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Pidetään selkä suorana
Mitä on oikea ja väärä Enveralla? 

Envera haluaa olla esimerkillinen yritys, jossa työntekijän on hyvä olla ja joka kohtaa asiakkaat ja 
muut sidosryhmät suoraselkäisesti. Olemme yhdessä sitoutuneet eettisiin pelisääntöihin, joita 
noudattamalla varmistetaan laadukas ja reilu toiminta. Pyrimme rakentamaan luottamusta ja hyvää 
ilmapiiriä. Haluamme lunastaa yrityksen arvoihin ja brändiin sisältyvän lupauksen. Rakennamme 
päivittäisen työmme asiantuntijuuden, innostuksen ja vastuunkannon vahvalle perustalle, jotta 
voimme säästää asiakkaidemme vettä, rahaa ja hermoja joka minuutti.

Aloitimme tämän pelikirjan kehittämisen koko porukalla Solvallassa kesällä 2018. Kun noudatamme 
tätä eettistä pelikirjaa olemme isolta osalta varmistamassa yrityksen menestystä ja viime kädessä 
työpaikkojemme pysyvyyttä. Kehitetään tätä pelikirjaa yhdessä eteenpäin ja laitetaan mielessämme 
nimi alle joka päivä. 
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Sisältö



Arvot

Asiantuntijuus
Tuomme asiantuntijuutemme 

päivittäin asiakkaidemme 
hyödyksi. Kehitämme 

jatkuvasti toimintaamme, 
mittaamme onnistumistamme 
ja viemme ideoita eteenpäin. 
Jaamme tietoa aktiivisesti.

Innostus
Suhtaudumme työhömme 

innostuneesti. 
Kannustamme työkavereita 

ja itseämme parempiin 
suorituksiin ja tuuletamme 

aina kun vettä, rahaa ja 
hermoja säästyy. 

Innostuksemme tarttuu 
myös asiakkaisiin ja 

asukkaisiin.

Vastuunkanto
Pidämme yksilöinä ja 

yrityksenä tiukasti kiinni 
siitä, että teemme mitä 

lupaamme. Rakennamme 
luottamusta 

työkavereihin, 
asiakkaisiin ja muihin 

sidosryhmiin.



Enveran parhaaksi
Olemme samassa veneessä. Yrityksen etu on myös työntekijöiden etu, sillä 
yrityksen menestyessä se voi tarjota työtä ja kehittymismahdollisuuksia 
työntekijöille. 

Laitamme töihin liittyvissä päätöksentekotilanteissa yrityksen ja asiakkaan edun 
oman henkilökohtaisen etumme edelle. Emme kerro yrityksen luottamuksellisia 
tietoja kenellekään. 

Hyväksytämme mahdolliset sivutoimet aina omalla esimiehellä, joka hyväksyttää 
ne tarvittaessa yhtiön johdolla.



Riskienhallinta ja turvallisuus
Pyrimme toimimaan niin, että yrityksen maine, talous tai liiketoiminta ja 
työntekijöiden turvallisuus  eivät vaarannu. 

Kun tunnistamme yritystä tai työntekijöitä uhkaavan riskin tuomme sen 
viipymättä esimiehen tietoon tai jätämme viestin Speak Up-kanavaan.

Meillä on väärinkäytöksiin ja rikoksiin nollatoleranssi. Jos havaitsemme 
sellaisia työpaikalla, puutumme mahdollisuuksien mukaan tilanteeseen, 
tuomme asian esimiehen tietoon tai jätämme viestin Speak Up-kanavaan. 
Rikokset ilmoitetaan aina poliisille.



Lahjomattomuus ja edustaminen
Meitä ei voi lahjoa emmekä me lahjo. Edustamme yhtiötä laillisesti ja kunniallisesti 
emmekä ole valmiita menemään minkäänlaiselle harmaalle alueelle. Yhteistyö 
Enveran kanssa perustuu luottamukseen ja kiitettävään palveluun.

Emme ota itsellemme koskaan vastaan rahaa tai lahjakortteja asiakkailta tai muilta 
sidosryhmiltä. Emme myöskään koskaan tarjoa asiakkaillemme tai 
sidosryhmillemme rahaa tai lahjakortteja. Mahdolliset markkinointiyhteistyöt tai 
jälleenmyyntiyhteistyöt hyväksytämme aina yhtiön johdolla. Kohtuullista asiakkaan 
kestittämistä on esimerkiksi lounas tai kahvit. Muu kestitys tai lahja kuittautetaan
omalla esimiehellä. Nyrkkisääntönä vastaanotettavan tai annettavan lahjan 
enimmäisarvolle on 25 euroa. Emme esiinny päihtyneinä työtilaisuuksissa.



Tasa-arvo
Enveralla jokainen on ihmisenä samalla viivalla ikään, 
sukupuoleen, uskontoon, ihonväriin tai muuhun työstä 
riippumatomaan asiaan katsomatta. 

Enveralle palkataan ja siellä edetään vain soveltuvuuden 
perusteella. 

Seisomme ihmisoikeuksien takana. Emme lähde mukaan 
keskusteluihin tai tekoihin, joissa vähemmistöjä tai ketään 
muutakaan kohdellaan asiattomasti



Työhyvinvointi ja osaaminen
Hyvä työntekijä on Enveran tärkein resurssi ja kilpailuetu. Haluamme tukea 
jokaisen oppimista ja ammatillista kehittymistä. Jaamme osaamista 
organisaatiossa, sillä yhdessä olemme vahvempia! Annamme palautteen 
rakentavalla tavalla. Tuuletamme työkaverin onnistumisesta niin, että 
arvokkaat peliliikkeet eivät jää muilta piiloon. Emme puhu toisista pahaa 
takanapäin ja ammumme piilokettuilun heti alas. Teemme jokainen omalta 
osaltamme parhaamme, että työilmapiiri olisi avoin, iloinen ja kannustava!

Asiakas maksaa viime kädessä meidän palkkamme. Osoitamme arvostusta 
asiakkaitamme kohtaan puhumalla heistä arvostaen ja asiallisesti kaikissa 
tilanteissa, myös haastavina hetkinä.

Mittaamme joukkueemme hyvinvointia ja viemme parhaat kehitysideat 
tehokkaasti käytäntöön.



Ympäristö ja kestävä kehitys
Otamme ympäristön ja kestävän kehityksen huomioon arjen 
käytännöissä esimerkiksi pyrkimällä paperittomuuteen ja 
välttämällä turhaa matkustelua. 

Rakennamme ekologisesti kestävää liiketoimintaa. Säästämme 
vettä ja minimoimme kiinteistövahinkoja mahdollisimman 
pienellä määrällä materiaaleja ja komponentteja, jolloin autamme 
maailmaa pääsemään pidemmälle vähemmällä.



Speak Up -kanava
Me Enveralla kannamme vastuuta tästä yhteisestä joukkueestamme. 

Jos havaitset väärinkäytöksen tai riskin: 

1) Puutu siihen harkintasi ja mahdollisuuksien mukaan heti

2) Ilmoita siitä esimiehelle tai 

3) Tee anonyymi ilmoitus Enveran
Speak Up -kanavassa osoitteessa 


