
 

 
 

MONIMUOTOISUUS, PÄÄOMA JA INKLUUSIO GLOBAALI KÄYTÄNTÖ 

 

PIRELLI-KONSERNIN SITOUTUMINEN 

Pirellikonserni (jäljempänä myös Pirelli) on aina määrätietoisesti kunnioittanut yhtäläisiä 

mahdollisuuksia työympäristössä. Tämä sitoumus esitettiin jo vuonna 2006 nimenomaisesti 

tasmennettynä ”Yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevassa konsernin julistuksessa”. 

Pirelli osallistuu aktiivisesti monimuotoisuuden, oman pääoman ja arvojen edistämisen 

sisällyttämiseen (DE&I) ja kehottaa tukemaan aktiivisesti koko henkilöstöä ja kaikkia henkilöitä, jotka 

työskentelevät nimissä ja/tai puolesta ja/tai sen edun mukaisesti tai joilla on muita liikesuhteita tai 

yhteistyö sen kanssa (jota kutsutaan yhdessä tämän asiakirjan vastaanottajiksi) tämän käytännön 

periaatteiden ja aikomusten täytäntöönpanossa. 

Pirelli toimii monikansallisessa kontekstissa, jossa ihmiset ilmaisevat valtavan monimuotoisuuden 

perinnön, jonka arvostaminen on samalla kilpailuetu ja kasvun ja rikastuttamisen mahdollisuudet 

yritykselle itselleen, siinä uskossa, että innovatiivisimmat ideat ja parhaat ratkaisut tulevat 

työympäristöstä, jossa ihmiset voivat ilmaista ainutlaatuisuuttaan. 

Pirelli tarjoaa samat mahdollisuudet kaikilla työelämän osa-alueilla, valintavaiheissa sekä 

palkitsemiseen, ammatilliseen luokitteluun, tehtävien suorittamiseen, koulutukseen ja 

urakehitykseen liittyvissä päätöksissä.  

Päätökset tehdään yksinomaan ihmisten taitojen, kokemuksen ja ammatillisen potentiaalin sekä 

saavutettujen tulosten perusteella ilman erottelemista sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja 

ilmaisuun, sukupuoliseen suuntautumiseen, siviilisäätyyn, vanhemmuuteen tai hoitotilanteeseen 

perustuvaa eroa , uskonnollinen usko, poliittinen, ammattiyhdistys tai muut mielipiteet, ihonväri, 

sosioekonominen ja/tai kulttuuritausta, etninen alkuperä, kansalaisuus, ikä ja vamma, olivatpa ne 

henkisiä tai fyysisiä.  

Pirelli on aina sitoutunut takaamaan työympäristön , jossa jokaista ihmistä kohdellaan, ja kohtelee 

muita arvokkaasti ja kunnioittavasti, ilman kaikenlaista häirintää, hyväksikäyttöä tai psykologista 

ja/tai fyysistä rajoitusta, syrjintää yksilöt tai ryhmät muiden henkilöiden tai ryhmien toimesta, jotka 

sitoutuvat ehkäisemään ja puuttumaan siihen lopettaakseen tällaisen käyttäytymisen, jos näin 

tapahtuu.  

Pirelli on aina toteuttanut osallistavaa kulttuuria , jossa arvostetaan yksilöllisyyttä ja yritysyhteisöön 

kuulumisen tunnetta, dialogia, luottamusta ja osallistumista. Kulttuuria pidetään organisaation 

hyvinvoinnin olennaisina osatekijöinä ja vastustavat kulttuurisen ja organisatorisen toiminnan 

luomista esteitä, jotka rajoittavat ihmisten osallistumista ja potentiaalia. 

Johtamismallit, prosessit ja ohjelmat on suunniteltu tukemaan kaikkia ihmisiä niin, että kaikilla on 

samat mahdollisuudet edetä parhaan kykynsä mukaan.  

Tämän toimintaperiaatteen täytäntöönpano edellyttää konsernin työntekijöiden aktiivista tukea 

sisäisten ohjeiden ja Pirellin käyttöön tarjoamien välineiden mukaisesti, jotta voidaan varmistaa, 

että: 

• ihmisten työllisyyttä ja kehitystä koskevissa päätöksissä ei ole minkäänlaista syrjintää;  

• organisaation sensitiivisyyden ja tietoisuuden monimuotoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja 

osallisuutta koskevissa kysymyksissä olisi edelleen oltava avoin, myös mahdollisten 

tiedostomattomien ennakkoluulojen (tiedostamaton puolueellisuus) estämiseksi; 

• sekä Pirellin sisällä että suhteissa ulkoisiin sidosryhmiin säilytetään osallistuva ja 

kunnioittava työympäristö, joka ei sisällä minkäänlaista syrjintää ja häirintää; 



 
 

• sukupuolten välinen palkka oikeudenmukaisuus taataan yhtäläisin ansioihin perustuvilla 

ehdoilla, mahdolliset puutteet (jos havaitaan) tunnistetaan ja korjataan asteittain, ja tältä osin 

raportointi on avointa; 

• ihmisten motivaatiosta huolehditaan vuoropuhelulla, osallistumisella, palveluilla ja aloitteilla, 

joilla tuetaan henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä varmistetaan yksityis- ja työelämän 

välinen tasapaino esimerkiksi mahdollistamalla joustavat työskentelytavat, levittämällä 

perhevastuun jakamisen kulttuuria, hyväksytään terveyden tukiohjelmia, joilla tuetaan 

vanhemmuutta.  

 

RAPORTOINTI, LUOTTAMUKSELLISUUS, VASTAAMATTA JÄTTÄMINEN JA SEURAUKSET 

RIKKOMISTAPAUKSISSA 

Pirellikonserni kannustaa tämän asiakirjan vastaanottajia ilmoittamaan vilpittömässä mielessä, jopa 

nimettömästi, minkä tahansa Pirellin toimesta tai laiminlyönnistä, suhteissa siihen tai sen puolesta, 

mikä on tai voi olla rikkomus, tai kannustin rikkomaan tämän käytännön periaatteita.  Konsernin 

Whistleblowing-käytäntö, joka on julkaistu osoitteessa www.pirelli.com , useilla kielillä, määrittelee 

menettelyt raporttien toimittamiseksi, miten niitä hallinnoidaan ja miten luottamuksellisuus ja 

kostotoimien puuttuminen taataan. Jos raportti on perusteltu, Pirelli hyväksyy sovellettavan 

sääntely-, sopimus- ja kurinpitojärjestelmän edellyttämät seuraamukset.   

 

HALLINTOTAPA  

Pirelli on nimittänyt Diversity, Equity & Inclusion Managerin, joka toimii yhteistyössä eri osastojen 

kanssa heidän vastuunsa mukaan.    

Monimuotoisuuden, oman pääoman ja osallisuuden alan suunnitelmista ja tuloksista keskustellaan 

ja hyväksytään kestävän kehityksen strategiakomiteassa, toimitusjohtajan johtamassa komiteassa, 

ja ne ovat osa kestävän kehityksen suunnitelmia ja tuloksia, jotka asianomainen hallituksen komitea 

on esittänyt ja keskustellut ja jotka sitten esitetään, hallintoneuvoston käsittelemänä ja 

hyväksymänä. 

 

RAPORTOINTI  

Pirelli raportoi monimuotoisuuden, oman pääoman ja osallisuuden tuloksestaan konsernin 

vuosikertomuksessa. 

 

TÄHÄN KÄYTÄNTÖÖN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT 

• EETTISET SÄÄNNÖT JA KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 

• GLOBAALI IHMISOIKEUSPOLITIIKKA 

• TYÖTERVEYTTÄ, TURVALLISUUTTA JA OIKEUKSIA SEKÄ YMPÄRISTÖÄ KOSKEVA 

SOSIAALIVASTUUPOLITIIKKA 

• HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS JA RIIPPUMATTOMUUS 

• ILMIANTOJEN PALJASTAMISTA KOSKEVA POLITIIKKA - ILMIANTOMENETTELY 
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