Kvaliteedi-, töö- ja keskkonnajuhtimissüsteem
JUHTIMISSÜSTEEMI KÄSIRAAMAT Lisa 1. ES kvaliteedi, keskkonna ja tööohutuse juhtpõhimõtted ja eesmärgid
Enefit Solutions AS´is on juurutatud keskkonna - (ISO 14001:2015), tööohutuse- (OHSAS 18001) ja
kvaliteedijuhtimissüsteem (ISO 9001:2015). Juhtimissüsteemide järjepidev parendamine ja siseauditite
korraline läbiviimine on aluseks keskkonnaalase, kvaliteedi ja töökeskkonna tulemuslikkuse ning
töötajate teadlikkuse tõstmisele. Enefit Solutions AS sihiks on klientide, omanike ja töötajate pidev
rahulolu ning ettevõtte stabiilne areng. Juhtimispõhimõtted on muuhulgas suunatud normatiivaktidele
vastavate töötingimuste loomisele, samuti traumade, kutsehaiguste ja avariide pidevale vähendamisele
struktuuriüksuses ja igal töökohal.
Enefit Solutions AS´il on tegevustega kaasnevate keskkonnamõjude ohjamiseks vajalikud
keskkonnaload: välisõhu saasteluba, jäätmeluba, vee erikasutusluba ja kiirgustegevusluba. Tegevuse
käigus tekkivaid jäätmeid sorteeritakse liigiti ja käideldakse vastavalt kehtivale seadusandlusele,
toodete transportimisel pakendeid korduskasutatakse. Röntgenograafiaseadmeid kasutatakse
keevisliidete ja metalli kvaliteedi kontrollimiseks; kiirgustegevusel tagatakse kiirgusohutus ja
teostatakse nõuetekohaselt kiirgustöötajate isikudooside kiirgusseiret.
Kvaliteedieesmärkide saavutamiseks:
• Taotleme alati toote kõrget kvaliteeti
• Tegutseme kliendikeskselt ja paindlikult
• Peame kinni kokkulepitud tähtaegadest
• Meil on efektiivne töökorraldus ja tõhus infoliikumine
• Tõstame pidevalt töötajate kvalifikatsiooni ja motivatsiooni
• Parandame pidevalt olme- ja töötingimusi
• Majandame efektiivselt
• Parendame pidevalt juhtimissüsteemi
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Tööohutuseesmärkide saavutamiseks:
• Jälgime tööohutuse- ja töötervishoiualaste seadusandlike ja normatiivaktide nõudeid
• Tagame töötajate optimaalse töö- ja puhkerežiimi
• Tagame kõrge efektiivsusega isikukaitsevahendid
•

Tagame vajalikul tasemel töötajate tööohutuse- ja töötervishoiualase väljaõppe

•

Kõrvaldame ettevõtte töötajate ja alltöövõtjate riske regulaarse töö organiseerimisega oluliste
ohtude ja riskianalüüsi määratlemisel ning vajalike juhtimismeetodite juurutamisel.
Täiustame pidevalt tööohutuse- ja töötervishoiualase tegevust vastavalt OHSAS 18001
nõuetele.
Kindlustame juhtpõhimõtete raames vastuvõetud kohustuste täitmise kontrolli.

•

•

Juhtpõhimõtted on Enefit Solutions AS´i üldise juhtimistegevuse lahutamatu osa ja seotud
igapäevaste tegevuste ning protsessidega. Juhtpõhimõtted on avalikud ja vajadusel korrigeeritakse
juhtkonnapoolse ülevaatuse raames, kord kahe aasta jooksul või juhul, kui ettevõtte tegevustes on
toimunud olulised muudatused. Vastavuskohustustest, olulistest keskkonnaaspektidest ja eesmärkidest tulenevad ülesanded on kirjas Enefit Solutions AS´i tegevuskavas ja seirekavas.

Keskkonnaeesmärkide saavutamiseks:
• Järgime kehtivaid õigus- ja haldusakte ning täidame keskkonnalubade nõudeid.
• Teadvustame oma majandustegevuse olulisemaid keskkonnaaspekte, võttes neid arvesse
projektide riskide hindamisel ja ennetades või minimeerides nende mõju keskkonnale.
• Väldime keskkonna saastamist, sh panustame piirkonna õhukvaliteedi parendamisse ja
seiresse.
• Keskendume jätkusuutlikule ressursikasutusele – energia ja teiste ressursside efektiivsele
kasutamisele.
• Kasutame keskkonda säästvaid tehnoloogiaid ja materjale – parimat võimalikku
tootmistehnoloogiat.
• Tõstame tootmisprotsesside efektiivsust (nt materjalijäägiprotsendi vähendamine läbi parema
asetuslahenduse).
• Oleme avatud tegema koostööd keskkonnaeesmärkide saavutamiseks teadus- ja
uurimisasutustega.
• Järgime Eesti Energia keskkonnapoliitikat ja head tava.
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