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KESTÄVÄN LUONNONKUMIKÄYTÄNNÖN  

PÄIVITYS JOULUKUU 2021 

 

Pirelli on sitoutunut edistämään, kehittämään ja toteuttamaan luonnonkumin kestävää ja vastuullista 

hankintaa ja käyttöä koko sen arvoketjussa.  

Koska luonnonkumin kysynnän odotetaan kasvavan, luonnonkumin toimitusketjun kestävä hallinnointi on 

olennaisen tärkeää metsien ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi sekä pitkäaikaisen kehityksen 

edistämiseksi paikallisissa yhteisöissä ja talousalueilla.  

Alkupäästä loppupäähän luonnonkumin tuotantoketjuun kuuluvat tuottajat/kasvattajat, jälleenmyyjät, 

jalostuslaitokset, kauppayhtiöt ja valmistajat. Pirelli sijoittuu ketjun viimeiseen vaiheeseen, koska 

rengasvalmistajana se ei omista luonnonkumiplantaaseja tai jalostuslaitoksia.  

Tässä yhteydessä Pirelli pyrkii olemaan aktiivinen toimija maailmanlaajuisissa tavoitteissa kohti 

luonnonkumin kestävyyttä, ja tähtää yhdessä arvoketjun ja teollisuussektorin kanssa avoimuuden 

lisäämiseen sekä prosessien ja jäljitettävyyttä lisäävien välineiden kehittämiseen käyttämällä riskeihin 

perustuvaa lähestymistapaa. 

Pirelli edellyttää, että sen luonnonkumin tuotantoon, käsittelyyn ja markkinoitiin osallistuvilla yhteisyrityksillä, 

alihankkijoilla ja näiden aliurakoitsijoilla on asianmukaiset hallintajärjestelmät, joilla varmistetaan lakien ja 

asetusten mukaisuus sekä tämän käytännön periaatteiden noudattaminen. 

Pirellin kestävä luonnonkumikäytäntö perustuu seuraaviin peruspilareihin.  

 

I. IHMISISTÄ HUOLEHTIMINEN 

Ihmisoikeuksien suojelu ja ihmisarvoisten työolojen edistäminen  

Yleismaailmallisten ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja työntekijöiden terveyden, turvallisuuden ja 

hyvinvoinnin suojelu ovat perustavanlaatuisia ja ei-neuvoteltavissa olevia periaatteita. Suojatoimet koskevat 

kaikki työntekijöitä, myös urakka-, tilapäis- ja siirtolaistyöntekijöitä. 

Pirelli odottaa kaikkien toimitusketjun toimijoiden: 

- noudattavan korkeita standardeja työterveys- ja työturvallisuusriskien ennaltaehkäisyssä, 

arvioinnissa ja hallinnassa; 

- välttävän sukupuoleen, siviilisäätyyn, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskonnolliseen tai poliittiseen 

vakaumukseen, ammattiyhdistysjäsenyyteen, rodulliseen etniseen alkuperään, kansalaisuuteen, 

ikään, sosiaaliseen taustaan tai asemaan, fyysiseen tai henkiseen vammaisuuteen perustuvaa 

syrjintää; 

- noudattavan soveltuvia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä ihmis- ja työvoimaoikeuksista 

annettuja lakeja sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeita koskevia periaatteita; 

- edistetään asianmukaisia työoloja, mukaan lukien säännölliset työsopimukset, palkat, jotka ovat 

vähintään yhtä suuret kuin maan vähimmäispalkat vastaavasta työstä, laillisen työajan, 

ammattiliittojen muodostamisen tai liittymisen vapauden sekä työehtosopimusneuvottelujen 

edistäminen sovelletaan kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä, jolla tuetaan viljelmillä asuvia, 

jotta ne saavat tarvittavat resurssit riittävien elinolojen saavuttamiseksi ILO:n yleissopimuksessa 110 

kuvatulla tavalla; 
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- olevan suvaitsematta minkäänlaista työvoiman hyväksikäyttöä, lapsityövoimaa, pakotettua tai 

pakollista työtä, tai minkäänlaisia väärinkäytöksiä ja psyykkistä tai fyysistä pakottamista, jotka 

kohdistuvat suoraan työntekijöihin ja koko toimitusketjun työntekijöihin.  

 

Paikallisten yhteisöjen kehityksen edistäminen ja maanomistukseen liittyvien konfliktien ehkäiseminen 

Paikallisyhteisöjen taloudellinen ja sosiaalinen kehitys merkitsee työpaikkojen luomista ja paikallisväestön 

työllistettävyyden lisäämistä,  elintason parantamista ja sen välttämistä tietoisesti, suoraan tai välillisesti 

toimiin, jotka saattavat johtaa vahingoksi paikallisyhteisöistä tai väestöryhmistä. 

Pirelli tunnustaa alkuperäiskansojen ja metsistä riippuvaisten yhteisöjen oikeuden pääsyn metsiin ja 

oikeudenmukaisen hyödyn saamisen metsänvaroista.  

Pirelli odottaa toimittajiensa: 

- noudattavan soveltuvia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä maankäytöstä annettuja lakeja sekä 

toimivan YK:n alkuperäiskansojen oikeuksista antaman julistuksen mukaisesti; 

- toimivan vastuullisesti ja välttävän vaarantamasta paikallista elintarviketuotantoa sekä myöntävän 

sopivan hyvityksen paikallisyhteisöille suojelutoimenpiteitä tai kaupallista maankäyttöä varten; 

- kunnioittavan ja suojelevan tavanomaisia, perinteisiä ja yhteisiä maanomistus- ja vuokraoikeuksia; 

- ponnistelevan maan valtausyrityksiä vastaan; 

- edistävän paikallisten yhteisöjen kulttuurikehitystä; 

- tukevan paikallisten yhteisöjen koulutusmahdollisuuksia. 

Onvältettävä riskiä osallistua tietoisesti, suoraan tai välillisesti toimiin, jotka saattavat johtaa maan 

laittomaan antamiseen ja/tai paikallisyhteisöjen tai väestön vahingoksi, ja tätä tarkoitusta varten Pirellin 

toimittajia - etenkin jos ja kun ne ovat perustamassa tai muuttamassa viljelmät ja/tai teollisuusalueet - 

odotetaan soveltavan YK:n REDD-ohjelmassa kehitettyjä vapaita, ennakkolupaa ja tietoon perustuvaa 

suostumusta koskevia menetelmiä ja suuntaviivoja, joihin sisältyy siten korvaus tai majoitus asianmukaisten 

ja yhteisesti sovittujen toimenpiteiden avulla, kun operaatiot vaikuttavat alkuperäiskansoihin ja 

paikallisyhteisöjen (IP/LC) oikeudet.  

Mikäli aikaisempi toiminta on aiheuttanut alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen maan, alueiden tai 

luonnonvarojen haltuunottoa tai vahingoittumista tai myötävaikuttanut siihen ilman FPIC-suostumusten 

hankkimista, odotetaan yhteisesti sovittaviin korjaustoimiin ryhtymistä. Täytäntöönpanoa seurataan yhdessä 

yhteisön kanssa ja/tai molemminpuolisesti sovittujen kolmansien osapuolten kanssa. 

 

II. EKOSYSTEEMIEN, KASVISTON JA ELÄIMISTÖN SUOJELEMINEN 

Koko materiaalin elinkaaren ajan ympäristövaikutusten jatkuva parantaminen edellyttää ekosysteemien 

arviointia, turvaamista ja  mahdollisesti palauttamista samalla, kun vältetään, lievennetään tai korjataan 

ympäristövaikutuksia resursseihin, ilmastonmuutokseen ja ekosysteemeihin, kasvisto ja eläimistö.  

Tämän lähestymistavan mukaisesti Pirelli odottaa toimitusketjun toimijoiden: 

- noudattavan soveltuvia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä ympäristölakeja; 

- kehittävän asianmukaisia maankäyttösuunnitelmia, joilla estetään luonnonvarojen liiallinen 

hyödyntäminen, säilyttävän pinta- ja pohjavesivarannot vedenlaadun suojelemiseksi sekä 

maatalous- ja teollisuuskemikaaleista, eroosiosta ja liettymisestä johtuvan veden likaantumisen 

estämiseksi; 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/possibly
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- suojelevan maaperän laatua, estävän eroosiota, ravinteiden pilaantumista, maan vajoamista ja 

likaantumista; 

- noudattavan teollisuusalalla käytettävien kemiallisten tuotteiden käyttöä koskevia lakeja ja 

määräyksiä sekä hallitsevan kemikaaleja niiden turvallisen käsittelyn, liikuttelun, varastoinnin, 

käytön, talteenoton tai hävittämisen varmistamiseksi; 

- minimoivan toiminnan energiankäytön, minimoivan ja lieventävän hiilipäästöt sekä maksimoivan 

luonnonvarojen tehokkaan käytön sekä vähentävän, hallitsevan ja ottavan talteen tuotettuja jätteitä; 

- soveltamaan asianmukaisia prosesseja ja tekniikoita kumijyrsinnällä tuotettujen hajujen 

vähentämiseksi. 

 

III. EI METSÄKATOJA, EI TURVETTA, EI PALOJA 

Pirelli kannattaa ensisijaisten metsien ja ympäristöltään arvokkaiden alueiden suojelua ja säilyttämistä, 

mukaan lukien turvealueiden keskeiset ekosysteemit ja ehjät metsämaisemat, joihin kumipuiden 

kasvatuksen kehittyminen voi vaikuttaa negatiivisesti, ja vaatii siksi toimitusketjuaan: 

-  pidättäytymään kaikenlaisesta kumin tuotannosta tunnetulla turvemaalla; 

- pidättymään tulen käytöstä uusien istutusten valmistelussa tai uusintaistutuksissa tai muissa 

kehitystoimenpiteissä; 

- hyväksymään kansainvälisesti tunnustetut korkeaa suojeluarvoa (HCV) ja runsasta hiilisitomista 

(HCS) koskevat lähestymistavat. Pirelli katsoo, että viimeksi mainitut ovat luotettavia välineitä Zero 

Deforestation -tavoitteeseen ja ne edistävät paikallisyhteisöjen kestävää kehitystä ja edesauttavat 

oikeudenmukaista ja avointa vuoropuhelua asianomaisten sidosryhmien kanssa.  

Metsäkatoalueilta tai pilaantuneilta HCV-alueilta 1.4.2019 jälkeen hankitun luonnonkumin ei katsota 

noudattavan tätä käytäntöä. 

 

IV. LUONNONVAROJEN SÄILYTTÄMINEN  

Pirelli sitoutuu käyttämään luonnonkumia erittäin laadullisesti ja tehokkaasti, harjoittamaan tutkimus- ja 

kehitystoimintaa, jonka tarkoituksena on vähentää renkaiden keskimääräistä massaa, pidentää renkaiden 

käyttöikää ja lisätä materiaalien talteenottoa.  

Pirelli edistää samaa laadullista ja tehokasta lähestymistapaa toimitusketjussaan, jotta voidaan vähentää 

biologisen monimuotoisuuden paineita, lisätä tuotteiden tehokkuutta ja vähentää hävittämiskustannuksia. 

Arvoketjun antama tuki luonnonkumin tuottajille, myös pientilallisille, kumin tuoton ja laadun lisäämiseksi 

katsotaan prioriteetiksi. 

 

V. PERUSTEENA ETIIKKA 

Korruption torjunta  

Aktiivista ja/tai passiivista korruptiota ei pidä millään varjolla tai missään muodossa suvaita millään asiaan 

kuuluvalla lainkäyttöalueella eikä myöskään alueilla, joissa tällainen toiminta olisi käytännössä sallittua, 

hyväksyttyä tai tuomioistuimissa riitauttamatonta.  

 

VI. JÄLJITETTÄVYYS JA RISKIEN KARTOITUS 
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Pirelli on tutkinut menettelyjä luonnonkumin toimitusketjunsa jäljittämiseksi ja sitä varten 

yhteistyökumppaneina ja on tekemisissä urakoitsijoiden kanssa kehittääkseen ja käyttämään sosiaalista ja 

ympäristöä jäljitettävyyttä ja riskikartoitusvälineitä kyseisen ketjun varrella, jotka ovat tehokkaita ja 

luotettavia ,jotta saavutettaisiin täysi jäljitettävyys keskipitkällä aikavälillä. 

Pirelli ei voi tarkasti sanoa, kauanko tämä prosessi kestää luonnonkumin toimitusketjun pirstaleisuuden 

sekä jäljitettävyyden ja riskin kartoituksen monimutkaisuuden vuoksi. Pirelli raportoi edistymisestä tämän 

käytäntölausuman kohdan XI mukaisesti. 

Riskien kartoitustulokset sekä toimitusketjun halukkuus ryhtyä tarvittaessa elvytyssuunnitelmiin vaikuttavat 

Pirellin luonnonkumin hankintapäätöksiin ja kehittämisstrategioihin. 

 

VII. HALLINTATAVAT 

Pirelli odottaa luonnonkumin toimittajiensa: 

- noudattavan tätä käytäntöä; 

- edistävän sitä asiaankuuluvassa toimitusketjussa; 

- kehittävän ja toteuttavan tämän käytännön mukaista due diligence -järjestelmää toimitusketjussa;  

- harkita liittymistä Global Platform fo r Sustainable Natural Rubber (GPSNR)  hyötymään yhteisestä 

pyrkimyksestä ajaa ja edistää luonnonkumin kestävää kehitystä. 

Tähän politiikkaan sisällytetään Pirellin1 jo tekemät sitoumukset toimitusketjunsa kestävään hallintaan, ja 

hallinnointimalli Pirelli on hakenut: 

- rohkaisemalla toimittajia soveltamaan jatkuvaa kehittämistä pannen itsenäisesti täytäntöön 

tietämyksen lisäämismahdollisuuksia ja valmiuksien kehittämistoimia, sekä Pirellin kanssa että 

muiden yhteistyötahojen avulla;  

- arvioimalla potentiaalisia luonnonkumituottajia niiden ympäristöä, yhteiskuntaa ja liike-etiikkaa 

koskevan suorituskyvyn perusteella kolmannen osapuolen esihyväksyntävaiheessa paikalla 

tekemien tarkastusten pohjalta;  

- vaatimalla toimittajiaan allekirjoittamaan Pirellin kestävän kehityksen säädöksen (joka koskee Pirellin 

edellä mainittuja sitoumuksia erityisiin ympäristö-, ihmis- ja työoikeuksiin sekä tavarantoimittajilta 

vaadittavaan liike-etiikkaan ja korruptiontorjuntaan) ja jossa esitetään virallinen pyyntö samasta 

kestävän hallintomallin ensisijaistamisesta omassa toimitusketjussa, ja sen oikeanlaisen 

toimeenpanon valvonnasta, jotta mahdollistetaan hyveen kehä; 

- valvomalla toimittajien Pirellin kestävyyttä koskevan sopimuslausekkeen noudattamista kolmannen 

osapuolen paikalla tekemien tarkastusten pohjalta ja määrittelemällä tarvittaessa 

elvytyssuunnitelmat.  

Todisteet vakavasta tämän käytännön noudattamatta jättämisestä tai kieltäytymisestä elvytyssuunnitelman 

soveltamisesta tai sovitun elvytyssuunnitelman täytäntöönpanon laiminlyönnistä voivat johtaa Pirellin 

liikesuhteiden keskeyttämiseen tai lopettamiseen kyseessä olevan toimittajan kanssa. 

 

1 Viitataan sitoumuksiin, joita yhtiö on tehnyt toimitusketjunsa kestävään hallintaan erityisesti seuraavien ohjeiden mukaisesti: Pirelli- 

arvot ja eettinen koodi,  ” Koodi  of Käyttäytyminen”, ”Sosiaalinen Resptyöterveyspolitiikka, turvallisuus ja Oikeudet, ja 

Environment”,"Global Human RightsPolicy”, ”Product Stewardship Policy”, ”Green Sour cg Policy”, ” Quality Policy”, ”Hänlth, 

Turvallisuus ja Ympäristöpolitiikka”, ”Korruption vastainen ohjelma”, Pirelli Toimittajat ”Sustainab ility Lauseke”, ”Pirel li Suppliers 

käsikirja” ja siihen liittyvät asiakirjat,Whistleblow ing Politiikka.  

Kaikki mainitut Pirelli-asiakirjat julkaistaan useilla kielillä Pirellin verkkosivuilla .  

Pirelli on myös perustajajäsen Global Platformftai Sustainable Natural Kumi (GPSNR). 

https://sustainablenaturalrubber.org/
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/the-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/the-ethical-code
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/code-of-conduct
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/global-human-rights-policy-
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-green-sourcing-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-green-sourcing-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/quality-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/health-safety-and-environment-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/anti-corruption-program
http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=59887
https://psi-dotcom-prd.s3.eu-west-1.amazonaws.com/corporate/Supplierhandbook.pdf
https://psi-dotcom-prd.s3.eu-west-1.amazonaws.com/corporate/Supplierhandbook.pdf
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/whistleblowing-policy
https://www.pirelli.com/global/en-ww/homepage
https://sustainablenaturalrubber.org/
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Jos jokin Pirellin toimitusketjun 2. tason toimittaja on todistettavasti osallinen vakavaan sääntöjen 

laiminlyöntiin, Pirelli keskustelee parhaasta tavasta toimia asianosaisen 1. tason toimittajan kanssa. Hyvän 

uskon osoittaminen ja ennakoiva lähestymistapa vastatoimiin toimivat Pirellin mukaan lähtökohtana 

vastuullista ja yhteistä lieventämistä kohti ennemmin kuin välitön sopimuksen irtisanominen. 

 

VIII. AVAINASEMASSA YHTEISTYÖ JA RAKENTAVA VUOROPUHELU 

Pirelli uskoo, että luonnonkumin kestävyys on maailmanlaajuinen haaste, joka edellyttää kaikkien mukana 

olevien toimijoiden sitoutumista, yhteistyötä, vuoropuhelua ja kumppanuutta.  

Pirelli pyrkii yhdessä toimittajiensa kanssa tukemaan ja edistämään aktiivista yhteistyötä alan toimijoiden ja 

sidosryhmien kanssa, joilla on merkittävä rooli luonnonkumin arvoketjussa, ja se on vakuuttunut siitä, että 

yritykset voivat osallistua yksittäisten toimien lisäksi yhteiseen ponnisteluun, joka voi johtaa 

maailmanlaajuisen luonnonkumin toimitusketjun voimakkaampaan ja nopeampaan kestävään kehitykseen . 

Pirelli on perustajajäsen Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) ja tekee yhteistyötä 

kansallisten ja kansainvälisten hallitusten, kansalaisjärjestöjen, alan laajuisten ja akateemisten aloitteiden 

kanssa maailmanlaajuisen kestävän luonnonkumipolitiikan kehittämiseksi ja periaatteita.  

Pirelli tukee monien sidosryhmien keskinäistä suunnittelutoimintaa, joka noudattaa GPSNR:n periaatteita 

maisemallisella, oikeuskäytännöllisellä tai muilla tilatasoilla. 

GPSNR:n käytäntöpuitteiden mukaisesti tuotettua ja käsiteltyä luonnonkumia suositaan. 

 

IX. KANSAINVÄLISESTI TUNNUSTETUT SERTIFIOINTIMUODOT 

Pirelli kannustaa toimitusketjuaan osallistumaan kansainvälisesti tunnustettuihin ja vankkoihin, kolmannen 

osapuolen tarkastamiin sertifiointijärjestelmiin ympäristöasioiden, sosiaalisen ja liiketoiminnan etiikan 

kestävän hallinnan varmistamiseksi toimitusketjun kaikilla tasoilla viljelmistä jälleenmyyjiin, jalostuslaitoksiin 

ja kaupankäyntiin asti, päättyen loppupäässä Pirellin rengasvalmistusprosessiin. 

 

X. KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS  

Tämän politiikan täytäntöönpanon helpottamiseksi, Pirelli on laatinut omistetun Implementation -käsikirjan  

ja tarjonnut erityisiä koulutustilaisuuksia ja materiaaleja luonnonkumin toimitusketjun eri tasoilla sekä 

prosessissa mukana oleville työntekijöilleen.  

Pirelli tukee ja on vuorovaikutuksessa valmiuksien ja kapasiteetin kehittämiseen tähtäävien aloitteiden 

kanssa, joilla pyritään varmistamaan ammattitaitoinen, pätevä ja kestävä luonnonkumin hankintaperusta. 

Hyväksytyt sitoumukset on upotettu Pirellin luonnonkumin hankintaa koskevaan päätöksentekoon, 

prosesseihin ja liikesuhteisiin koko konsernissa, ja ne katsotaan suoritusmittausten määritelmäksi. 

Pirelli asettaa ajallisia ja maantieteellisiä tavoitteita ja virstanpylväitä sekä niihin liittyviä ilmaisimia ja 

mittareita, joita edellytetään myös Pirellin toimitusketjun kumppaneilta. 

 

XI. EDISTYMISESTÄ VIESTIMINEN  

Pirelli ilmoittaa käytännön toteutuksen edistymisestä institutionaalisten kanaviensa kautta, kuten yhtiön 

verkkosivujen ja vuosikertomuksen välityksellä.  

https://sustainablenaturalrubber.org/
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/psi-dotcom-prd/corporate/4423_Pirelli_Sustainable_Natural_Rubber_Implementation_Manual.pdf
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Tarvittaessa edistymistä ja havaittuja esteitä käsitellään sidosryhmien välisissä vuoropuheluissa, joiden 

tarkoituksena on tukea ketjun toimijoita kyseisen käytännön täytäntöönpanossa mahdollisimman kestävällä 

ja tehokkaalla tavalla. 

 

XII. VALITUSMENETTELY 

Käytettävissä on liitteessä 1 esitettyjen UNGP:n tehokkuuskriteerien ja OECD:n ohjeiden mukainen 

helppokäyttöinen valitusmekanismi, jonka avulla sidosryhmät voivat ilmaista valituksensa itsenäisesti ja 

antaa mahdollisuuden korjata tuotannon tai hankinnan aiheuttamat haitalliset vaikutukset. 

 

Tätä käytäntöä sovelletaan tuleviin päivityksiin tulosten ja kokemusten perusteella, jotka pohjautuvat sen 

toteutukseen kentällä. 

 

 

VARAPUHEENJOHTAJA ja TOIMITUSJOHTAJA 

 

Marco Tronchetti Provera 
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LIITE 1: VALITUSMEKANISMI 

 

1. ESITTELY  

Pirelli tarjoaa sidosryhmilleen valitusmekanismin, jäljempänä 'politiikka', täysimääräisesti täytäntöön ja 

taataan merkittävä vaikutus kielteisten vaikutusten vähentämiseen ja poistamiseen, Pirelli tarjoaa 

sidosryhmilleen valitusmekanismin,2 jolla raportoidaan politiikan rikkomisesta koko luonnonkumin 

toimitusketjun soveltamisalaan. 

Tämä asiakirja osoittaa valitusraporttien välittämisen ja hallinnoinnin, jotka ymmärretään suoraan tai 

välillisesti Pirelliä koskeviksi rikkomuksiksi tai ongelmiksi (ts. Suhteessa suoraan tai epäsuoraan toimittajaan 

luonnonkumin toimitusketjun soveltamisalaan) ja jotka sidosryhmä aikoo ottaa Pirellin kanssa esille 

ratkaisun tunnistamisen tarkoitukset. 

Valitusmekanismi täyttää Yhdistyneiden Kansakuntien yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevissa ohjaavissa 

periaatteissa esitetyt tehokkuuskriteerit ja erityisesti periaatteessa nro 31 ”Tuomioistuimen ulkopuolisen 

valitusmekanismin tehokkuuskriteerit”, joka on esitetty OECD:n suuntaviivojen IV kohdassa 

Monikansalliset yritykset” ja Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) -politiikan kehys. 

 

2. YLEISET PERIAATTEET  

Pirelli on sitoutunut varmistamaan jatkuvan vuoropuhelun tavarantoimittajiensa ja luonnonkumin 

toimitusketjuun osallistuvien sidosryhmien kanssa varmistaakseen, että sitä toimitetaan ja käytetään 

kestävästi. 

Kaikkia politiikan rikkomuksia hallinnoi omistautunut henkilöstö, joka on nimetty suorittamaan rooli tiettyjen 

aikataulujen ja menetelmien mukaisesti, jotka riippuvat seuraavien osallistumisesta: i) Pirelli suoraan; ii) 

Pirellin suora toimittaja; iii) Pirellin välillinen toimittaja. Erityisesti:  

• Jos kyseessä on suora toimittaja, Pirelli sitoutuu aloittamaan vuoropuhelun mainitun toimittajan 

kanssa keskustellakseen esiin nostetuista asioista ja tarvittaessa korjaavien toimien 

määrittelemiseksi. Jos toimittaja ei tee yhteistyötä tai sitoudu toteuttamaan sovittuja toimia, Pirelli 

voi harkita uudelleen suhdettaan toimittajaan muun muassa keskeyttämällä tai lopettamalla kaikki 

kaupalliset suhteet samaan aikaan.  

• Niiden toimitusketjun alojen osalta, joihin sillä ei ole suoraa suhdetta, Pirelli arvioi vaihtoehtoja, jotka 

on laillisesti saatavilla asianmukaisten tutkimusten laatimiseksi ja mahdollisten korjaavien toimien 

toteuttamisen varmistamiseksi (esim. suhteiden hyödyntäminen suoriin toimittajiin, myös vastaavat 

valitusmekanismit, jos saatavilla). Jos raportoitu henkilö ei ole käytettävissä yhteistyöhön tai ei 

sitoudu toteuttamaan sovittuja toimia, Pirelli voi pyytää suoria toimittajiaan keskeyttämään tai 

lopettamaan kaikki kaupalliset suhteet kyseiseen aiheeseen.  

Kaikki tutkimukseen liittyvät toimet ja niiden tulokset dokumentoidaan asianmukaisesti. 

 

3. LUOTTAMUKSELLISUUS JA VASTATOIMIEN KIELTÄMINEN 

Pirelli kannustaa sidosryhmiä ilmoittamaan viipymättä mahdollisesta laittomasta toiminnasta tai 

sääntöjenvastaisuuksista, takaa raportin ja siihen sisältyvien tietojen luottamuksellisuuden sekä ilmiantajan 

 

2 ”Sidosryhmillä” tarkoitetaan yrityselinten, konsernin työntekijöiden, asiakkaiden, toimittajien, yhteistyökumppaneiden, neuvonantajien, 

osakkeenomistajien ja yleensä kolmansien osapuolten osia, jotka osallistuvat suoraan tai välillisesti luonnonkumin toimitusketjun piiriin 

(esim. paikalliset yhteisöt).  
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nimettömyyden myös siinä tapauksessa, että sen pitäisi myöhemmin osoittautua virheelliseksi tai 

aiheettomaksi. 

Ilmiantajaa tai ilmoitettua aihetta vastaan ei suvaita minkäänlaista uhkaa, kostotoimia, seuraamuksia tai 

syrjintää, tai niitä vastaan, jotka ovat tehneet yhteistyötä seurantatoiminnassa raportin ansioiden suhteen. 

Pirelli pidättää oikeuden toteuttaa asianmukaiset kurinpito- ja/tai oikeudelliset toimenpiteet oikeuksiensa, 

tavaroidensa ja imagojensa suojelemiseksi:  

• sitä vastaan, joka toimittaa vilpillisessä mielessä vääriä, perättömiä tai opportunistisia raportteja 

ja/tai yksinomaan panettelua, halventamista tai rajoittamista raportoitulle osapuolelle tai muille 

mietinnössä mainituille henkilöille.  

• kaikkia vastaan, jotka toteuttavat tai uhkaavat toteuttaa vastatoimia niitä vastaan, jotka ovat 

toimittaneet raportteja tämän menettelyn mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

asianosaisten oikeutta suojella itseään laillisesti, jos rikos- tai siviilioikeudellinen vastuu liittyy 

virheelliseen valheeseen ilmoitettu tai ilmoitettu on määritetty raportoivan osapuolen osalta.  

 

4. TOIMINTATAVAT  

4.1 RAPORTIN LÄHETTÄMINEN 

Sidosryhmät voivat ilmoittaa Pirellille luonnonkumin kestävän hoidon politiikan rikkomisesta seuraavien 

virallisten kanavien kautta: 

- Sähköposti: grievance.naturalrubber@pirelli.com; 

- Fyysinen kirje, tavalliseen postiosoitteeseen: Pirelli & C. S.p.A. — Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 — 

Milano (Italia), ryhmän osto — Valituksen luonnonkumiosaston tietoon. 

Raportoinnin puitteissa on hyödyllistä, että ilmiantaja sitoutuu toimittamaan seuraavat tiedot: 

- Nimi ja sukunimi; 

- Yritys ja siihen liittyvä toiminto; 

- Puhelinnumero/sähköpostiosoite; 

- Kuvaus rikkomuksesta, josta se tulee tietoiseksi; 

- Todisteet, jotka tukevat toimitettua kuvausta. 

Pirelli katsoo, että suorassa kosketuksessa ilmoittajan kanssa pysyminen on olennaisen tärkeää, jotta esiin 

nostettu asia voidaan ratkaista tehokkaasti; raportoinnin hallinnoinnista vastaava osasto (eli ryhmäosto) 

päivittää ilmiantajan tärkeimpien vaiheiden osalta prosessi (esimerkiksi vastuun ottaminen, tutkimusten 

päättäminen, toimintasuunnitelman määrittely jne.), kuten seuraavissa kohdissa kuvataan.  

Joka tapauksessa Pirelli sitoutuu harkitsemaan myös suunniteltua mekanismia koskevia nimettömiä 

raportteja soveltuvin osin. 

 

4.2 VASTUU RAPORTOINNISTA 

Kaikki Pirellin virallisten ja epävirallisten kanavien kautta saadut raportit tallentaa konsernin hankintaosasto, 

joka ilmoittaa sisäisen tarkastuksen osastolle. Hyväksymisilmoitus toimitetaan ilmiantajalle viiden työpäivän 

kuluessa sen vastaanottamisesta.  

 

4.3 RAPORTIN MERKITYKSELLISYYDEN TARKASTAMINEN  

Sisäisen tarkastuksen osaston tukema konserniosto-osasto tutkii saatua raporttia tarkoituksenaan tarkistaa, 

onko kyseessä itse asiassa valitusraportti yhtiön luonnonkumin kestävän johtamisen politiikan rikkomisesta. 

mailto:grievance.naturalrubber@pirelli.com
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Konsernin hankintaosasto voi tarvittaessa vaatia toimintaa muiden yhtiöiden osastojen väliintuloa ja käydä 

keskustelua ilmiantajan kanssa, jos se tarvitsee lisätietoja arviointia varten.  

Kaikki lain, määräysten, periaatteiden ja menettelyjen rikkomiseen liittyvät raportit, jotka eivät liity sisäisen 

tarkastuksen osaston käsittelemään luonnonkumiin ryhmän ilmiantopolitiikan mukaisesti. Tällöin raportin 

laatijalle ilmoitetaan kymmenen työpäivän kuluessa suoritettavan arvioinnin tuloksista raportointivastuun 

ottamisesta. 

 

4.4 RAPORTIN ANALYYSI (TUTKIMUKSET) 

Jos saatu raportti koskee suoraan Pirelliä tai jotakin sen suoraa toimittajaa, konsernin hankintaosasto 

suorittaa tarvittavat tutkimukset sisäisen tarkastuksen osaston ja tarvittaessa muiden toimivaltaisten 

yhtiöiden osastojen tuella. Jos sitä pidetään hyödyllisenä, Pirelli voi myös käyttää erikoistuneiden 

ulkopuolisten neuvonantajien tukea.  

Tutkimustoimintaa suorittaessaan Pirelli voi, jos sitä pidetään hyödyllisenä ja toteuttamiskelpoisena, käydä 

keskustelua ja tehdä yhteistyötä ilmiantajan ja/tai muiden suoraan tai välillisesti mukana olevien 

sidosryhmien kanssa 2 kohdan mukaisesti.  

Jokainen tutkintatoiminta on dokumentoitava asianmukaisesti, ja se on saatettava päätökseen kolmen 

kuukauden kuluessa kertomuksesta, lukuun ottamatta tilanteita, jotka ovat erityisen ja perustellusti 

monimutkaisia.  

 

4.5 TOIMINTASUUNNITELMAN (TAI ARKISTOINNIN) MÄÄRITELMÄ 

Jos raportti katsotaan perustelluksi ja katsotaan tarpeelliseksi toteuttaa erityisiä interventiomuotoja ja/tai 

toteuttaa korjaavia toimenpiteitä, konserniostoosasto hyväksyy sisäisen tarkastuksen osaston kanssa 

keskustellessaan asianomaisten aiheiden kanssa toimintasuunnitelman (suhteellisen ajan mukaisesti 

selvityksen laatijalle ilmoitetaan viipymättä kuukauden kuluessa tutkimusten määräajasta (lukuun ottamatta 

tilanteita, jotka ovat erityisen ja perustellusti monimutkaisia). 

Jos raportin analyysin tulosten perusteella raporttia pidettiin aiheettomana, asiakirjat arkistoidaan ja ilmoitus 

valitusmenettelyn päättämisestä välitetään ilmiantajalle, mukaan lukien perustelut. 

 

4.6 TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANONSEURANTA 

Toimintasuunnitelmassa säädettyjen aikataulujen mukaan Pirelli (tarvittaessa ulkopuolisten neuvonantajien 

tuella) varmistaa, että sovitut toimet toteutettiin tehokkaasti myös yhteistyössä suorien ja vuorostaan 

välillisten toimittajien kanssa. Kun interventioiden täytäntöönpano on varmistettu, valitusmenettely 

katsotaan päättyneeksi; tältä osin ilmoitus lähetetään ilmiantajalle. 

 

4.7 VALITUS 

Jos ilmiantaja ei ole tyytyväinen edellä kuvatun valitusmenettelyn kehitykseen ja/tai lopputulokseen, se voi 

käyttää GPSNR-valitusmekanismia GPSNR-valitusmenettelyssä määriteltyjen menetelmien mukaisesti. 

 

5. ARKISTOINTI JA RAPORTOINTI 

Koko valitusmenettelyn puitteissa, ryhmäostoosasto arkistoi kaikki ilmiantajalle kerätyt ja välitetyt asiakirjat 

ja päivittää viipymättä vastaanotettujen valitusten luettelon, analysoitu ja suhteellinen lopputulos, myös 

tiedottamalla sisäisen tarkastuksen osastolle.  
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Vastaanotettujen raporttien ja niiden tulosten osalta sisäisen tarkastuksen osasto viittaa määräajoin Pirelli & 

C. S.p.A:n tarkastus-, riskien, kestävän kehityksen ja hallinto- ja ohjauskomiteaan, joka käyttää tarvittaessa 

konsernin hankintaosaston tukea.  

Lisäksi Pirelli julkistaa säännöllisesti selvityksen vastaanotetuista ja analysoiduista epäkohdista.  

 

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

Pirelli ilmoittaa, että ilmiantajien henkilötiedot (mukaan lukien kaikki arkaluonteiset tiedot rodusta ja 

etnisestä alkuperästä, uskonnollisista, filosofisista vakaumuksista, poliittisista mielipiteistä, poliittisten 

puolueiden jäsenyydestä, ammattiliitoista sekä henkilötiedoista, jotka paljastavat terveydentilan ja 

seksuaalisen suuntautumisen) muita raporttien hallintaan osallistuvia tai hankittuja henkilöitä käsitellään 

täysimääräisesti voimassa olevien henkilötietosuojalakien määräysten mukaisesti ja joka tapauksessa 

Pirellin maailmanlaajuisen henkilötietosuojakäytännön säännösten mukaisesti (saatavilla osoitteessa 

www.pirelli.com) ja rajoitettu tiedot, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä raportin perustelemiseksi ja 

hallinnoimiseksi. 

Henkilötietojen käsittelyn suorittaa Ryhmäostos kehityksen osasto rekisterinpitäjänä (lukuun ottamatta 

tapauksia, joihin sovelletaan asiaa koskevia erityisiä paikallisia määräyksiä), yksinomaan tässä politiikassa 

vahvistettujen menettelyjen toteuttamiseksi ja siten oikeaksi saatujen kertomusten hallinnointi sekä 

lakisääteisten tai sääntelyyn liittyvien velvoitteiden täyttäminen täysimääräisesti noudattaen asianosaisten 

luottamuksellisuutta, oikeuksia, perusvapauksia ja ihmisarvoa. 

Tietojenkäsittelytoimet annetaan Ryhmäostos kehityksen osaston valvonnassa henkilöstölle, joka on 

asianmukaisesti nimitetty suorittamaan tehtävä ja erityiskoulutus valitusmenettelyjen suorittamisesta, 

erityisesti turvallisuuspöytäkirjoihin ja luottamuksellisuuden suojaamiseen asianosaiset ja raportteihin 

sisältyvät tiedot. 

Ryhmäostos kehityksen osasto voi toimittaa raportteihin sisältyviä henkilötietoja ajoittain toimivaltaisille 

yrityselimille ja sisäisille yksiköille sekä oikeusviranomaiselle sellaisten menettelyjen aktivoimiseksi, jotka 

ovat tarpeen raportoinnin jälkeen oikeus ja/tai oikeussuoja ilmoitettujen aiheiden osalta, jos kerättyjen 

seikkojen ja suoritettujen tarkastusten perusteella ilmenee, että alun perin ilmoitetut olosuhteet ovat 

perusteltuja. 

Joissakin tapauksissa tiedot voidaan toimittaa myös ulkopuolisille tutkittaville, jotka osallistuvat 

vastaanotettujen raporttien analyyseihin.  

Kertomuksen perustelemiseksi toteutettujen toimien aikana hyväksytään kaikki tarvittavat toimenpiteet 

tietojen suojaamiseksi tahattomalta tai laittomalta hävittämiseltä, katoamiselta ja luvattomalta levittämiseltä. 

Lisäksi raporttiin liittyvät asiakirjat säilytetään ajanjaksoksi, joka ei ylitä politiikassa säädettyjen menettelyjen 

asianmukaiseen viimeistelyyn tarvittavaa aikaa. 
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LIITE 2: KANSAINVÄLISET TÄRKEIMMÄT VIITEASIAKIRJAT 

 
- Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) -järjestön käytännön puitteet; 

- Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälinen ihmisoikeuslaki, joka muodostuu ihmisoikeuksien 

yleismaailmallisesta julistuksesta, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevasta 

kansainvälisestä yleissopimuksesta sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia 

koskevasta kansainvälisestä yleissopimuksesta; 

- Yhdistyneiden kansakuntien Global Compactin kymmenen periaatetta; 

- Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus lapsen oikeuksista; 

- Yhdistyneiden kansakuntien julistus alkuperäiskansojen oikeuksista; 

- Yhdistyneiden kansakuntien korruption vastainen yleissopimus; 

- Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet; 

- Yhdistyneiden kansakuntien yrityksiä ja ihmisoikeita koskevat periaatteet; 

- OECD:n suuntaviivat monikansallisille yrityksille; 

- YK:n kansainvälisen työjärjestön (ILO:n) julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä 

olennaiset soveltuvat yleissopimukset; 

- ILO:n yleissopimukset 87 ja 98, jotka koskevat ammatillista järjestäytymisvapautta kollektiivista 

neuvotteluoikeutta; 

- ILO:n yleissopimus 29 ja sen 2014 protokolla pakkotyövoimasta;  

- ILO:n yleissopimukset 111 ja 100, jotka koskevat syrjintää ja samapalkkaisuutta; 

- ILO:n yleissopimus 105, joka koskee pakkotyön poistamista; 

- ILO:n yleissopimus 110, joka koskee plantaasityöntekijöiden palvelussuhteen ehtoja; 

- ILO:n yleissopimus 131, joka koskee vähimmäispalkkojen määräämistä; 

- ILO:n yleissopimukset 138 ja 182, jotka koskevat lapsityövoimaa; 

- ILO:n yleissopimus 184, joka koskee maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä; 

- ILO:n yleissopimus 169, joka koskee alkuperäis- ja heimokansoja; 

- Euroopan ihmisoikeussopimus; 

- Yhdistyneiden kansakuntien metsäkadosta ja metsien pilaantumisesta johtuvien päästöjen 

vähentämisohjelma (UN-REDD); 

- New Yorkin metsiä koskeva julistus; 

- Rion ympäristöä ja kehitystä koskeva julistus; 

- Maailman elintarviketurvallisuusvaliokunnan antamat "maatalouteen ja elintarvikejärjestelmiin 

tehtävän vastuullisen investoinnin periaatteet"; 

- Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus; 

- Yleissopimus "luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälisestä 

kaupasta"; 

- YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO:n) vapaaehtoiset suuntaviivat maanomistuksen, 

kalastuksen ja metsien vastuulliseen hallintaan;  
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- YK:n FAO:n torjunta-aineiden jakelua ja käyttöä koskevat kansainväliset käytännesäännöt; 

- Kiinan metallien, mineraalien ja kemikaalien tuojien ja viejien kauppakamarin (CCCMC) ohjeet 

kestävästä luonnonkumista;  

- Kestävän palmuöljyn yhdistyksen (RSPO) periaatteet ja kriteerit; 

- HCS-lähestymistavan ohjausryhmän julkaisema Korkeiden suojeluarvojen (HCV), hiiltä runsaasti 

sitovien (HCS) metsien ja vapaaehtoisen tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen (FPIC) 

integrointi; 

- World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) -järjestön julkaisemat ympäristö- ja 

yhdyskuntavaikutuksen arviointiohjeet (ESIA); 

- International Finance Corporationin (IFC) suorituskykystandardit.  


