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JoachIm haLLengren

„mielestäni arvot ja eettiset toimintaohjeet ovat                                        
olennaisia kaikissa pitkän aikavälin tavoitteissa ja toiminnoissa.       

niiden laiminlyönti lyhyen aikavälin tuloksia tavoiteltaessa                
olisi suuri virhe.“

Toimiminen arvojen ja periaatteiden mukai-
sesti ei ole ainoastaan vain yleinen yhteis-
kunnallinen velvoite, vaan se on myös vel-
voite jokaista työntekijää, asiakasta, sijoitta-
jaa ja yrityksen kaikkia muita sidosryhmiä 
kohtaan.

Olen vakuuttunut, että ainoastaan arvojen 
mukaisesti toimivat yritykset, joilla on selkeä 
käsitys siitä, mikä on oikein ja väärin, menes-
tyvät pitkään liiketoiminnassaan.

Näissä toimintaohjeissa määriteltyjen arvo-
jen ja periaatteiden mukainen toiminta on 
vähintä, mitä odotamme kaikilta Bonavan 
työntekijöiltä. Olemme yhdessä velvollisia 

varmistamaan, että Bonavalla jokainen kun-
nioittaa näitä perusarvoja.

Minulle on myös tärkeää, että kaikki yhteis-
työkumppanimme toimivat toimintaoh-
jeidemme ja periaatteidemme mukaisesti.

Jos kohtaat arvojemme tai periaatteidemme 
vastaista toimintaa etkä hyväksy sitä, olet 
sisäistänyt nämä toimintaohjeet. Siksi keho-
tankin jokaista kertomaan, jos joku tai jokin 
loukkaa sitä, mikä on meille ja liiketoiminnal-
lemme tärkeää. Tiedän, että siihen vaaditaan 
joskus rohkeutta, mutta takaan, että suoje-
len jokaista, joka puolustaa arvojamme.

Emme saa koskaan unohtaa, että Bonavan 
menestys perustuu rehellisyyteen sekä 
asiakkaittemme, sijoittajiemme ja kaikkien 
muiden yhteistyökumppaniemme luotta-
mukseen.

Ystävällisin terveisin,

Joachim Hallengren
toimitusjohtaja
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Bonavan visio, 
arvot ja missio

Visiomme kuvaa, miksi olemme olemassa ja mitä haluamme              
saavuttaa tässä maailmassa. arvomme määrittävät sen,                  

keitä olemme. missiomme kuvaa, miten saavutamme                       
tavoitteemme ja mikä ohjaa toimintaamme.

arVoT
Arvomme ohjaavat ja määrittelevät meitä yrityksenä ja brändinä.

Ystävällinen

rohkea Luotettava

asiakaslähtöisyys

Innostus ja 
intohimo erinomaisuus

asiakaslähtöisyys
Voidaksemme täyttää asiakaslupauksemme aloitamme 
yhteistyömme asiakkaan kanssa aina ensin kuuntele-
malla ja ymmärtämällä heidän tarpeitaan ja odotuksi-
aan. 

Innostus ja intohimo
Teemme työmme suurella sydämellä. Rakastamme   
työtämme, ongelmienratkaisua ja uusien työtapojen 
omaksumista. Pidämme myös huolen työn ja yksityis-
elämän tasapainosta.

erinomaisuus kaikessa, mitä teemme
Optimoimme työtämme priorisoimalla, tekemällä 
yhteistyötä ja oppimalla erehdyksistä, mutta myös 
hyvistä esimerkeistä.

VISIo

Luomme uusia koteja ja 
onnellisimpia naapurustoja, 

joihin ihmiset tuntevat 
kuuluvansa.

mISSIo

haastamme itsemme joka 
päivä muuttaaksemme 

asuntomarkkinoita luomalla entistä 
useammille asiakkaille parempia 

koteja ja parempaa elämää.

Ystävällinen
Kohtaamme jokaisen ystävällisesti, empaattisesti ja 
lämpimästi.

rohkea
Otamme haasteet rohkeasti vastaan, jotta voimme 
luoda parempia koteja ja parempaa elämää.

Luotettava
Otamme vastuun tekemisistämme, tuotteistamme ja 
ympäristöstämme.



Code of ConductCode of Conduct



Toimintaperiaatteemme

Vastuu toimintamme vaikutuksista yhteiskunnassa  
ei ole vain velvollisuutemme, vaan myös edellytys pitkän  

tähtäimen kannattavuudelle.  

Bonavan kestävän kehityksen ohjelma

maapallon suojeleminen

•	 Tuotannossa hyödynnettävä              
kiertotalous

•	 Kestävä maankäyttö
•	 Tehokkaat rakennukset
•	 Kestävät ja vaarattomat materiaalit

Innostava työpaikka

•	 Arvojemme mukaiset työolosuhteet
•	 Terveys ja turvallisuus
•	 Monimuotoisuus

Luotettava liiketoiminta

•	 Vaatimustenmukaisuus
•	 Vastuullinen toimitusketjun hallinta
•	 Verot
•	 Läpinäkyvyys

V
iit

ek
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Fokusalueet

Kestävät        
kaupungit ja 

yhteisöt

Kestävä kulutus       
ja tuotanto

Ilmastotoimenpiteet

Kumppanuus              
tavoitteisiin 
pyrittäessä

Ihmisarvoinen työ ja 
talouskasvu

Olemme allekirjoittaneet UN Global Com-
pact  aloitteen, jonka mukaisesti toimimme 
niin, että täytämme periaatteet, jotka koske-

vat ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja 
korruption vastaisuutta. Tuemme myös YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteita, jotka ovat 

meille kaikkein tärkeimpiä. Meidän neljä 
fokusaluettamme ja niihin kuuluvat osateki-
jät ohjaavat työskentelyämme.  

onnellisia naapurustoja monille

•	 Edullinen asuminen
•	 Onnelliset naapurustot
•	 Yhteisön kehittäminen yhteenkuulu-

vuuden tunnetta vaalien
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onnellisia naapurustoja 
monille

Bonava pystyy tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista     
parhaiten kestävien kaupunkien ja yhteisöjen tavoitetta. Turvallisten 

ja kestävien kaupunkien sekä asuinyhdyskuntien takaaminen on 
myös tärkeä osa visiotamme ja missiotamme.

KohTuuhInTaInen aSumInen
Bonavan tärkein yhteiskunnallinen panos on 
tarjota kohtuuhintaista asumista mahdolli-
simman monille. Uskomme, että monimuo-
toisten asuinalueiden kehittäminen edesaut-
taa sosiaalista kehitystä.

onneLLISeT naaPuruSToT  
Vastuualueeseemme kuuluu rakennuttaa 
koteja ja luoda onnellisia naapurustoja, 
joissa on hyvä elää ja joista voidaan olla 
ylpeitä. Tämän saavuttamiseksi kehitämme 
asuinalueita, jotka tukevat sekä asiakkaitten 
että yhteiskunnan tarpeita.

YhTeISÖn KehITTÄmInen YhTeen-  
KuuLuVuuDen TunneTTa VaaLIen
Yhteisön kehittäminen yhteenkuuluvuuden 
tunteen lisäämiseksi on erittäin tärkeää. 
Suunnittelemme hankkeemme sen mukai-
sesti vankkaa kokemustamme sekä asiakkail-
tamme ja viranomaisilta saamaamme palau-
tetta hyödyntäen. 
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maapallon suojeleminen

asuinalueet vaikuttavat ympäristöön globaalisti ja paikallisesti           
niin rakentamisen kuin asumisen aikana. Sen vuoksi laajat           

ympäristötoimenpiteet ovat meille hyvin tärkeitä.

TuoTannoSSa hYÖDYnneTTÄVÄ KIerToTaLouS        
Rakennusmateriaalien käytöllä on huomattava vaikutus ympäris-
töön. Pyrimme luomaan kiertäviä tuotantotapoja, jotka koskevat 
koko prosessia: raaka-aineiden tuotantoa, kotien ja naapurustojen 
suunnittelua sekä jätteiden käsittelyä ja kierrätystä raaka-aineriip-
puvuutta vähentääksemme.

KeSTÄVÄ maanKÄYTTÖ
Valitsemme tulevien hankkeidemme paikat huolella voidaksemme 
varmistaa kestävän maankäytön. Ostamme etupäässä tontteja, joita 
on käytetty jo aiemmin ja jotka sopivat asuintarkoitukseen. Tontit 
ovat olleet usein teollisuuden tai liiketoiminnan käytössä, mikä vaatii 
yleensä suuria maanpuhdistustoimenpiteitä onnellisia naapurustoja 
ajatellen. Pyrimme edistämään alueiden ekologisen arvon säily-
mistä rakentamattomilla alueilla. 
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TehoKKaaT raKennuKSeT
Yksi ensisijaisista tavoitteistamme on luoda tehokkaita raken-
nuksia, jotka kuluttavat vähemmän luonnonvaroja niiden eliniän 
aikana. Päivitämme jatkuvasti teknisiä  ohjelmiamme ja osaa-
mistamme sekä tuemme ympäristösertifiointiohjelmia, jotta oli-
simme askeleen edellä paikallisia vaatimuksia. 

KeSTÄVÄT Ja VaaraTTomaT maTerIaaLIT  
Kestävien ja vaarattomien materiaalien käyttö on meille hyvin 
tärkeää, sekä ympäristön kuormituksen että asiakkaidemme ter-
veyden ja hyvinvoinnin kannalta. Toimintamme arviointi ympä-
ristösertifiointiohjelmien mukaisesti on meille hyvä keino var-
mistaa, että käytämme ainoastaan turvallisia materiaaleja.
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Innostava työpaikka

Pyrimme kehittämään jokaisen bonavalaisen innostusta ja              
intohimoa työtä kohtaan tarjoamalla kaikkein parhaimmat työsken-
telyolosuhteet työntekijöillemme, jotta he pystyvät parhaimpansa 

mukaan palvelemaan asiakkaitamme.

arVoJemme muKaISeT                              
TYÖoLoSuhTeeT
Toimiminen arvojemme mukaisesti tarkoit-
taa Bonavalle ja kaikille meistä sitä, että tar-
joamme työskentelyolosuhteet, jotka ovat 
arvojemme mukaisia.

Työmaillamme ja toimistoissamme työsken-
televät henkilöt tulee kohdata arvostaen ja 
ystävällisesti. Edistämme sisäistä vuorovai-
kutusta, joka luo pohjan avoimelle ilmapii-
rille ja palautekulttuurille.

Tarvittavan osaamisen omaavien ihmisten 
valinta oikeisiin tehtäviin on keskeinen asia. 
Yhtä tärkeää on, että jokainen ylläpitää ja 
kehittää omaa osaamistaan. Kehitämme 
työntekijöitämme ja kulttuuriamme aktiivi-
sesti. Jokaisen bonavalaisen parhaiden puo-
lien esiintuominen ja oikeiden työntekijöi-
den valinta on erittäin tärkeää pitkäaikaisen 
menestyksen saavuttamiselle.

TerVeYS Ja TurVaLLISuuS
Haluamme, että jokainen bonavalainen voi 
palata turvallisesti kotiin työpäivän jälkeen. 
Visiomme on Nolla tapaturmaa -työpaikka 
eli vahinkojen välttäminen kaikessa toimin-
nassa. Tämä tarkoittaa sitä, että Bonavan 
työpaikat eivät altista ketään tapaturmille tai 
sairauksille.

Bonava laatii kaikkien hankkeiden työn tur-
vallisuussuunnitelman varhaisessa vai-
heessa. Saavuttaaksemme tavoitteemme 
teemme tiivistä yhteistyötä valikoitujen 
kumppanien kanssa. Valitsemme  alihankki-
joita ja yhteistyökumppaneita, jotka kannat-
tavat arvojamme. 

Varmistamme, että työntekijämme, alihank-
kijamme ja kaikki muut yhteistyökumppa-
nimme ymmärtävät terveys- ja turvallisuus-
prosessimme ja toimivat niiden mukaisesti.

Jokainen bonavalainen on velvollinen otta-
maan vastuun terveys- ja turvallisuusasioista 
ja myös puhaltamaan pelin niin sanotusti 
poikki, jos havaitsee puutteita turvallisuu-
dessa tai jos tapahtuu jotain epätavallista. 
Tällöin jokaisen velvollisuutena on keskeyt-
tää turvattomaksi havaitsemansa tilanne tai 
tehtävä, arvioitava tilanne ja suoritettava toi-
menpiteitä, jotta työ voidaan viedä loppuun 
turvallisissa olosuhteissa.

Voidaksemme luoda hyvän työympäristön, 
hallinnoimme huolellisesti kaikkea ter-     
veyteen ja turvallisuuteen kuuluvaa niin fyy-
sisesti kuin psykososiaalisestikin. Tämä kos-
kettaa kaikkien liiketoiminta-alueidemme 
henkilöstöä.

MONIMUOTOISUUS
Monimuotoisuuden johtaminen on osa mis-
siotamme; haluamme luoda parempia koteja 
ja parempaa elämää mahdollisimman 
monille sekä lisätä pyrkimystämme ymmär-
tää, mikä tekee ihmisistä onnellisia asuinym-
päristössään.

Jokaisen bonavalaisen täytyy tuntea itsensä 
tervetulleeksi ja turvalliseksi työssään.       
Ylläpidämme tasa-arvoa sukupuolesta,     
seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisestä   
taustasta, uskonnosta, vammasta tai iästä        
huolimatta.

Jokaisen bonavalaisen on päivittäisessä 
työssään kunnioitettava ja edesautettava 
monimuotoisuutta ja käyttäydyttävä moni-
muotoisuuden periaatteiden mukaisesti.
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Luotettava liiketoiminta

Liiketoimintamme menestyminen perustuu asiakkaidemme, sijoit-
tajiemme, toimittajiemme ja yhteistyökumppaneidemme sekä     

muiden tahojen luottamukseen. Kukaan Bonavalla työskentelevä     
ei saa koskaan vaarantaa tätä luottamusta.

VaaTImuSTenmuKaISuuS
Jotta voimme varmistaa kaikkien ulkoisten ja sisäisten ohjesääntö-
jen noudattamisen, olemme ottaneet käyttöön Our Foundation – 
eettiset toimintaohjeet. Nämä auttavat meitä tekemään oikean 
ratkaisun liiketoiminnan eettisyyteen liittyvissä pulmallisissa tilan-
teissa.

Jokaisella Bonavan markkina-alueella on eettiset neuvonantajat, 
joiden puoleen voi kääntyä, jos kaipaa lisäopastusta. Jokaisella on 
myös mahdollisuus osallistua Our Foundation-koulutuksen.

eturistiriidat
Mitkään Bonavan etujen vastaiset tekijät eivät 
saa vaikuttaa Bonavalla tehtyihin päätöksiin.

henkilökohtaiset lahjat
Hyväksymme lahjat vain, kun lahjan vastaanottaminen 

ei vaikuta Bonavalla tehtäviin ratkaisuihin.

Kestitys ja vieraanvaraisuus
Hyväksymme ainoastaan kutsut, jos tilaisuuksiin 

tai tapahtumiin osallistuminen on Bonavan 
etujen mukaista.

Kilpailuoikeus
Emme koskaan tee yhteistyötä kilpailijoittemme 

kanssa asiakkaittemme etujen vastaisesti.

ToImITuSKeTJun VaSTuuLLInen haLLInTa
Kaikki ostamamme palvelut ja tuotteet tulee suorittaa ja tuottaa 
niin, että ne ovat arvojemme ja periaatteidemme mukaisia. Sen 
vuoksi toimitusketjun vastuullinen hallinta on meille tärkeää. Toimi-
tusketjun hallinta alkaa jo ennen kuin ryhdymme liiketoimiin ali-
hankkijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. Toimitusketjun hallinta 
alkaa arvioidessamme laatua, taloudellista vakautta sekä ympäris-
töä koskevia ja sosiaalisia näkökohtia. Tämä toimintatapa jatkuu 
koko liikesuhteen ajan. Meidän on erityisesti varmistettava, että ali-
hankkijamme kunnioittavat ihmisoikeusperiaatteita, tarjoavat tur-
valliset työolosuhteet eivätkä käytä lapsityövoimaa tai pakkotyötä.

VeroT
Toimimme avoimesti ja rehellisesti jokaisen toimintamaamme vero-
viranomaisten kanssa. Tämä sisältää myös yhtiöittemme välisen 
sisäisen hinnoittelun OECD-ohjesääntöjen mukaisesti. Lisäksi mak-
samme verot, kun ne erääntyvät, ja vältämme aggressiivisia yritys- 
ja transaktiomalleja sekä veroparatiiseja.

aVoImuuS
Bonava hankkii ja säilyttää luottamuksen avoimuudella. Julkai-
semme vuosittaisen toimintakertomuksen kehityksestämme Global 
Reporting Initiative -aloitteen ja UN Global Compact -aloitteen 
mukaisesti.

KuInKa arVoJemme Ja PerIaaTTeIDemme LouKKauKSISTa 
raPorToIDaan?
Arvojemme ja periaatteidemme loukkaukset voidaan raportoida 
nimettömästi Bonavan SpeakUp-järjestelmän kautta. Järjestelmä 
toimii riippumattomassa yrityksessä, ja siihen pääsee vain sille tar-
koitettujen puhelinlinjojen tai verkkoportaalin kautta. Tiedot Speak- 
Up-järjestelmästä löytyvät ”Insite”-intranetistä ja verkkosivuil-
tamme.
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