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Code of Conduct, eli organisaation hyvän liiketavan periaatteet, 
jotka ohjaavat johdon ja työntekijöiden toimintaa 

kohti yhdessä asetettuja tavoitteita.



Sisältö:
01 Eettiset periaatteet 
02 Monimuotoisuudessa on voimaa
03 Laatu syntyy vastuun ottamisesta
04 Ympäristötyö
05 Työympäristö
06 CSR – yrityksen yhteiskuntavastuu
07 Korruptionvastainen strategia
08 Tapauksen arvot



TAPAUS haluaa olla alansa edelläkävijä myös toiminnan 
eettisyydessä.

Tavoitteenamme on tasa-arvoinen ja iloinen työympäristö, jossa 
työntekijöitämme, kumppaneitamme ja planeettaamme 
kohdellaan kunnioittavasti ja kannustavasti. Työskentelemme 
aktiivisesti ilmastopositiivisuuden puolesta kaikissa 
projekteissamme.

Haluamme, että jokainen työntekijämme tuntee olevansa 
arvostettu ja vapaa olemaan oma ainutlaatuinen itsensä, koska 
hyvä työympäristö tekee ihmisistä onnellisempia ja työnteosta 
palkitsevampaa.

Meillä on nollatoleranssi syrjintään, poissulkemiseen, kiusaamiseen, 
piikittelyyn tai minkäänlaiseen häirintään tai ahdisteluun.

Tasa-arvoiset ihmisoikeudet, turvallinen työympäristö, 
ympäristöstä huolehtiminen ja korruptionvastaisuus ovat 
keinojamme edistää reilua ja kestävää kehitystä.

1. Eettiset 
periaatteet



Kohtelemme kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti riippumatta 
sukupuolesta, etnisestä taustasta, uskonnosta, iästä, 
seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä – 
tai mistään muusta ominaisuudesta.

Tasa-arvoisuus tarkoittaa, että jokaisella on samat lähtökohdat, 
mahdollisuudet, oikeudet – ja myös velvollisuudet.

Sen lisäksi, että tämä on oikea tapa toimia, uskomme 
monimuotoisuuden myös rikastuttavan organisaatiotamme: 
erilaiset näkökulmat ja persoonallisuudet haastavat 
ajatusmaailmamme ja vievät meitä eteenpäin ihmisinä ja 
yrityksenä.

2. Monimuotoisuu-
dessa on voimaa



3. Laatu syntyy vastuun ottamisesta



Laadunvalvonta ei ole meille mikään satunnainen pistokoe, 
vaan oleellinen osa päivittäistä toimintaamme. Se takaa 
parhaan tuloksen sekä meille että asiakkaillemme.

Keskittymällä laatuun kaikessa mitä teemme, tähtäämme 
siihen, että meidät nähdään ja koetaan alamme parhaana ja 
ammattitaitoisimpana kumppanina. 

Laatua 
päivästä toiseen



Rekrytoimme ihmisiä, jotka taidoillaan laajentavat tarjontaamme 
asiakkaillemme, ja kehitämme heidän osaamistaan säännöllisillä 
koulutuksilla.

Työskentelemme nopeatempoisella alalla, jossa tehokkuus ja 
järjestelmällisyys ovat avainasemassa. Tiedämme kuitenkin, että 
tilanteet vaihtelevat ja paraskin suunnitelma saattaa elää. Siksi 
selkeä viestintä ja prosessin läpinäkyvyys asiakkaiden ja 
kumppanien suuntaan on tärkeä osa tapaamme toimia. 

Tapauksella jokainen yksilö on vastuussa aikansa hallitsemisesta 
ja priorisoinnista. Me luotamme työntekijöihimme emmekä 
hengitä niskaan. Uskomme, että vapaus lisää luovuutta ja auttaa 
ihmisiä löytämään itselle parhaan tavan työskennellä, ottaa 
vastuuta ja viitoittaa oman polkunsa yhteiseen 
menestystarinaamme. 

Haluamme korostaa ja hyödyntää jokaisen työntekijämme 
yksilöllisiä taitoja ja osaamista. Tarjoamme mahdollisuuksia 
henkilökohtaiseen kasvuun ja uusiin haasteisiin, mitä tukee 
yhdessä laadittu kehityssuunnitelma. Suunnitelmaa 
päivitetään ja tarkastellaan säännöllisesti yhdessä työntekijän 
lähiesihenkilön kanssa.

Me kunnioitamme myös toistemme aikaa, ja yksi tärkeimmistä 
periaatteistamme on taata, että jokaisen työ- ja vapaa-aika 
pysyvät tasapainossa.

Töissä Tapauksella

Vapautta ja vastuuta



Otamme aidosti vastuun työmme tuloksesta, ja tämä 
heijastuu myös kumppaneihimme. Valitessamme toimittajia, 
tavaraa ja palveluita edellytämme vastaavaa sitoutumista 
laatuun kuin omassa toiminnassamme.

Myös tapa tuottaa vaadittu laatu on meille tärkeää. Siksi 
valitsemme kumppaneiksemme toimijoita, joita ohjaa 
pyrkimys hyväntahtoiseen ja tasa-arvoinen liiketoimintaan, 
vastuullisuuteen ja työntekijöiden hyvinvointiin.

Vastuu on 
joukkuepeliä
Alihankkijat, toimittajat ja kumppanit   



4. Ympäristötyö





Sitoutumisemme kestävään kehitykseen näkyy kaikessa, mitä 
teemme: sisäisessä toiminnassa, asiakasprojekteissa ja 
kumppanuuksissa.

Erityinen painopisteemme on toimintamme 
ilmastokuormituksen minimoiminen. Pääsemme 
tavoitteeseen tutkittuun tietoon perustuvilla ratkaisuilla, 
mittaamisella ja oikeilla kumppanuuksilla.

Ensin tapahtuma suunnitellaan siten, että päästöjä syntyy 
mahdollisimman vähän. Tätä varten olemme laatineet 
Hiilifiksu tapahtuma -oppaan, johon voit tutustua täällä.

Painopisteenä ilmastotyö

Huolimatta hyvistä valinnoista jokainen tapahtuma kuitenkin 
kuormittaa ilmastoa. Tarjoamme kaikkiin järjestämiimme 
tapahtumiin laskelman sen CO2-päästöistä. Laskelman 
pohjana on Hiilijalanjälkiaskuri, joka on vapaasti kenen tahansa 
käytettävissä. 

Kun ilmastokuormitus on selvillä, tarjoamme mahdollisuuden 
kompensoida sen kumppanimme Compensate-säätiön 
kautta. Compensate ohjaa kerätyt rahat joko Gold Standard- 
tai VCS-sertifioituihin projekteihin.

Lisätietoa Compensate-säätiöstä ja sen projekteista löytyy 
täältä.

https://www.tapaus.fi/oppaat
https://www.tapaus.fi/co2-laskuri
https://www.compensate.com/about-us?gclid=Cj0KCQiA1pyCBhCtARIsAHaY_5eKUTYmyE9-lccrBHkXDrlu5JWyQu8MUTMxW-HRzdu3Ee7e3Mn8AeYaAinmEALw_wcB


Liityimme vuonna 2018 Ekokompassi-ympäristöohjelmaan 
saadaksemme ulkopuolisen tahon arvioimaan ja kehittämään 
ympäristötyötämme.

Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä, joka on suunniteltu 
pienten ja keskisuurten yritysten ja tapahtumien käyttöön. Se 
perustuu kriteereiden täyttämiseen ja jatkuvaan toiminnan 
parantamiseen.

Suunnannäyttäjänä Ekokompassi

Ekokompassi perustuu luotettavien pohjoismaisten ja 
kansainvälisten ympäristöjohtamisen standardeihin:

● Svensk Miljöbas
● Miljøfyrtårn / Eco-Lighthouse
● ISO 14001
● EMAS



5. Työympäristö



Yksi strategisista kehityshankkeistamme seuraavalle kolmelle 
vuodelle on  ”Unelmien työpaikka”.

Sen tarkoituksena on tehdä Tapauksesta alan paras työpaikka 
ammattilaisille kehittämällä työntekijöiden viihtyvyyttä 
monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. 

Jatkuvuuden takeena on vuonna 2021 ensi kertaa järjestetty  
henkilöstön hyvinvointikysely. Se tullaan toistamaan jatkossa 
kaksi kertaa vuodessa, jotta tiedämme, missä voimme vielä 
kehittyä.

Lisäksi olemme aloittaneet eNPS-seurannan, eli 
kuukausittaisen kyselyn liittyen siihen, miten todennäköisesti 
työntekijämme suosittelisivat Tapausta työnantajana.

Tärkein työhyvinvointiin vaikuttava tekijä on kulttuuri, jossa 
työntekijöistä pidetään huolta ja joka tekee päivittäisestä 
yhdessäolosta miellyttävää. 

Arjen rinnalle tarvitaan kuitenkin myös erityisiä hetkiä. Yksi 
sellainen on jo useana vuonna toteutettu TAPAUS-matka, joka 
luo yhteisiä kokemuksia ja antaa aikaa tutustua toisiimme. 

Koska olemme tapahtumatoimisto, järjestämme sisäisesti 
myös kesäpäivän, pikkujoulut ja erilaisia kickoffeja, jotka 
tarjoavat yhdessä viihtymisen lisäksi tilaisuuden kokeilla uusia 
konsepteja itse, ennen kuin tarjoamme niitä asiakkaillemme. 

Kohti Unelmien työpaikkaa



Turvallisuus 
päivittäisessä 
työssä

Kaikilla työntekijöillämme on tärkeä rooli päivittäisen 
työympäristön turvallisuuden ja viihtyvyyden takaamisessa. 
Jokaisella on vastuu ilmoittaa mahdollisista puutteista.

Pidämme yhdessä huolta toisistamme. Tavoitteemme on 
ennaltaehkäistä työtapaturmien, sairastumisten tai 
loukkaantumisten riskit. 

TAPAUS on päihteetön työpaikkana ja työympäristönä. 
Kaikki työntekijämme ovat tietoisia nollatoleranssista 
päihteiden osalta työaikana.

Turvallisuus lähtee yksilöistä   



Ennen jokaista toteuttamaamme tapahtumaa huolehdimme, 
että sen aiheuttamat riskit on huomioitu ja tarvittavat raportit 
viranomaisille on tehty. Tarkoituksemme on minimoida riskit 
sekä työntekijöidemme että mukana olevien toimijoiden, 
asiakkaidemme ja tapahtumavieraiden kannalta.  

Teemme myös tarvittavat tartuntatautien riskikartoitukset 
(esim. Covid-19) ja toimenpiteet, jotta vieraillamme on 
turvallinen olo osallistua tapahtumiimme. 

Turvallisuus 
tapahtumissa



Lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen kumppanimme on 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo. 

Työterveyshuollostamme vastaa Heltti, jossa työntekijöiden 
käytössä ovat yleislääkäritasoiset sairaudenhoidon palvelut. 
Käytössämme on varhaisen välittämisen malli, jossa jokaisen 
työntekijän henkilökohtaista hyvinvointia tuetaan ja hoidetaan 
tarpeen mukaan. 

Heltti keskittyy ns. normaalien sairaanhoidon palveluiden 
lisäksi henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin hoitoon 
ennaltaehkäisevästi. Palvelu sisältää stressitasojen 
seuraamisen sekä tarvittaessa henkilökohtaisen 
stressinhallinnan tuen. 

Kaikilla työntekijöillämme on lisäksi koeajan jälkeen 
käytössään kattava vapaa-ajan tapaturma- ja 
sairauskuluvakuutus sekä reseptilääkkeet korvaava 
lääkekuluvakuutus. 

Terveydenhuolto, 
lääkäripalvelut ja 
vakuutukset



Corporate social responsibility eli yrityksen 
yhteiskuntavastuullisuus on tärkeä osa päivittäistä 
toimintaamme. Tuemme yleishyödyllisiä toimijoita monin eri 
tavoin, esimerkiksi:

Olemme olleet useiden vuosien ajan mukana Pelastakaa 
Lapset ry:n joululahjakampanjassa keräämässä lahjoja 
vähävaraisten perheiden lapsille.

Olemme mukana Chasing the Spot -projektissa ja tuemme 
Suomen skeittausmaajoukkuetta kohti olympiaunelmaa.

Tapauksella on työntekijöiden perustama oma 
verenluovutusryhmä.

Lahjoitamme tapahtumista yli jääneitä materiaaleja ja 
tarvikkeita kouluille, päiväkodeille ja paikallisille 
hyväntekeväisyysjärjestöille.

6. CSR



7. Korruptionvastainen strategia



Luonnollisestikaan TAPAUS ei harjoita lahjontaa, suuntaan 
eikä toiseen. Tämän edellytyksenä on, että jokainen työntekijä 
ottaa vastuuta ja tekee valintansa sekä asiakkaan että Tapauksen 
etujen mukaisesti. Valinnat tai päätökset, joita tehdään 
Tapauksella tai Tapauksen puolesta, eivät koskaan saa johtua 
henkilökohtaisista intresseistä tai mieltymyksistä. 

Työntekijä on velvollinen ilmoittamaan esihenkilölleen 
vastaanottaessaan lahjan tai muun lahjaan verrattavan asian, 
mikäli se on arvoltaan yli 50 euroa.

Kumppanimme saattavat tarjota työntekijöille esimerkiksi 
mahdollisuutta osallistua heidän asiakkainaan erilaisiin 
tapahtumiin.

Tällaisten kutsujen vastaanotto on sallittua, mutta niiden ei tule 
vaikuttaa kumppanin suosimiseen kilpailutustilanteissa. Omaan 
käyttöön tarkoitettujen etujen pyytäminen kumppaneilta ei ole 
sallittua.

Saatamme vaalia asiakas- ja kumppanuussuhteitamme työn 
ulkopuolella tapahtuvalla kanssakäymisellä. Tällaiset asiakassuhteen 
ylläpitoon liittyvät huomionosoitukset tapahtuvat kohtuuden puitteissa 
ja ovat luonteeltaan ammatillisesti inspiroivia kokemuksia tai 
muistamisia. 

Asiakkaalle tai kumppanille annettavan lahjan suuruus voi olla 
maksimissaan 50 euroa.

Asiakastapahtumiin luodaan aina agenda ja kulut selvitetään ja 
korvataan normaalin käytännön mukaisesti. Lähtökohtaisesti yrityksen 
nimissä edustamisesta tulee aina sopia oman esimiehen kanssa 
etukäteen.

Otsikko kuulostaa rajulta, mutta 
pohjimmiltaan kyse on toimintamallista, 
jossa myös pienet ja viattomilta tuntuvat 
valinnat muistetaan arvioida rehellisesti 
itsekriittisesti.

7. Korruptionvastainen strategia



8. Tapauksen arvot
TAPAUKSEN arvot ovat aito yhteinen perusta henkilöstölle, koska ne on yhdessä määritelty. 

Arvot ohjaavat toimiamme etenkin silloin, kun olemme epävarmoja siitä, miten hetkessä tulisi toimia.
Arvot on helppo muistaa neljästä R-kirjaimesta: 

Ryhmähenki, Rohkeus, Reliabiliteetti ja Rakkaudesta lajiin.



Ryhmähenki

Rohkeus

ME ennen minua
ME on vahvin sana, jonka tiedämme. 
ME tulee aina ennen minua. 
Yhdessä jaamme kuormaa ja juhlimme 
onnistumisia. Yhdessä menestymme 
asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa.

Huomenna rohkeammin
Meillä on rohkeutta keksiä ja kokeilla aina jotain 
uutta. Puhumme suoraan, otamme vastuuta ja 
seisomme sanojemme takana. 

Rakkaudesta lajiin

Reliabiliteetti

Rajattomalla intohimolla
Meitä ajaa rakkaus lajiin – Intohimo työhömme, 
jokaiseen projektiin ja sen jokaiseen 
yksityiskohtaan. Annamme aina kaikkemme, 
sillä meille työ ei ole vain työtä.

Aina läsnä
Reliabiliteetti eli luotettavuus on työmme 
perusta. Se koostuu tuhansista pienistä asioista, 
joka ainoana päivänä. Me pidämme minkä 
lupaamme. Ja mitä tahansa tapahtuukin, 
ketään ei jätetä yksin.



että jaetut kokemukset synnyttävät 
vahvempia suhteita.

Uskomme

on luoda tapahtumia, jotka rakentavat 
voimakkaampia brändejä.

Tehtävämme



Lupauksemme:

Luomme ikimuistoisia hetkiä, 
jotka johtavat kaupallisiin menestystarinoihin.

We turn moments into momentum.



© Kaikki oikeudet pidätetään Tapaus Oy:n luottamuksellisina ja immateriaalioikeuksina.


