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1 Omfattning
Denna hälso-, säkerhets- och miljöpolicy ska iakttas i Carunas alla bolag och all
verksamhet. Detta förvänts även av Carunas affärspartner.
Caruna tar fullständigt ansvar för säkerheten och miljön. Principen är att Carunas
egendom och verksamheter inte får orsaka fara eller olägenheter till Carunas
personal, affärspartner, kunder, samhället eller miljön.
Denna policy har godkänts av Carunas styrelse, och Carunas ledningsgrupp granskar
den med minst tre års mellanrum. Alla policyändringar godkänns av styrelsen och
ledningsgruppen.
Orden hälsa, säkerhet och miljö förkortas allmänt HSE (Health, Safety, Environment).
2 Innehåll
Hållbarhet är en av Carunas värden. Hos oss på Caruna innebär hållbarhet
att vi arbetar tillförlitligt och ansvarsfullt tillsammans med våra kunder,
samarbetspartner och ägare för det finländska samhällets bästa, och att vi
sätter säkerheten och miljön främst i all vår verksamhet.
Elnätet är en del av samhällets kritiska infrastruktur. En pålitlig elöverföring
och -distribution är nödvändig för hela samhället – enskilda kunder, näringslivet
och myndigheter. Kärnan i vår verksamhet är att överföra och distribuera el till
våra kunder på ett bekvämt, tillförlitligt och säkert sätt med beaktande av
miljöeffekterna och därigenom för vår egen del främja ett fungerande samhälle.
Vårt mål är att producera direkt och indirekt välbefinnande för alla våra
intressentgrupper. Iakttagandet av ekonomiskt och socialt ansvar samt miljöansvar i
all vår verksamhet inte bara nyttjar oss och våra intressentgrupper men är också
nödvändigt med avseende på utvecklingen av det framtida samhället.
Vi utvärderar regelbundet vår inverkan såväl på miljön som på hälsan och säkerheten i
arbetet samt på den allmänna säkerheten. Vi förbinder oss till att ständigt förbättra
vår prestationsförmåga och att ta hänsyn till hållbar utveckling genom hela
värdekedjan.
Vi utvecklar våra smarta och vädersäkra nätverk för att säkerställa en pålitlig
energiöverföring till våra kunder i allt svårare klimatförhållanden. Vi fortsätter
uppmuntra våra privata kunder och företagskunder att använda och producera
koldioxidfri och förnybar energi.
De grundläggande principerna för Carunas hälso-, säkerhets- och miljöpolicy är:
•

Vårt bolag, alla våra anställda och våra affärspartner iakttar lag och andra
bestämmelser, bästa praxis och branschstandarder

•

Vi utvecklar vårt elnät genom att beakta hälso-, säkerhets- och miljöaspekter i
såväl vår dagliga verksamhet som i utvecklingen på sikt
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•

Vi har lovat att göra vår del för att minska klimatförändringarna och vi stöttar
våra kunder och samhället i deras klimatarbete

•

Alla våra anställda och affärspartner ska ha möjlighet att arbeta i en hälsosam,
säker och motiverande arbetsmiljö

•

Våra produkter och tjänster är säkra, högklassiga och lättillgängliga

•

Vi främjar en kultur av hälsa, säkerhet och välbefinnande i all vår verksamhet
genom att ställa upp mål, målsättningar och arbetsprogram
i en anda om kontinuerlig förbättring

•

Vi identifierar miljöeffekterna av vår nätegendom och verksamhet och vi
hanterar dem noggrant. Vi beaktar elnätets hela livscykel

•

Vi förhindrar och minimerar skador på människor och miljön med systematiska
riskbedömningar

•

Vi förbinder våra anställda och affärspartner till vår ansvarsfulla verksamhet
och våra gemensamma mål

•

Vi samarbetar med kommuner, myndigheter, privata markägare och andra
externa intressentgrupper

•

Vår verksamhet präglas av en öppen intern och extern kommunikation, vilket
bidrar till tillit hos kunder, affärspartner och andra intressenter

