
 
 

  

   

 

  

 

 

Terveyttä, turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskeva käytäntö 

 

Ihmisten terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin turvaaminen sekä ympäristön suojeleminen 

ovat tärkeitä arvoja Pirelli-konsernin toiminnan hallinnassa ja kehittämisessä.  

 

Pirellin kestävää kehitystä koskevan strategian tavoitteena on edistää jatkuvasti 

ympäristönsuojelua, työterveyttä ja -turvallisuutta sekä hyvinvointia yrityksen arvojen ja eettisten 

periaatteiden sekä Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen kestävyysmallin, 

Kansainvälisen työjärjestön työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevan julistuksen sekä 

ympäristöä ja kehitystä koskevan Rion julistuksen mukaisesti.  

 

Erityisesti Pirelli: 

 hallitsee ympäristöön ja työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä toimiaan olennaisten 

lakimääräysten ja kaikkien sovittujen sitoumusten sekä tiukimpien kansainvälisten hallintaa 

koskevien standardien mukaisesti 

 pyrkii siihen, ettei mitään tapaturmia satu, toteuttamalla toimenpiteet työterveyteen ja -

turvallisuuteen liittyvien riskien täsmälliseen tunnistamiseen, arviointiin ja ennaltaehkäisyyn, 

jotta tapaturmien ja ammattisairauksien määrää ja vakavuutta voidaan vähentää pysyvästi, 

sekä ottamalla käyttöön sitä varten terveydenvalvontasuunnitelmat, joilla suojellaan 

työntekijöitä tietyiltä työhön liittyviltä vaaratekijöiltä 

 pyrkii vähentämään konsernin ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta tunnistamalla, 

arvioimalla ja ennaltaehkäisemällä ympäristöriskit tarkasti sekä tunnistamalla 

asianmukaiset toimintasuunnitelmat 

 kehittää ja toteuttaa hätätilanteisiin tarkoitettuja hallintasuunnitelmia, joiden tarkoituksena 

on estää ja välttää tapaturmat ja ympäristövahingot onnettomuustilanteissa 

 määrittää sen prosesseihin, tuotteisiin ja palveluihin niiden koko käyttöiän ajan liittyvät 

työterveyden, työturvallisuuden ja ympäristön suojelun jatkuvaa parantamista koskevat 

erityiset tavoitteet, valvoo niitä ja tiedottaa niistä osakkeenomistajilleen 

 pyrkii kehittämään turvallisia tuotteita ja tuotantoprosesseja, jotka on suunniteltu siten, että 

voimme vähentää saastuttavia päästöjä, jätteiden määrää (myös käyttämällä uudelleen ja 

kierrättämällä materiaaleja), olemassa olevien luonnonresurssien kulutusta ja 

ympäristömuutoksen aiheuttajia, jotta voimme suojalla ympäristöä, luonnon 

monimuotoisuutta ja ekosysteemeitä etenkin toiminta-alueillamme 

 kannustaa, kouluttaa ja motivoi työntekijöitään työskentelemään turvallisella ja 

ympäristöystävällisellä tavalla organisaation kaikilla tasoilla jatkuvan koulutus- ja 

tiedotusohjelman avulla, jonka tavoitteena on edistää turvallista työskentelytapaa ja 

ympäristön kunnioittamista sekä taata, että näiden alueiden vastuut ja menetelmät 

päivitetään, niistä tiedotetaan ja ne ymmärretään oikein 

 tukee työterveyttä, työturvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevia tiedottamista ja 

tietoisuutta lisääviä aloitteita 

 tarjoaa jatkuvaa käytännön tukea työntekijöiden työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisen 

helpottamiseksi 



 
 

  

   

 

 hallitsee toimitusketjujaan vastuullisella tavalla, mukaan lukien etenkin työterveyden ja -

turvallisuuden sekä ympäristönsuojelun kunnioittaminen toimittajien valinnassa, 

sopimusehtojen määrittämisessä ja tarkastusten ehdoissa. Lisäksi se edellyttää, että 

toimittajat käyttävät vastaavaa hallintamallia omissa toimitusketjuissaan ja noudattavat 

ympäristön, työterveyden ja työturvallisuuden suojelemista koskevia kansainvälisiä 

standardeja sekä maakohtaisia lakimääräyksiä ja asetuksia 

 tiedottaa työturvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvistä periaatteistaan 

osakkeenomistajille ja tekee aktiivisesti yhteistyötä näitä asioita käsittelevien kansallisten ja 

kansainvälisten institutionaalisten ja akateemisten instituutioiden kanssa. 

 

Tämän käytännön tavoitteiden saavuttamiseksi Pirelli on ottanut käyttöön integroidun, 

rakenteellisen ja dynaamisen "Terveys, turvallisuus ja ympäristö" -hallintajärjestelmän, joka 

perustuu tunnustettuihin parhaisiin käytäntöihin ja kansainvälisiin standardeihin.  

 

Pirellin ylimmällä johdolla, joka saa jatkuvaa tukea työterveydestä, työturvallisuudesta ja 

ympäristönsuojelusta vastaavalta osastolta, on strateginen rooli tämän käytännön täysimittaisessa 

toteuttamisessa. Sen tehtävänä on taata, että koko henkilöstö ja Pirellin kanssa yhteistyötä 

tekevät tahot osallistuvat käytännön toteuttamiseen ja toimivat käytännön arvojen mukaisesti. 

  

Pirellin osakkeenomistajien käytössä on erityinen kanava (Pirellin verkkosivustolla julkaistu 

"Konsernin Whistleblowing-ilmiantojärjestelmä"), jota kautta voi raportoida myös anonyymisti 

mistä tahansa tilanteesta, joka tämän käytännön vastaisesti uhkaa tai voi uhata ihmisten terveyttä, 

turvallisuutta tai hyvinvointia tai ympäristönsuojelua. 
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