkra sig om att han inte är delaktig i kränkningar av 

mänskliga rättigheter samt ingripa mot åtgärder som försämrar de mänskliga rättigheterna och vid behov vidta 

korrigerande åtgärder. De anställda ska ha möjlighet att fritt organisera sig och delta i kollektiva 

avtalsförhandlingar. Leverantören ska försäkra sig om att han inte använder tvångs- eller straffarbetskraft eller 

barnarbetskraft. Leverantören ska efterleva tillämplig lagstiftning i fråga om arbetstider och minimilön.  

 

Miljön 

Hänsyn till miljön innebär för oss i synnerhet att bekämpa klimatförändringen, skydda luften, vattnet och 

marken, använda naturresurser effektivt och trygga den biologiska mångfalden. 

Vi förväntar oss att leverantören efterlever tillämpliga lagar och bestämmelser om miljöfrågor samt minimerar 

skadlig miljöpåverkan. Vi uppmuntrar leverantören att tillämpa ett certifierat miljösystem och systematiskt arbeta 

för att ta fram miljövänliga lösningar. 

Klimatförändringen kräver att vi alla förbinder oss att minska växthusgaserna, och för att svara på utmaningarna 

i samband med klimatförändringen tar vi på Helen fram nya lösningar för ännu renare energiproduktion och 

hållbarare förbrukning. Vårt mål är att nå klimatneutralitet fram till 2035. Vi värdesätter om leverantören har en 

plan och ett mål för klimatneutralitet. Hållbarheten börjar hos oss alla, utvecklas tillsammans med våra kunder 

och samarbetspartners och påverkar hela samhället. 

 

 

Arbetshälsa och arbetssäkerhet 

Leverantören ska tillhandahålla en säker och sund arbetsmiljö för sina anställda och underleverantörer samt 

efterleva lagar och bestämmelser om arbetshälsa och arbetssäkerhet. Leverantören ska tillhandahålla 

utbildning och ändamålsenlig skyddsutrustning för de anställda. Olyckor ska förebyggas och vi uppmuntrar till 

dokumentation och utredning av olyckstillbud. 
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Övervakning och sanktioner 

Vi förväntar oss att leverantören utan dröjsmål meddelar Helen om han upptäcker brott mot 

företagsansvarskraven i sin egen eller i en underleverantörskedjas verksamhet. 

 

Helen har en hållbarhetsenkät och leverantören förväntas på begäran ge tilläggsupplysningar om 

företagsansvarskraven. 

 

Helen kan själv eller med hjälp av tredje part auditera uppfyllelsen av dessa företagsansvarskrav. Om 

försummelser upptäcks ska leverantören rätta till situationen så fort som möjligt. Om situationen inte rättas till 

inom en tidsfrist som man gemensamt kommer överens om med Helen, har Helen rätt att häva avtalet och ställa 

in eller avbryta arbetet. Försummelsen kan också påverka framtida upphandlingar. 

 

 

 

 

Godkänd i Helens ledningsgrupp 16.6.2020 

 

 


