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KONSERNIN TYÖTERVEYS JA - TURVALLISUUSPOLITIIKKA 

 

TAUSTA JA KUVAUS 
 
Tausta 
Tämä Human Resources Employee Relations and Health & Safety -toimintoon liittyvä 
konsernipolitiikka sitoo TeliaSonera AB:tä ja sen tytäryhtiöitä (jäljempänä ”Telia Company”). 
 
Kuvaus 
Tämä politiikka määrittelee Telia Companyn työterveys- ja -turvallisuusperiaatteet. Telia 
Companyn työntekijöiden odotetaan noudattavan tämän politiikan asettamia korkeita 
vaatimuksia päivittäisessä toiminnassaan. Tavoitteenamme on, että kaikki toiminnot, joissa 
TeliaCompanylla on omistukseen perustuva määräysvalta, ottavat nämä periaatteet käyttöön 
kaikilta osin. 
 

SOVELTAMISALA JA TARKOITUS 
 
Soveltamisala 
Konsernipolitiikkaa sovelletaan TeliaSonera AB:ssä ja sen tytäryhtiöissä niitä sitovana 
politiikkana. 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 tehdä Telia Companyn terveys- ja 
turvallisuuskulttuurista osa työntekijöiden päivittäistä työelämää ja tarjota työpaikka, joka on 
lainsäädännön vaatimusten mukainen ja turvallinen niin työntekijöille kuin toimittajille ja 
vierailijoillekin. Osoituksena sitoumuksesta tähän pyrkimykseen ovat Telia Companyn, yhtiön 
henkilöstön ja paikallisten toimittajien sitoumukset ja toimet. Meidän kaikkien tulee olla 
tietoisia turvallisuuteen liittyvistä vaatimuksista ja toimia niiden mukaisesti työpaikalla. Tämä 
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tarkoittaa muun muassa tarjotun koulutuksen suorittamista, tiedotteiden ja ohjeiden lukemista 
ja asetettujen vaatimusten noudattamista poikkeuksetta.  
 

PERIAATTEET 
Seuraavia periaatteita sovelletaan tämän konsernipolitiikan mukaiseen toimintaan: 
 
Pääperiaate 
Haluamme suojata ja edistää kaikkien Telia Companylle tai Telia Companylla 
työskentelevien terveyttä ja turvallisuutta; tämä on pääperiaate kaikissa toiminnoissamme 
ympäri maailman. Onnettomuudet, vaaratilanteet, vammat, työperäiset sairaudet ja 
vaaralliset toimet ja olosuhteet ovat tarpeettomia ja estettävissä. 
 
Telia Companyn tavoitteena on tarjota turvallinen ja terveellinen työpaikka ja parantaa sitä 
säännöllisesti varmistamalla työympäristön ja -prosessien turvallisuus, ennaltaehkäisemällä 
terveyden heikentymistä ja reagoimalla siihen sekä tukemalla terveyttä ja hyvinvointia 
edistäviä toimia.  
 
Tämä politiikka määrittelee puitteet terveyteen ja turvallisuuteen liittyvän työn johtamiselle ja 
hallinnalle. Se koskee kaikkia Telia Companyn määräysvallassa olevia yhtiöitä. Viestimällä 
tästä työterveys- ja -turvallisuuspolitiikasta kaikille työntekijöille ja seuraamalla sen 
toimeenpanoa jatkuvasti pyrimme täyttämään sen asettamat vaatimukset sekä parantamaan 
mahdollisesti tunnistettuja kehityskohteita kestävällä tavalla. Tässä politiikassa esitetään osa 
Telia Company-konsernin toimittajien ja muiden liiketoimintakumppaneiden 
sopimusvelvoitteista, joiden toteutumista myös seurataan.  
 
Yhteinen toimintatapamme 
Telia Company on toteuttamassa järjestelmällisempää toimintatapaa, johon sisältyvät hyvän 
terveyden edistäminen, riskien tunnistaminen, pienentäminen tai ennaltaehkäisy ja nopea 
reagointi terveyden heikentymiseen konsernissa. Työterveys- ja -turvallisuustoimintamme 
tulee perustua järjestelmälliseen toimintatapaan, joka on kiinteä osa päivittäistä 
toimintaamme ja jossa ohjeet ovat sovellettavissa käytäntöön.   Kaikkien tasojen esimiesten 
selkeästi määriteltynä vastuuna on näyttää hyvää esimerkkiä terveyteen ja turvallisuuteen 
liittyvässä toiminnassa ja kertoa työntekijöille, mikä yhteys tällä on työntekijöiden ja 
vierailijoiden hyvinvointiin sekä liiketoiminnan kannattavuuteen.  
 
Tavoitteet 
Työterveys- ja -turvallisuustoiminta on paikallista, ja se perustuu tähän politiikkaan, siihen 
liittyviin ohjeisiin sekä paikalliseen lainsäädäntöön. Tavoitteena on tehdä terveys- ja 
turvallisuuskulttuurista osa Telia Companyn henkilöstön päivittäistä työelämää, saada koko 
yhtiö noudattamaan tätä politiikkaa ja vaikuttaa kunkin maan oloihin paikallisten 
toimittajiemme sitoumusten ja toiminnan kautta.  
 
Telia Company määrittelee perussäännöt ja kehityskohteet edistääkseen työterveyden 
ja -turvallisuuden säännöllistä parantamista yhtiössä. Tavoitteemme on minimoida 
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onnettomuuksien, työperäisten sairauksien ja muiden turvallisuusriskien todennäköisyys ja 
vakavuus.  
 
Kehityskohteita Telia Companyssa ovat sairauspoissaolojen osuus, työtapaturmataajuus ja 
tapaturmaiset kuolemantapaukset. Pyrimme ensisijaisesti vähentämään muun muassa 
seuraavien riskien vaikutuksia: 
 

• työympäristö: sähkölaitteet & staattinen sähkö, matala ja korkea jännite, työntekijän 
puristuksiin jääminen, nostaminen, putoaminen tai liukastuminen, hitsaus, tulityöt ja 
onnettomuudet työmatkoilla, 

• esineet ja materiaalit: esineiden pudottaminen tai putoaminen, raskaiden välineiden 
nostaminen ja haavat tai irtileikkautumiset, 

• lämpötila ja ilmanvaihto (esim. työskentely ulkona); 
• säteily (esim. sähkömagneettiset kentät ja laser); ja  
• työntekijöiden oma toiminta: vaaralliset toimintatavat ja riskinotto (esim. turvavyön tai 

kypärän tai muun turvalaitteen käyttämättä jättäminen); ja 
• psykososiaaliset ja ergonomiset riskitekijät. 

 
Telia Companyn tavoitteena on saada OHSAS 18001 -standardin mukainen sertifiointi. 
 
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 konsernipolitiikan ja noudattavat sitä. 
 
Jokainen Telia Companyn työntekijä vastaa kuitenkin itse siitä, että lukee ja ymmärtää 
konsernipolitiikan ja noudattaa sitä. Kukin työntekijä on lisäksi velvollinen ilmoittamaan 
konsernipolitiikan vastaisesta toiminnasta tai toiminnasta, jonka epäilee olevan 
konsernipolitiikan vastaista. 
 
Telia Companyn toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu tästä politiikasta, ja hänen tehtävänään 
on: 

• varmistaa, että konsernissa tehdään asianmukaiset riskienarvioinnit; 
• määritellä perussäännöt ja kehityskohteet; 
• edistää tietoisuutta ja jatkuvaa kehitystä sekä seurata niitä; ja   
• arvioida konsernin suoritusta vuosittain ja raportoida siitä. 

 
Maayhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat tämän politiikan noudattamisesta omilla toiminta-
alueillaan.  
Heidän tehtävänään on: 

• toteuttaa paikallisia politiikkoja ja ohjeita, jotka ovat tämän politiikan ja siihen liittyvien 
ohjeiden sekä paikallisten sääntöjen ja ympäristön mukaisia, ja 

• järjestää riittävät resurssit sen varmistamiseksi, että tarvittaviin toimiin ryhdytään 
kehitystoimenpiteiden toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi.  
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Esimiesten tehtävänä on: 
• varmistaa, että jokainen yhtiön työntekijä tai yhtiölle työskentelevä saa sellaista 

opastusta ja koulutusta ja sellaiset resurssit, joita hänen toimintansa 
työsuojeluperiaatteiden mukaisessa roolissaan edellyttää; ja 

• työskennellä säännöllisesti terveellisen ja turvallisen työympäristön edistämiseksi. 
 
Työntekijät ovat henkilökohtaisesti vastuussa omasta terveydestään, ja heidän odotetaan 
vaikuttavan omalta osaltaan turvalliseen työympäristöön. Työntekijöiden vastuulla on 
raportoida vaarallisista tilanteista tai keskeyttää ne (jos tämä on mahdollista vaarantamatta 
heidän omaa tai muiden turvallisuutta).  
 
Group Human Resources -toimintoon kuuluva Group Health and Safety -yksikkö vastaa 
johtamis- ja hallintoperiaatteiden sekä konsernitasoisten työterveys- 
ja -turvallisuuspolitiikkojen, -ohjelman ja -järjestelmien kehittämisestä. Yksikön vastuulla on 
myös seurata työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvän toiminnan tehokkuutta ja toteutusta ja 
raportoida siitä.  
 
Terveellinen ja turvallinen työympäristö on jokaisen vastuulla. 
 

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