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KONSERNIN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 

 

TAUSTA JA KUVAUS 

 
Tausta 

Tämä konsernin ympäristövastuupolitiikka sitoo Telia Company AB:tä, sen tytäryhtiöitä ja sen 
yhteisyrityksiä (jäljempänä ”Telia Company”). 
 
Konsernipolitiikan isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit on määritelty velvollisuuksien ja 
oikeuksien delegointiasiakirjassa.  
 

Kuvaus  

Telia Company on ottanut käyttöön tässä konsernipolitiikassa kerrotut periaatteet voidakseen 
hallita yhtiön toiminnan ympäristövaikutuksia proaktiivisesti. Periaatteet koskevat asiakkaille 
tarjottavan tuote- ja palveluntarjonnan koko elinkaaren aikaisia vaikutuksia.  
 

SOVELTAMISALA JA TARKOITUS 

 

Soveltamisala 

Konsernipolitiikkaa sovelletaan Telia Company AB:ssä sekä sen tytäryhtiöissä ja 
yhteisyrityksissä niitä sitovana politiikkana (tarvittaessa yhtiön hallituksen virallisen 
hyväksynnän jälkeen). Telia Company-konsernin tavoitteena on lisäksi, että 
konsernipolitiikassa esitetyt periaatteet ja tavoitteet otetaan käyttöön myös kaikissa Telia 
Companyn osittain omistamissa yhtiöissä. 
 
Konsernipolitiikka on osa konsernin johtamis- ja hallintoperiaatteita, joihin kuuluvat muun 
muassa:  

a) hallituksen hyväksymät Konsernin eettiset toimintaperiaatteet, Lupaus, Yhteiset arvot, 
Painopistealueet, Strategia, Konsernipolitiikat ja Toimitusjohtajan ohjeet;   

b) Toimitusjohtajan päätökset sekä toimitusjohtajan hyväksymät Konserniohjeet ja 
Velvollisuuksien ja oikeuksien delegointiasiakirja (Delegation of Obligations and 
Authority); ja  

c) konsernitoimintojen johtajien hyväksymät Konserniohjeistukset. 

 

Tätä konsernipolitiikkaa täydentävät konserniohjeet ja konserniohjeistus. 
 
Tarkoitus 

Tämän konsernipolitiikan tarkoituksena on varmistaa, että Telia Company hallinnoi yhtiön 
ympäristövaikutuksia tuotteiden ja palvelujen tarjoamisen koko elinkaaren ajan. 
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PERIAATTEET 

ICT-alan toimijana Telia Company on mukana rakentamassa kestävää yhteiskuntaa: 
Tarjoamme tuotteita ja palveluja, joiden avulla asiakkaat voivat minimoida 
ympäristöjalanjälkensä, parantaa resurssitehokkuutta ja pienentää kustannuksiaan. 
Keskeisiä ympäristökysymyksiä Telia Companyn näkökulmasta ovat energiankäyttö, 
kasvihuonepäästöt ja jäte. 
 
Konsernipolitiikan mukaisissa toiminnoissa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
 

 Noudatamme johdonmukaista ja strukturoitua johtamistapaa, joka perustuu jatkuvaan 
parantamiseen, ja joka pyrkii negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseen. 
  

 Vähimmäisvaatimuksena noudatamme kaikkia kansallisia ympäristölakeja ja -
säännöksiä toimintamaissamme.  
 

 Otamme huomioon tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren vaikutukset. 
 

 Tuemme ennakoivaa toimintatapaa koko arvoketjussa. 
 

 Olemme sitoutuneet kehittämään, käyttämään ja edistämään ympäristöystävällistä 
teknologiaa ja palveluita toiminnassamme ja koko arvoketjussa.  
 

 Osallistumme ympäristövastuuta edistävään tutkimukseen, tiedon jakamiseen ja 
julkiseen sääntelyyn yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. 
 

 Mittaamme, seuraamme ja viestimme säännöllisesti ympäristötavoitteiden 
toteutumisesta läpinäkyvästi, luotettavasti ja viiveettä. 

 

Näitä periaatteita sovelletaan aina kansallisten lakien ja säännösten asettamissa rajoissa. 

 

ROOLIT JA VASTUUT 

Jokainen Telia Companyn toimitusjohtajalle raportoiva johtaja vastaa siitä, että tästä 
konsernipolitiikasta tiedotetaan asianmukaisesti ja että se pannaan täytäntöön sekä siitä, että 
hänen vastuualueensa työntekijät tuntevat tämän konsernipolitiikan ja noudattavat sitä. 
 
Maayhtiöiden toimitusjohtajat ja johtoryhmät vastaavat siitä, että konsernipolitiikasta 
tiedotetaan ja että se otetaan käyttöön heidän toiminta-alueillaan. 
 
Jokainen Telia Companyn työntekijä vastaa kuitenkin itse siitä, että lukee ja ymmärtää 
konsernipolitiikan ja noudattaa sitä omalla vastuualueellaan. Kukin työntekijä on lisäksi 
velvollinen ilmoittamaan konsernipolitiikan vastaisesta toiminnasta tai toiminnasta, jonka 
epäilee olevan konsernipolitiikan vastaista. 
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POIKKEUKSET 

Jos jokin Telia Companyn tytäryhtiö tai yhteisyritys haluaa ottaa käyttöön vastaavan 
konsernipolitiikan, joka poikkeaa tästä konsernipolitiikasta, tulee tällainen poikkeus 
hyväksyttää Telia Company AB:n hallituksella.  
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