Vastuu huomisesta (Responsible Care*)
Menettelytapaa
koskeva
lausunto

Vastuu
huomisesta tavoitteet

Solenis on sitoutunut suojelemaan luontoa ja turvaamaan työntekijöidensä,
heidän perheittensä ja ympäröivien yhteisöjen terveyttä ja turvallisuutta.
Pyrimme määrätietoisesti tarjoamaan tuotteidemme erinomaista
tuotevastuuta tukeaksemme asiakkaitamme, tavarantoimittajiamme ja niitä
markkinoita, joiden palveluksessa olemme. Työskentelemme ollaksemme
näillä alueilla toimialan johtava yritys ja olemme sitoutuneet hoitamaan
maailmanlaajuisia toimipaikkojamme ja liiketoimintaamme Vastuu
huomisesta periaatteita noudattamalla.

Soleniksen perusarvot, periaatteet ja sitoumukset heijastuvat näissä Vastuu
huomisesta tavoitteissa:
Tavoitteena nolla tapaturmaa. Uskomme, että kaikki loukkaantumiset,
työperäiset sairaudet ja tapaturmat ovat estettävissä. Olemme sitoutuneet
toiminnassamme noudattamaan nolla tapaturmaa kulttuuria. Nolla tapaturmaa
-ohjelma koskee kaikkia työntekijöitä, edistää myös työn ulkopuolista
turvallisuutta ja huolenpitoa ympäristöstä työntekijöidemme ja heidän
perheittensä hyväksi. Suunnittelemme, rakennamme ja käytämme
toimitilojamme niin, että ne ovat turvallisia ja otamme huomioon ympäristön
suojelun sekä paikallisen yhteisön.
Varmista määräysten noudattaminen. Olemme sitoutuneet soveltuvien
ympäristöä, terveyttä, henkilöstön turvallisuutta ja yleistä turvallisuutta
koskevien lakien, määräysten, teknisten ohjeiden ja sisäisten standardien
noudattamiseen sekä korkeiden eettisten periaatteiden noudattamiseen.
Vähennä ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvia
haittavaikutuksia. Olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti
toimintatapojamme sekä tarjoamaan tuotteita ja palveluja, joista koituu niiden
elinkaaren aikana mahdollisimman pieni riski ihmisille ja ympäristölle, samalla
kun ne vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaidemme tarpeita. Olemme
sitoutuneet toimintamme ja tuotteidemme ympäristövaikutusten jatkuvaan
vähentämiseen tukiessamme maailmanlaajuisia ponnistuksia kestävän
kehityksen hyväksi. Pyrimme poistamaan kokonaan tai vähentämään
toimintamme tuottamia päästöjä ja jätteitä sekä edistämään
energiatehokkuutta ja resurssien säästöä koko tuoteketjun läpi.

Läpinäkyvyys

Me pidämme yllä avointa vuoropuhelua, työntekijöidemme ja yhteisöjemme
kanssa ympäristöä, terveyttä, turvallisuutta ja tuotevastuuta koskevista
kysymyksistä. Teemme yhteistyötä valtionhallinnon, päättäjien,
kansalaisjärjestöjen ja tuoteketjun eri osapuolten kanssa kehittääksemme ja
edistääksemme sellaisia lakeja, asetuksia ja käytäntöjä, jotka parantavat
terveyttä ja ympäristön tilaa.

Maailmanlaajuinen
toimintajärjestelmä

Vastuu huomisesta toimintajärjestelmämme luo perustan Vastuun
huomisesta tavoitteiden saavuttamiselle. Olemme sitoutuneet parantamaan
jatkuvasti menetelmiämme ja suoritustamme kattaen koko
maailmanlaajuisen liiketoimintamme. Arvioimme suoriutumistamme ja
raportoimme siitä säännöllisesti sidosryhmille.

Vastuu
tuotteesta
(Product
Stewardship)

Teemme yhteistyötä asiakkaiden, tavarantoimittajien, kuljetusliikkeiden ja
jakelijoittemme kanssa varmistaaksemme tuotteiden turvallisuuden ja
nostaaksemme tuotevastuun tasoa. Kehitämme ja tuotamme tuotteita, jotka
voidaan valmistaa, jaella, käyttää ja kierrättää tai hävittää turvallisella,
varmalla ja ympäristön kannalta terveellisellä tavalla. Tarjoamme koko
tuoteketjun käsittävää tuoteturvallisuustietoa, jotta asiakkaamme ja
loppukäyttäjämme voisivat ymmärtää ja hallita riskejä ja siten tarjota
asianmukaista ja olennaista tietoa omille sidosryhmilleen.

Vastuu

Tämän menettelytavan noudattaminen on jokaisen työntekijän vastuulla ja
työsuhteen ehtona sekä niiden alihankkijoiden, jotka toimivat puolestamme.
Soleniksen johto sekä johtaa esimerkillään että sivistää ja kouluttaa
työntekijöitään ja sidosryhmiään.

Soveltamisala

Tämä menettelytapa koskee kaikkia Soleniksen toimipaikkoja, palveluja ja
toimintoja, Soleniksen kokonaan omistamia tytäryhtiöitä sekä yhteisyrityksiä,
joissa Soleniksella on yli 50 prosentin osuus pääomasta ja joissa Ashland on
hallinnosta vastaava osapuoli.

Voimaantulopäivä

01 elokuuta 2014

*Tavaramerkin omistaa kolmas osapuoli

