Konsernin yhteiskuntavastuupolitiikka
Politiikan omistaja: Konsernin viestintäpäällikö
Politiikan hyväksyjä: Konsernin johtaja

Tämä Infratek-konsernin politiikka sisältää liiketoiminnan periaatteet ja yhteiskuntavastuulliset minimivaatimukset, jotka koskevat
jokaista liiketoimintayksikköä ja maaorganisaatiota.

Liiketoimintaperiaatteet

Infratekin tulee tuottaa lisääarvoa yhtiölle sekä yhteisöille, joissa toimimme. Infratekin tulee varmistaa, että toiminta on vastuullista
ja eettisten toimintaohjeiden (Code of Conduct) sekä Konsernipolitiikan mukaista koko organisaatiossa. Infratek on sitoutunut
jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja tätä periaatetta sovelletaan myös toimitusketjuun. Infratek pyrkii konserninlaajuisella
sitoutumisella yhteiskuntavastuulliseen toimintaan parantamaan kokonaisuudessaan loppukäyttäjien turvallisuutta ja minimoimaan
toiminnan ympäristövaikutuksia. Infratek on sitoutunut suojelemaan ympäristöä edistämällä ympäristövastuullisia hankkeita ja
ekotehokkaita ratkaisuja.

Konsernin säännöt
Ihmisoikeudet

Yksiköiden ja maaorganisaatioiden tulee tukea ja kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.

Työntekijän oikeudet

Infratek noudattaa Kansainvälisen työjärjestön (International Labour Organization, ILO) laatimia työelämän kahdeksaa
perusperiaattetta koskien yhdistymisvapautta ja oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin.

Ympäristö ja ilmasto

Infratek on sitoutunut minimoimaan ympäristövaikutuksensa. Liiketoimintayksiköiden ja maaorganisaatioiden on kohtuullisin keinoin
pyrittävä minoimaan luonnonvarojen, kuten energian, veden ja raaka-aineiden, käyttöä. Infratek on ISO-sertifioitu (ISO 14001) ja
käytämme tätä standardia päivittäisessä työssämme. Hankinnoissa on otettava huomioon ympäristönäkökohdat.

Toimitusketju

Infratekillä on eettiset standardit, joilla toimittajat sitoutuvat käymään kauppaa siten, että ne eivät riko kansainvälisesti hyväksyttyjä
periaatteita ja ohjeita koskien ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä. Palvelujen tarjoajien on myös varmistettava,
että heidän alihankkijansa eivät riko näitä periaatteita.

Turvalliset palvelut ja käyttö

Liiketoimintayksiköiden ja maaorganisaatioiden on tarjottava ja edistettävä turvallista palvelua ja käyttökokemusta sekä tarjottava
viestintäpalveluja käyttäen asianmukaista ja avointa tietoa konsernin sidosryhmille.

Muut kuin taloudelliset tulokset

Liiketoimintaksiköiden ja maaorganisaatioiden tulee varmistaa muiden kuin taloudellisten tulosten avoin ja korkeatasoinen
tiedottaminen. Muiden kuin taloudellisten tulosten tiedottaminen tulee olla tarkkaa, virheetöntä ja oikea-aikaista.

Ulkoinen raportointi

Liiketoimintaksiköiden ja maaorganisaatioiden tulee huolehtia muiden kuin taloudellisten tulosten avoimesta ulkoisesta
tiedottamisesta, Raportissa tulee olla tietoa etenemisestä sekä selkeät yhteydet liiketoiminnan strategiaan.

Sidosryhmät

Liiketoimintaksiköiden ja maaorganisaatioiden tulee pyrkiä tarkoituksenmukaiseen vuoropuheluun ulkopuolisten sidosryhmien
kanssa jakamalla tietoa ja tunnistamalla mahdollisia positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia toimintaansa.

Toteutus

Paikallinen politiikka
Tarvittaessa konsernin politiikkaa voidaan täydentää paikallisilla liiketoiminnan periaatteilla ja vaatimuksilla, mikäli ne perustuvat
paikallisten riskien arviointiin ja/tai valtakunnalliseen lainsäädäntöön.
Paikallisen politiikan tulee olla linjassa konsernin politiikan kanssa ja se tulee hyväksyttää konsernin viestintäpäälliköllä.

Poikkeamien käsittely

Kaikki tähän Infratek-konsernin politiikkaan liittyvät poikkeamat on käsiteltävä Infratek-konsernin johtamisperiaatteiden (tai
vastaavan ohjeen) mukaisesti.

Viestintä

Politiikka on tiedotettava kaikille Infratek-konsernin työntekijöille.

Seuranta ja raportointi

Politiikan omistajan on seurattava, että tätä politiikka noudatetaan.
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