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TERVEYS-, TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 

 

Pirelli-konserni pitää työterveyden ja -turvallisuuden suojelemista, ihmisten hyvinvointia sekä 

ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista keskeisinä arvoina liiketoiminnan 

pyörittämisessä ja kehittämisessä.  

Konsernin kestävän kehityksen strategioissa pyritään jatkuvasti parantamaan työterveys-, 

turvallisuus- ja ympäristönäkökohtia Pirellin arvojen ja eettisten sääntöjen mukaisesti sekä 

Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -järjestön (International Labour) kaavaillun kestävän 

kehityksen mallin mukaisesti Organisaation ”Julistus perusperiaatteista ja -oikeuksista työssä” ja 

”Rion julistus ympäristöstä ja kehityksestä”, ja tarkoituksena on edistää Yhdistyneiden 

Kansakuntien maailmanlaajuisia kestävän kehityksen tavoitteita.  

Erityisesti, Pirelli:  

• sitoutuu ohjaamaan työterveyden ja -turvallisuuden sekä ympäristön suojeluun liittyvää 

toimintaansa noudattaen täysimääräisesti sovellettavia kansainvälisiä, kansallisia ja 

paikallisia määräyksiä sekä kaikkia allekirjoitettuja vapaaehtoisia sitoumuksia sekä 

korkeimman kansainvälisen johdon mukaisesti -standardit;  

• pyrkii tavoitteisiin ”nolla tapaturmaa” ja ”ei henkilövahinkoja” terveellisissä ja turvallisissa 

työympäristöissä jatkuvan tunnistamisen, arvioinnin, ennaltaehkäisyn ja suojelun avulla 

työterveys- ja turvallisuusriskeiltä, mahdollisten onnettomuuksien syiden nopealla 

poistamisella, henkilöstön terveyden toteuttamisella tiettyihin tehtäviin liittyvät 

seurantasuunnitelmat;  

• tukee sellaisten ohjelmien kehittämistä, joilla parannetaan henkistä ja fyysistä hyvinvointia 

sekä työ- ja yksityiselämän tasapainoa  

• edistää työntekijöiden ja heidän edustajiensa kuulemista ja osallistumista työterveyteen ja -

turvallisuuteen liittyvissä aiheissa; 

• pyrkii ympäristönsuojeluun tunnistamalla, arvioimalla, ehkäisemällä ja vähentämällä 

jatkuvasti ympäristöriskejä arvoketjussa;  

• on sitoutunut minimoimaan liiketoimintayksiköidensä biologiseen monimuotoisuuteen, 

ekosysteemeihin ja niihin liittyviin ekosysteemipalveluihin kohdistuvat vaikutukset ja 

omaksumaan periaatteen ”Ei biologisen monimuotoisuuden nettohäviötä” 

”hillitsemishierarkian” avulla (eli välttää, minimoida, palauttaa ja kompensoida); 

• minimoi toimintansa luonnonsuojelualueilla ja/tai alueilla, joilla on merkitystä biologisen 

monimuotoisuuden1 ja/tai erityisen kiinnostava/arvo, ja varmistaa, että uudet 

tuotantolaitokset valitaan suojelualueita kunnioittaen ja varmistetaan biologisen 

monimuotoisuuden säilyttäminen, ekosysteemipalvelut ja metsien häviämisen estäminen;  

• sitoutuu kehittämään tuotteita ja tuotantoprosesseja kiertotalouden periaatteiden 

mukaisesti, muunnettuna ”5R” -lähestymistapaan (Re-think — Refuse — Reduce — Reduce 

— Reuse — Recycle) ilmastonmuutoksen tavoittelemiseksi. lieventäminen ja asteittainen 

hiilestä irtautuminen arvoketjussa, vastuullinen käyttö ja luonnonvarojen kulutuksen 

vähentäminen (”Resource Stewardship”) ja minimoidaan epäpuhtauspäästöt  

• kehittää ja toteuttaa hätätilanteiden hallintaohjelmia, joiden tarkoituksena on estää ihmisille 

ja ympäristölle aiheutuvat vahingot onnettomuustapauksissa;  

 
1 Biologisen monimuotoisuuden kannalta merkitykselliset alueet — alueet, jotka sisältävät merkityksellistä biologista monimuotoisuutta 

maailmanlaajuisesti, alueellisella tai kansallisella tasolla (”kriittinen biologinen monimuotoisuus”): alueet/luontoalueet/suojellut lajit; 

IUCN:n punaisella listalla kriittisesti uhanalaisiksi, uhanalaisiksi tai haavoittuviksi luokitellut lajit, endeemiset lajit; kansainvälisesti 

tunnustetut lajit alueilla (Unescon maailmanperintökohteet, Ramsarin kosteikot, Unescon ihminen ja biosfääri). 
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• määrittelee, valvoo ja tiedottaa sidosryhmilleen erityistavoitteita työterveyden, -

turvallisuuden ja ympäristönsuojelun tason jatkuvan parantamisen edistämiseksi 

prosesseihinsa, tuotteisiinsa ja palveluihinsa niiden elinkaaren ajan;  

• valtuuttaa, kouluttaa ja motivoi työntekijöitään työskentelemään turvallisella ja 

ympäristöystävällisellä tavalla, ottamalla organisaation kaikki tasot mukaan 

täydennyskoulutus- ja tiedotusohjelmaan, jonka tarkoituksena on edistää työterveyden ja -

turvallisuuden kulttuuria ja ympäristönsuojelua sekä varmistaa, että yhtiön vastuut ja 

menettelyt näillä aloilla päivitetään, niistä tiedotetaan ja ymmärretään asianmukaisesti;  

• tekee aktiivista yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti institutionaalisten, akateemisten, 

valtiosta riippumattomien ja teollisuusalan elinten kanssa, jotka vastaavat tässä politiikassa 

käsiteltyjen kysymysten sääntelystä, tutkimisesta ja kestävästä hallinnoinnista; 

• edellyttää toimittajiensa toteuttavan toimipistoillaan ja toimitusketjussaan hallintamallin, joka 

koskee työterveyttä ja -turvallisuutta, ympäristönhuoltoa, biologisen monimuotoisuuden ja 

ekosysteemien suojelua, metsien häviämisen ehkäisemistä, säilyttämistä ja vastuullista 

käyttöä luonnonvarat kansainvälisten standardien ja niiden maiden lakien ja asetusten 

mukaisesti, joissa ne toimivat.   

Tavoitteenaan noudattaa tässä politiikassa ilmaistuja arvoja Pirelli on ottanut käyttöön integroituja, 

jäsenneltyjä ja dynaamisia johtamisjärjestelmiä, jotka keskittyvät jatkuvaan parantamiseen ja 

perustuvat parhaisiin käytäntöihin ja asiaankuuluviin tunnustettuihin kansainvälisiin standardeihin.  

Pirellin ylimmällä johdolla, jota tukevat terveys-, turvallisuus- ja ympäristöosasto sekä muut eri 

tavoin mukana olevat osastot (esimerkkinä T&K, Kestävä kehitys, Osto, Laatu, Valmistus, 

Yritysriskienhallinnan osastot) on strateginen rooli täysimääräisessä toteutuksessa tämän politiikan 

mukaisesti, varmistamalla koko henkilöstön ja Pirellin kanssa yhteistyötä tekevien henkilöiden 

osallistuminen, jotta nimenomainen käyttäytyminen olisi johdonmukaista tässä esitettyjen arvojen 

kanssa.  

Suunnitelmat ja tulokset raportoidaan konsernin vuosikertomuksessa hallituksen hyväksynnän 

jälkeen. 

Pirelli on asettanut kaikkien sidosryhmiensä saataville kanavan (”Whistleblowing Policy - Reporting 

Procedure”, julkaistu Pirellin verkkosivustolla) raportoidakseen jopa nimettömästi kaikista 

tilanteista, jotka tämän käytännön vastaisesti muodostavat tai voivat muodostaa riskin terveyden ja 

turvallisuuden suojelemiselle ja ihmisten hyvinvointi sekä ympäristönsuojelu.  

 

Tähän käytäntöön liittyvät asiakirjat: 

• Eettiset säännöt  

• Globaali ihmisoikeuspolitiikka 

• Tuotteen Stewardship-politiikka 

• Kestävä luonnonkumipolitiikka 

• Globaali laatupolitiikka 

• Whistleblowing-politiikka — Raportointimenettely 
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https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-sustainable-natural-rubber-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-quality-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy

