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YHTEENVETO KÄYTÄNNÖSTÄ
Näissä käytännöissä kuvataan yritysvastuun ja yksilön vastuun tärkeimmät periaatteet vastuullisen 
liiketoimintakumppanikäytännön osalta.

VIESTI

Kaikki Polygonin liiketoimintakumppanit ovat vastuussa tässä esitettyjen käytäntöjen noudattamisesta.

KENELLE

Kaikille Polygonin liiketoimintakumppaneille ja liiketoiminnalle sijainnista riippumatta.

KATTAVUUS

Nämä käytännöt koskevat liiketoiminnan etiikkaa, tavarantoimittajia ja alihankkijoita, yhteiskuntaa sekä 
ympäristöä.

TARKOITUS

Näiden käytäntöjen tarkoituksena on määritellä liikekumppaneille asetettavat vähimmäisvaatimukset 
siitä, miten heidän tulee käyttäytyä ja toimia.

PROSESSI

Polygon valvoo ja tarkastelee käytäntöjä ja muuttaa niitä tarvittaessa.
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JOHDANTO
Polygon on sitoutunut vastuullisiin liiketoimintakäytäntöihin ja harjoittamaan liiketoimintaa 
korkealla eettisellä tasolla. Polygon haluaa ylläpitää vakaita ja rehellisiä liikesuhteita kaikkien 
liikekumppaneidensa kanssa, mukaan lukien muun muassa alihankkijat, tavarantoimittajat, edustajat, 
asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit.

Näissä vastuullisissa liiketoimintakumppanikäytännöissä määritellään vähimmäisvaatimukset, jotka 
koskevat kaikkia Polygonin liikekumppaneita. Polygon vastaa kasvavaan avoimuuden tarpeeseen sen 
osalta, miten yritykset hallitsevat monenlaisia operatiivisia, sosiaalisia ja ympäristövastuitaan.

Polygon edellyttää liikekumppaneiltaan seuraavien periaatteiden noudattamista varmistaakseen, että 
ne vastaavat Polygonin omia sitoumuksia sosiaaliseen vastuuseen ja asiakaslupaukseen.

TOIMINTALINJAUS
LAINMUKAISUUS JA PAIKALLISET TAVAT

Polygonin ja sen yhteistyökumppaneiden on noudatettava kaikkia siinä maassa, jossa yhtiö 
toimii, voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Niissä tapauksissa, joissa rajoittavampien lakien ja 
tämän toimintalinjauksen periaatteiden ja arvojen välillä on ristiriita, laki katsotaan ensisijaiseksi. 
Vaatimuksena on, että kaikki liikekumppanit kunnioittavat kunkin maan paikallisia hyviä tapoja toimia. 
Jos paikallisten tapojen ja näiden käytäntöjen periaatteiden ja arvojen välillä on ristiriita, nämä 
käytännöt ohjaavat liikekumppaneiden toimintaa.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Liikekumppaneiden on noudatettava kaikkia voimassa olevia lainmukaisia ympäristövaatimuksia ja 
pyrittävä käyttämään toiminnassaan energiatehokkaita laitteita ja prosesseja. Tämä tarkoittaa, että 
toimittajan on optimoitava luonnonvarojen kulutus, mukaan lukien energia ja vesi, ja toteutettava 
järkeviä toimenpiteitä estääkseen tai minimoidakseen saasteiden, kiinteiden jätteiden, jätevesien ja 
ilman päästöjen syntyminen.

KORRUPTION JA KILPAILUNRAJOITUKSEN VASTAISET TOIMET

Polygon on sitoutunut reilun kilpailun periaatteisiin perustuen Polygonin arvoihin, joita ovat 
rehellisyys, erinomaisuus ja empatia. Tähän liittyy myös sitoutumisemme kilpailla liiketoiminnasta 
palveluidemme laadun, rakenteen ja hinnan avulla, ei tarjoamalla sopimattomia etuja tai hyötyjä muille.
Liikekumppanit noudattavat kaikkia voimassa olevia kilpailuoikeudellisia käytäntöjä ja 
kilpailulainsäädäntöä, jotka kieltävät kilpailua rajoittavat tai kohtuuttomasti liiketoimintaa estävät 
sopimukset tai muut käytännöt.
Liikekumppanit noudattavat kaikkia sovellettavia lahjonnan vastaisia lakeja ja kaikkia voimassa olevia 
paikallisia lakeja alueilla, joilla Polygon ja sen tytäryhtiöt toimivat. Liikekumppanit eivät tarjoa, lupaa, 
anna (maksujen helpotukset mukaan lukien), vaadi tai hyväksy lahjuksia tai muuta epäasianmukaista 
etua, mukaan lukien liialliset lahjat ja kestitys, saadakseen, säilyttääkseen tai luovuttaakseen 
liiketoimintamahdollisuuksia eteenpäin.
Liikekumppaneiden kestitys, johon osallistuu Polygonin edustajia, on pidettävä kohtuullisena ja sen on 
tapahduttava täysin hyvien liikesuhteiden nimissä, eikä se saa vaikuttaa epäoikeudenmukaisesti tuleviin 
liiketoimintapäätöksiin. Mitään lahjoja, kestitystä tai henkilökohtaisia etuja ei saa tarjota voimassa 
olevan lain tai käytännön vastaisesti.
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ETURISTIRIIDAT

Liikekumppaneiden on vältettävä tilanteita tai suhteita, jotka voivat aiheuttaa epäasianmukaisen 
ristiriidan tai eturistiriidan Polygonin etujen kanssa. Liikekumppaneiden on ilmoitettava kaikki 
eturistiriidat Polygoniin liittyvissä liiketoimissa, jotta Polygon voi ryhtyä asianmukaisiin toimiin.

RAHANPESUN ESTÄMINEN

Kaikki liiketoimet on tehtävä läpinäkyvästi ja kirjattava tarkasti. Liikekumppanit eivät saa hyväksyä, 
tukea tai helpottaa rahanpesua, ja heidän on ehdottomasti kielletty tietoisesti osallistumasta 
rahanpesua helpottaviin liiketoimiin tai muulla tavoin mahdollistaa varojen laitonta siirtämistä.

LUOTTAMUKSELLISUUS JA TIETOSUOJA

Polygon edellyttää, että kaikki liikekumppanit käsittelevät laillisesti, oikeudenmukaisesti ja asetusten 
mukaisesti henkilötietoja, jotka liittyvät Polygoniin tai Polygonin asiakkaisiin.
On tärkeää pitää luottamukselliset tiedot Polygonista ja sen asiakkaista luottamuksellisina.

ALIHANKKIJAT
AMMATTIMAINEN KÄYTÖS

Polygonin alihankkijat suorittavat tehtävänsä ammattimaisesti, vastuullisesti, tunnollisesti ja eettisesti 
sopimuksessa sovitulla tavalla sekä Polygonin etujen mukaisesti.
Polygonin laitteita ja omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti ja niitä 
saa käyttää vain Polygonin liiketoimintaan liittyen. Polygonin alihankkijoiden tulee aina noudattaa 
työlainsäädäntöä ja hyvää tapaa toimia kaikissa asiakasympäristöissä.
 
ASIAKKAAT
Rehellisyys ja luotettavuus kaikessa asiakaskanssakäymisessä ovat edellytyksiä laadulle ja kannattavalle 
sekä pitkäaikaiselle liikesuhteelle. Urakoitsijat antavat asiakkaille tarvittavat ja tarkoituksenmukaiset 
tiedot sekä sopimuksen mukaisen kuvauksen, jonka voimme täyttää.

HUOLENPITO JA KUNNIOITUS

Suuri osa Polygonin työstä suoritetaan asiakkaan tiloissa, kuten asiakkaiden kotona tai työpaikoilla. Työ 
tehdään usein arkea häiritsevän ja yllätyksellisen kiinteistövahingon seurauksena. On olennaista, että 
kaikki urakoitsijat käyttäytyvät hyvin, empaattisesti ja kunnioituksella kaikissa Polygonin työkohteissa. 
Kaikki urakoitsijat tekevät myös parhaansa, jotta Polygonin asiakkaat saavat sovitusti tai tarvittaessa 
selkeät ja johdonmukaiset tiedot työn laajuudesta, prosessista, aikatauluista ja nykyisestä tilasta.

TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS

Liikekumppanit tarjoavat työntekijöilleen turvallisen ja terveellisen työpaikan kaikkien voimassa olevien 
lakien ja määräysten mukaisesti. Polygon ei hyväksy minkäänlaista kiusaamista, syrjintää missään 
muodossa tai muuta häirintää.
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PAKKOTYÖ JA LAPSITYÖVOIMA

Polygon ei hyväksy minkäänlaista pakkotyötä, pakollista työtä tai työtä ilman sopimusta tai korvausta. 
Lapsityövoiman käyttö ei ole sallittua missään muodossa. Kumppaneiden tulee sitoutua noidattamaan lakeja 
ja erityisesti työlainsäädäntöä.
Liikekumppanit sitoutuvat noudattamaan työelämää koskevaa vähimmäisikärajaa koskevaa yleissopimusta 
(Kansainvälisen työjärjestön yleissopimus nro 138) sekä yleissopimusta, joka koskee lapsityövoiman 
pahimpien muotojen kieltämistä ja välittömiä toimia (Kansainvälisen työjärjestön yleissopimus nro 182). Jos 
lapsityövoimaa koskevassa kansallisessa asetuksessa säädetään tiukemmista toimenpiteistä, niillä on etusija.

YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET JA MONIMUOTOISUUS

Liikekumppaneiden tulisi palkata työntekijät pelkästään pätevyyden perusteella riippumatta rodusta, 
uskonnosta, iästä, kansallisesta alkuperästä, sukupuolesta, sukupuolisesta suuntautumisesta, poliittisesta 
mielipiteestä, ammattiliiton jäsenyydestä, siviilisäädystä tai vammaisuudesta, joka ei liity kyseiseen tehtävään.

KORVAUS

Liikekumppaneiden työntekijöille on tarjottava palkka ja edut, jotka ovat vähintään kansallisen lainsäädännön 
tai noudatettavan työehtosopimuksen mukaisia.

VIESTINTÄ JA TOTEUTUS
Liikekumppanit tekevät nämä velvoitteet, käytännöt ja periaatteet tunnetuksi Polygonin kohteissa 
työskenteleville työntekijöilleen ja edistävät ja valvovat niiden noudattamista.
Tämä käytäntö koskee kaikkia liikekumppaneita ja kaikkia Polygonin liiketoimintoja sijainnista riippumatta. 
Käytännöissä määritellään yrityksen ja henkilökohtaisen vastuun tärkeimmät periaatteet, mutta niissä ei 
voida käsitellä kaikkia mahdollisia eettisiä ongelmia. Tarkoituksena on ohjata liikekumppaneita siinä, miten 
toimia rehellisesti ja aina hyvää harkintaa osoittaen. Käytäntöjen noudattamista arvioidaan säännöllisesti. 
Käytäntöjä tarkistetaan säännöllisesti ja muutetaan tarvittaessa.

VALVONTA
Polygon pidättää itsellään oikeuden tehdä tiedusteluja, tarkastuksia ja vaatia selvityksiä liikekumppaneiden 
toimista varmistaakseen, että näiden käytäntöjen periaatteet täyttyvät. Näiden käytäntöjen ja periaatteiden 
noudattamatta jättämisestä seuraa, että liikekumppani on velvollinen suorittamaan välittömästi korjaavat 
toimenpiteet ja varmistamaan, että toiminta jatkossa täyttää määritellyt käytännöt. Seurauksena voi olla 
laiminlyönnin merkityksestä riippuen jopa sopimuksen välitön purkaminen.
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