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Johdanto
Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet sekä 
henkilökohtaiset, eettiset ja ammatilliset periaatteet, joita kaikkien Polygonin työntekijöiden 
tulee noudattaa. Nämä periaatteet muodostavan perustan suhteillemme toisiin 
työntekijöihin, asiakkaisiin, toimittajiin, yhteiskuntaan ja osakkeenomistajiin.

Kaikilla Polygonin esimiehillä on velvollisuus tiedottaa työntekijöitä näistä ohjeista, ja kaikkien 
työntekijöiden velvollisuus on olla selvillä niiden sisällöstä. Polygonin eettisten ohjeiden 
periaatteena on, että kaikki työntekijät ovat yksilöitä ja vastuussa omasta ammattimaisesta 
käyttäytymisestään.

Axel Gränitz 
President & CEO 
Helmikuu 2019
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Polygonin eettiset ohjeet 
Eettinen liiketoiminta
Korruption ja kartellien vastaisuus
Polygonin arvot ovat rehellisyys, erinomaisuus ja empaattisuus. Niihin perustuen Polygon 
on sitoutunut noudattamaan reilun kilpailun periaatteita. Sen mukaisesti kilpailemme 
liiketoiminnassa laadulla ja palvelujemme hinnoilla, emmekä tarjoamalla toisille sopimattomia 
etuja tai hyötyjä. Polygonilla on selkeä korruption vastainen toimintatapa ja käyttäytymisemme 
on hyvän eettisen liiketoiminnan mukaista.

Yksityiskohtainen toimintatapaselvitys on löydettävissä Polygonin intranetistä Henkilöstö / 
Vastuullisuus -kohdasta. Polygon sitoutuu noudattamaan tiukasti kartellilakeja sekä määräyksiä, 
joilla pyritään ehkäisemään kilpailun vastaista toimintaa. Yksityiskohtaiset tiedot on kuvattu 
Polygonin kartellien vastaisissa ohjesäännöissä.

4



Työntekijät
Ammattimainen käyttäytyminen
Polygonin työntekijöiden odotetaan huolehtivan tehtävistään ammattimaisesti, vastuullisesti, 
tunnollisesti ja eettisesti sekä toimivan Polygonin parhaan edun mukaisesti. Polygonin laitteita 
ja omaisuutta tulee käyttää asianmukaisesti ja huolellisesti. Polygonin laitteita ja omaisuutta 
käytetään vain Polygonin liiketoimintaan. Polygonin työt suoritetaan valtaosin yksityiskodeissa 
tai vaarallisessa ympäristössä ja mahdollisesti vaaraa-aiheuttavilla laitteilla. Työskentely tai 
työkohteessa oleskelu alkoholin tai muiden huumaavien aineiden tai lääkeaineiden vaikutuksen 
alaisena on ehdottomasti kielletty. Havainnot päihtyneistä henkilöistä tulee ilmoittaa välittömästi 
esimiehelle.

Työympäristö
Polygon pyrkii olemaan houkutteleva työnantaja pitämällä yllä työympäristöä, joka perustuu 
yhteistyöhön, vastuuseen ja avoimuuteen. Yritys ei hyväksy minkäänlaista kiusaamista esim. 
ulkopuolelle jättämistä, verbaalista tai fyysistä väkivaltaa tai häirintää.

Työntekijöiden hyvinvointi on tärkeysjärjestyksessä korkealla, ja Polygon on sitoutunut 
tarjoamaan turvalliset ja terveyttä edistävät työolosuhteet. Toimimme sovellettavien lakien 
mukaisesti, ja yrityksessä on käytössä laadukkaat työterveys- ja turvallisuusmääräykset. 
Suhtaudumme ennakoivasti esiintyvien tapahtumien ilmoittamiseen ja seurantaan, 
millä pyritään välttämään ja vähentämään työtapaturmia. 

Pakkotyö
Polygon ei hyväksy minkäänlaista pakkotyötä.

Lapsityövoima
Polygon tukee lapsityövoiman hyväksikäytön poistamista. Palkkaamme vain työntekijöitä, jotka 
ovat vähintään 17-vuotiaita tai ovat saavuttaneet kussakin maassa vaaditun työssäkäynti-iän. 
Sitoudumme noudattamaan työhönotossa vaadittua vähimmäisikää (Kansainvälisen Työjärjestön 
yleissopimus nro 138) sekä myös yleissopimusta, joka koskee pahimpien lapsityön muotojen 
kieltämistä ja niiden poistamiseksi tarvittavia välittömiä toimia. (Kansainvälisen Työjärjestön 
yleissopimus nro 182). Jos lapsityövoimaa koskevat kansalliset säännökset ovat tiukemmat, niille 
on annettava etusija.

Tasapuoliset mahdollisuudet
Työntekijöitä rekrytoidaan ja ylennyksiä myönnetään täysin tehtävään soveltuvan pätevyyden 
perusteella riippumatta rodusta, uskonnosta, iästä, kansallisuustaustasta, sukupuolesta, 
seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisista mielipiteistä, ammattiliiton jäsenyydestä, 
siviilisäädystä tai vammasta, joka ei liity kysymyksessä olevaan tehtävään. Polygon toimii aina 
tasapuolisiin mahdollisuuksiin sovellettavien lakien mukaisesti ja pyrkii jatkuvasti edistämään 
työpaikan monimuotoisuutta.
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Palkkaus
Polygon Finland Oy noudattaa palkkauksessa voimassa olevia työehtosopimuksia. Jokaiselle 
työntekijälle maksetaan palkkaa oikealla ja oikeudenmukaisella tavalla, joka vastaa hänen 
yksilöllistä suoritustaan ja panostaan yhtiön menestymiseksi.

Eturistiriidat
Työntekijä ei saa osallistua mihinkään toimintaan, joka on ristiriidassa yhtiön 
liiketoimintaetujen kanssa. Tällaisia eturistiriitoja voivat esimerkiksi olla Polygonin etujen 
vastaiset ulkopuoliset työtehtävät tai omistajuus kilpailevassa yrityksessä, asiakasyrityksessä, 
toimittajalla, aliurakoitsijalla tai jonkin edustajan palveluksessa. Eturistiriitoja voivat olla 
myös vastapalveluksia aiheuttavat lahjat tai vieraanvaraisuus ja sukulaisten tai ystävien 
palkkaamiseen tai ylennykseen liittyvät päätökset.

Viestintä työntekijöille
Hyvä viestintä työntekijöille on olennainen osa liiketoiminnan tehokasta hoitamista. Kaikkien 
yhtiössä työskentelevien täytyy tuntea Polygonin tavoitteet ja toimintasuunnitelma sekä 
suoritustaso. Vapaa tiedon kulku on tärkeää; kaikki voivat Polygonilla viestiä kaikkien kanssa, 
tehtävistä tai organisaatiotasosta riippumatta.

Luottamukselliset tiedot
Kaikki Polygonia tai Polygonin asiakkaita koskevat tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia. 
Kontaktit ulkoisiin tiedotusvälineisiin hoidetaan maajohtajan toimesta. Mitään taloudellisia tietoja 
ei saa jakaa, ennen kuin yhtiö on virallisesti julkistanut ne. Kaikista muista tärkeistä asioista tulee 
viestiä henkilöstöpäällikölle tai raportoida Integrity Line –palvelussa.
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Tietosuoja
Kun Polygon kerää, käyttää tai muuten käsittelee työntekijöiden henkilötietoja, se tapahtuu 
lakien mukaisesti, reilusti ja avoimesti. Polygon edellyttää työntekijöiltään asiakkaisiin liittyvien 
henkilötietojen käsittelemistä yhtä ammattimaisesti. Lisätietoja on Polygonin IT-ohjeissa.

Asiakkaat
Luotettavuus ja rehellisyys
Uskolliset ja tyytyväiset asiakkaat ovat 
maineemme perusta. Luotettavuus ja 
rehellisyys kaikissa toimissa asiakkaan 
kanssa ovat edellytyksenä tuottaville ja 
pitkäaikaisille liikesuhteille. Polygon tarjoaa 
asiakkaille täsmällistä tietoa ja sitoutuu vain 
sopimuksiin, jotka kykenemme hoitamaan.

Polygon hinnoittelee aina työnsä rehellisesti 
ja tarkasti ja pyrkii aina tarjoamaan 
sopimukseen soveltuvia palveluja. Lisätöistä 
sovitaan ja ne vahvistetaan aina asiakkaan 
kanssa kirjallisesti tai sähköpostitse ennen 
työn aloittamista.

Välittäminen ja kunnioitus
Valtaosa Polygonin töistä suoritetaan 
asiakkaan tiloissa. Työtämme on usein 
edeltänyt henkisesti raskas kiinteistövahinko. 
On tärkeää, että osoitamme 
käytöksellämme asianmukaista välittämistä 
ja kunnioitusta niin yksityiskodeissa kuin 
asiakkaiden työpaikoillakin. Tarjoamme 
parhaamme mukaan asiakkaille selkeää ja 
johdonmukaista tietoa työn laajuudesta, 
työnkulusta, aikatauluista ja sen hetkisestä tilanteesta.

Lahjat ja palvelukset
Lahjoja, kestitystä, palkkioita ja henkilökohtaisia palveluksia voidaan tarjota ainoastaan, jos ne 
ovat arvoltaan vähäisiä ja normaalien liiketoimintakäytäntöjen mukaisia. Sovellettavien lakien tai 
toimintakäytäntöjen vastaisia lahjoja, kestitystä tai henkilökohtaisia palveluksia ei saa tarjota.
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Toimittajat ja alihankkijat
Toimittajien lainmukainen toiminta
Polygon vaatii kaikilta liiketoiminnan yhteistyökumppaneiltaan samaa eettistä toimintamallia, 
emmekä toimi sellaisten toimittajien kanssa, jotka eivät noudata sovellettavia paikallisia, 
kansallisia tai kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä. Odotamme, että liiketoimintakumppaneillamme 
on meidän tavoin eettiset toimintaohjeet, joissa määritetään lakien rikkomisen riskit ja 
seuraukset. Polygon tiedottaa liiketoimintakumppaneilleen yrityksen arvoista ja  
liiketoiminnan periaatteista.

Lahjat ja palvelukset
Kenenkään työntekijän ei pidä pyytää tai hyväksyä lahjaa, kestitystä tai henkilökohtaista 
palvelusta, jolla voisi perustellusti uskoa olevan vaikutusta liiketoimintaan. Työntekijän on aina 
ilmoitettava toimittajilta saamistaan lahjoista, kestityksestä tai palveluksista esimiehelleen, ja ne 
on kirjattava Polygonin korruption vastaisen käytännön mukaisesti.

Lahjonta
Polygonilla on nollatoleranssi lahjonnan suhteen. Sama koskee käyttäytymistä, joka antaa 
vaikutelman, että liiketoiminnallisia etuja voidaan hankkia antamalla tällaisia lahjoja, kestitystä tai 
palveluksia. Kaikki lahjontayritykset raportoidaan Compliance Officerille.

Maksut
Maksut suoritetaan ainoastaan sopimusosapuolelle eikä koskaan kolmannelle osapuolelle. 
Polygon ei maksa pankkitilille, jonka omistaja on salattu. Maksu suoritetaan vain esitettyä  
laskua vastaan. Laskussa pitää näkyä sovittu hinta ja suoritettu työ ja maksun pitää tapahtua 
Polygonin maksukäytäntöjen mukaisesti. Toimittajille tai aliurakoitsijoille ei lähtökohtaisesti 
suoriteta käteismaksuja.

Toimittajien laillinen vastuu määräysten noudattamisesta
Polygon kertoo liikekumppaneilleen yhtiön arvoista ja liiketoimintaperiaatteista.  
Vaadimme kaikkia liikekumppaneitamme noudattamaan yhtäläistä korkeaa  
liiketoimintaetiikkaa emmekä harjoita liiketoimintaa sellaisten toimittajien  
kanssa, jotka eivät noudata sovellettavia lakeja ja säännöksiä.
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Yhteiskunta ja ympäristö
Laillinen vastuu ja paikalliset tavat
Polygon yhtiönä samoin kuin työntekijämme noudattavat kaikkia sovellettavia lakeja ja säännöksiä 
siinä maassa missä yhtiö toimii. Tilanteissa, joissa tiukempien lakien ja näiden eettisten ohjeiden 
välillä on ristiriita, kuuluu noudattaa lakia. Kunnioitamme jokaisen maan paikallisia perinteitä 
ja tapoja. Tilanteissa, joissa paikallisten tapojen ja näiden eettisten ohjeiden välillä on ristiriita, 
Polygonin eettisten ohjeiden tulee ohjata työntekijän toimintaa.

Vienti- ja kauppapakotteet
Polygon on globaali yritys, mutta toimimme paikallisesti, mikä tarkoittaa, että suoritamme 
palveluita maissa, joissa toimimme ja joissa kansainväliset kauppasäännöt, vientivalvonta ja 
kauppapakotteet eivät vaikuta. Kauppapakotteilla kielletään tai rajoitetaan tiettyjen tavaroiden 
vientiä tai liiketoimintaa tietyissä maissa ja/tai tiettyjen yksilöiden, yritysten tai organisaatioiden 
kanssa. Tapauksissa, joissa työntekijät ehkä osallistuvat kauppa- tai vientitoimintaan, on 
noudatettava sovellettavia sääntöjä ja menettelyjä. Kauppasäännöt ovat monimutkaisia, sillä ne 
vaihtelevat paikan mukaan ja saattavat muuttua maailmantapahtumien seurauksena. Lisäohjeita 
saat paikalliselta valvonnasta vastaavalta toimihenkilöltä.

Ympäristönsuojelu
Polygon on sitoutunut vähentämään kaikkia mahdollisia toiminnastamme ympäristölle aiheutuvia 
kielteisiä vaikutuksia. Liiketoimintamme luonteen ansiosta – korjaamme vahingoittuneita 
kiinteistöjä jälleenrakentamisen sijaan – Polygon auttaa vähentämään resurssien käyttöä 
ja edistää osaltaan kestävän kehityksen yhteiskuntaa. Polygon pyrkii myös käyttämään 
toiminnassaan energiatehokkaita laitteita ja prosesseja. Rohkaisemme aina kumppaneitamme  
ja aliurakoitsijoitamme harjoittamaan terveitä, ympäristöä suojelevia käytäntöjä.
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Osakkeenomistajat
Viestintä osakkeenomistajien kanssa
Polygon tarjoaa omistajilleen täsmällistä ja ajantasaista tietoa yhtiön toiminnasta, tuloksista ja 
taloudellisesta tilanteesta. Polygonin tilinpäätökset antavat todellisen ja oikean kuvan yhtiön 
taloustilanteesta kansainvälisten kirjanpitostandardien (IFRS) mukaisesti.

Soveltaminen
Nämä eettiset ohjeet koskevat kaikkia työntekijöitä ja kaikkia Polygonin liiketoimintoja niiden 
sijoituspaikasta riippumatta. Eettisissä ohjeissa määritellään yhtiön ja yksittäisten työntekijöiden 
vastuu, mutta niissä ei voida käsitellä kaikkia mahdollisesti esiin tulevia eettisiä ongelmia. 
Ohjeiden tarkoituksena on ohjata työntekijöitä toimimaan aina rehellisesti ja harkitusti. Sääntöjen 
noudattamista arvioidaan säännöllisin väliajoin Polygon yhtymän tasolla. Sääntöjä tarkastellaan ja 
muutetaan tarpeen mukaan.
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Sääntöjen rikkomukset
Sääntöjen rikkomisesta on seurauksen rikkomuksen tutkinta, joka voi johtaa kurinpidollisiin 
toimiin, työsuhteen päättämiseen, yhtiön vahingonkorvausvaatimuksiin tai jopa rikossyytteeseen. 
Sääntöjen rikkomuksen havainneen työntekijän tulee mahdollisimman pian ilmoittaa 
rikkomuksesta lähimmälle esimiehelleen, jollekin muulle johtavassa asemassa olevalle henkilölle 
tai henkilöstöpäällikölle. Jos työntekijä on raportoinut rikkomuksen, mutta ei ole saanut mitään 
vastausta tai jos hänestä ei ole luontevaa raportoida asiasta normaalien kanavien kautta, Polygon 
tarjoaa Integrity Line -raportointikanavan, joka toimii Polygonin intranetissä. Integrity Line 
tarjoaa mahdollisuuden raportoida huolenaiheista nimettömänä Polygon-konsernin Compliance 
Officerille tai ulkopuoliselle edustajalle.
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