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MEIDÄN YMPÄRISTÖVASTUUMME
Olemme yrityksenä sitoutuneet ympäristönsuojeluun kaikessa organisaation toiminnassa: Pyrimme
aktiivisesti vähentämään ja ehkäisemään toimintamme aiheuttavaa ympäristöön kohdistuvaa haittaa
ja tukemaan kestävää kehitystä. Tässä onnistumme arvioimalla toimintamme ympäristövaikutuksia
ja -riskejä säännöllisesti sekä asettamalla tavoitteita ympäristövaikutuksiemme vähentämiseksi.
Kehitämme ympäristöjärjestelmäämme jatkuvasti lujittaaksemme toimintamme vastuullisuutta
kaikilla toimintamme tasoilla. Haluamme olla asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme
rehellinen, luotettava, vastuullinen ja lupauksensa pitävä kumppani.
Seuraamme alalla tapahtuvaa kehitystä ja olemme sitoutuneet noudattamaan olennaisia
ympäristölakeja, alueellisia ympäristövaatimuksia ja -säädöksiä sekä sidosryhmien asettamia
vaatimuksia

ympäristönsuojeluun

liittyen.

Haluamme,

että

ympäristövastuullisuus

on

sisäänrakennettu kaikkiin tuottamiimme tuotteisiin ja palveluihin.
Ympäristöjärjestelmälle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen ehtona on yrityksen johdon saumaton
sitoutuminen ympäristöjärjestelmään. Henkilöstön riittävällä koulutuksella ja viestinnällä edistämme
ympäristön kannalta tehokkaiden työtapojen käyttöönottoa, pienennämme toimintamme aiheuttamaa
ympäristöön kohdistuvaa rasitusta sekä lisäämme tietoisuutta ympäristöjärjestelmästämme ja sen
tärkeydestä kaikilla toiminnan tasoilla. Vastuu ympäristöjärjestelmän kehittämisestä on yrityksen
johdolla.
Haluamme toimia Galena Pharmassa vastuullisesti ja edellytämme vastaavia tavoitteita
yhteistyökumppaneiltamme. Huomattavimmat ympäristövaikutuksemme aiheutuvat materiaalien,
energian ja luonnonvarojen käytöstä ja jalostuksesta. Siksi ympäristövaikutustemme ja vastuullisuutemme

hallinnassa

painotamme

toimittajien

ja

sidosryhmien

valinta-

ja

arviointiprosesseja, materiaali- ja energiatehokkuutta sekä lisäksi toimintamme aiheuttamia päästöjä
ilmaan, jätevesiä sekä jätettä ja sen kierrätettävyyttä.

MILLAISTA VASTUULLISUUTTA ODOTAMME SIDOSRYHMILTÄMME?
Vastuullinen hankinta ja valmistus on laadukkaan tuotteen ja palvelun tuottamisen perusta.
Tuotteiden valmistajana olemme ensisijaisesti vastuussa niiden turvallisuudesta. Tämän ajattelemme
tarkoittavan sekä tuotteen käyttäjän turvallisuutta että ympäristön turvallisuutta. Lääketeollisuudessa
käytettävien raaka-aineiden valmistajia, kuten myös meitä Galena Pharmaa, sitoo viranomaisten
lääketeollisuudelle määrittämät laatuvaatimukset (GxP, Good Practices eli hyvät tuotantotavat).
Näiden

noudattamisen

lisäksi

olemme

sitoutuneet

edellyttämään

toimittajiltamme

ympäristövastuullisuutta; edellytämme sitoutumista ympäristön rasituksen vähentämiseen ja uusien,
vastuullisten toimintatapojen ja prosessien jatkuvaa kehitystä. Code of Conduct -ohjeistuksessamme
edellytämme myös sitoutumista työntekijöiden hyvinvoinnin kehittämiseen ja toiminnan
eettisyyteen. Säännöllisin auditoinnein varmistumme siitä, että sopimus pitää.

Galena Pharman toimittajien verkko on
globaalisti

hyvin

toimittajiemme

laaja.

Tästä

johtuen

hallintaprosessit

ovat

riskinarvioon perustuvia. Tämä tarkoittaa sitä,
että

tiedostamme

hankintaketjumme

mahdolliset riskit ja kohdistamme toimenpiteet
riskeistä merkittävimpiin. Koska olemme
sitoutuneet oman toimintamme jatkuvaan
parantamiseen ja kehittämiseen, pyrimme
aktiivisesti

kehittämään

myös

hankintaketjumme hallintaprosesseja. Lisäksi
pyrimme

toimimaan

ympäristövastuullisesti

myös

itse
silloin,

kun

hankintaketjun riskien hallintamahdollisuutemme ovat rajalliset: Tarjoamme tarvittaessa tietoa
ympäristövastuullisuudesta ja kannustamme ympäristön kannalta vastuullisiin tekoihin.

Uskomme, että kokonaisvaltaisesti hyvinvoivat ihmiset ovat yrityksemme tärkein voimavara. Jotta
me ihmiset voimme voida hyvin, on luonnon meidän ympärillämme voitava hyvin.

