TERVEYS JA TYÖTURVALLISUUSPOLITIIKKA
Johtavana teräksenvalmistajana Ovako kantaa vastuunsa työturvallisuudesta ja terveydestä kaikin tavoin. Tämä
saavutetaan parantamalla fyysistä, organisatorista ja sosiaalista työympäristöä, paloturvallisuutta, hätätilannevalmiutta
sekä vaaratilanteiden ja tapaturmien hallintaa.
Valmistamme terästuotteemme matalilla ilmastovaikutuksilla vaarantamatta kuitenkaan työntekijöidemme
työympäristöä. Tarjoamme kaikille työntekijöillemme turvallisen ja terveellisen työympäristön sekä soveltuvissa
tilanteissa turvalliset ja terveelliset asuintilat. Edistämme johtamista, joka innostaa ja edistää osallistumista
terveellisen työympäristön luomiseen.
Otamme tämän politiikan huomioon yhdessä strategisten päätösten kanssa päivittäisessä työssämme,
kehittäessämme käytäntöjä ja prosesseja samoin kuin arvioidessamme ja asettaessamme tavoitteita.
Sitoumus ja periaatteet
• Turvallisuus on Ovakon perusarvo. Me emme tingi meille työskentelevien henkilöiden terveydestä tai
turvallisuudesta.
• Osallistamme työntekijät ja työntekijöiden edustajat järjestelmälliseen työympäristön kehittämiseen.
• Kaikkien työntekijöidemme tulee päivittäisessä työssään kiinnittää huomiota työn terveys- ja
työturvallisuusnäkökohtiin, ja he saavat näihin liittyvää koulutusta.
• Lakien ja muiden säädösten noudattaminen on vähimmäisvaatimus.
• Kaikkia yksiköitämme tulee johtaa työntekijöiden terveyttä ja työturvallisuutta suojellen.
• Parannamme paloturvallisuutta järjestelmällisesti paloriskien minimoimiseksi.
• Toimintojemme kehittämisessä ja investointipäätöksissä otamme huomioon parhaat käytännöt ja uudet
teknologiat myös työympäristön näkökulmasta.
• Kaikilla yksiköillämme on kriisi- ja pelastussuunnitelmat. Simuloimme ja harjoittelemme säännöllisesti
hätätilannevalmiutta sekä toimintaa poikkeama- ja vahinkotilanteissa.
• Otamme terveys- ja työturvallisuusasiat huomioon tuotteiden ja palveluiden hankinnassa siten, että tämän
politiikan keskeisiä periaatteita noudatetaan myös toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.
• Esimiehemme ja työntekijämme toimivat yhdessä poistaakseen vaaroja, vähentääkseen tapaturmariskejä,
työstä johtuvia sairauksia sekä paloturvallisuusriskejä.
• Kaikissa yksiköissämme tulee toteuttaa tarkoituksenmukaiset toimet työntekijöiden terveyden edistämiseksi sekä
työtapaturmien ja työperäisten sairauksien ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja seuraamiseksi.
Vastuu
• Jokainen työntekijä on henkilökohtaisesti vastuussa ei ainoastaan omasta vaan myös työtoveriensa turvallisuudesta.
• Jokaisen meistä tulee olla selvillä työnsä turvallisuus- ja terveysnäkökohdista, noudattaa kaikkia
asianmukaisia sääntöjä ja työohjeita sekä ilmoittaa viipymättä kaikista tapaturmista, vaarallisista
olosuhteista ja epäkohdista.
• Linjaorganisaatio on vastuussa tämän politiikan toteuttamisesta. Esimiehet vastaavat kouluttamisesta ja tiedon
kulusta, varmistavat vaatimusten täyttämisen ja johtavat omalla esimerkillään. He asettavat tavoitteita,
mittaavat tuloksia ja varmistavat parannustoimenpiteiden toteuttamisen.
Viestintä
• Ovakon viestintä henkilöstölle, viranomaisille ja muille sidosryhmille on avointa ja perustuu tosiasioihin.
Tämä politiikka ja sen periaatteet koskevat myös Ovakon tiloissa työskenteleviä alihankkijoita.
Tämän politiikan vaatimusten täyttymistä arvioidaan säännöllisin katselmuksin.
Ovakon hallitus on hyväksynyt tämän politiikan 22.10.2021.

Marcus Hedblom
konsernijohtaja

Asiakirjan valmistelija on konsernin yritysvastuu- ja työturvallisuusjohtaja.
Asiakirjan omistaja on talousjohtaja.

