Terveyttä, turvallisuutta, ympäristöä ja laatua koskevat toimintaperiaatteet
AFRYn johto sitoutuu tämän toimintaperiaatteen mukaisesti edistämään terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön ja laatuun liittyviä näkökohtia kaikissa toiminnoissamme. Toimintaperiaatteissa määritetään puitteet paikallisille tavoitteille, tavoitteiden asettamiselle ja päätöksenteolle johtamisjärjestelmään liittyvissä prosesseissa. Kaikkia työntekijöitä velvoitetaan
noudattamaan näitä periaatteita.

Soveltamisala
Terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu on integroitu
yrityksemme johtamis- ja liiketoimintaprosesseihin.

Näitä toimintaperiaatteita sovelletaan kaikkiin niiden tytäryhtiöiden ja yksiköiden työntekijöihin, joissa konsernin emoyhtiöllä AFRY AB:llä on ratkaiseva määräysvalta
(suoraan tai välillisesti).

Periaatteet
Sitoudumme
— tarjoamaan laadukkaita ja kestäviä palveluita ja ratkaisuja
— lisäämään tietoisuutta kestävästä kehityksestä
— tunnistamaan alueet, joilla voimme lisätä myönteisiä
ja vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia
— toimimaan ennalta ehkäisevästi terveys- ja turvalli-

Otamme terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatunä-

suusriskien tunnistamiseksi, hallisemiseksi ja poista-

kökohdat huomioon liiketoimintamme ja toimeksianto-

miseksi

jemme suunnittelussa.

— noudattamaan asiaankuuluvia lakeja ja standardeja

Tavoitteemme:

— kehittämään jatkuvasti terveyttä, turvallisuutta, ym-

— Huolehtia siitä, että omissa ja asiakkaiden toimitiloissa, työmailla, liikematkoilla ja projektikohteissa
on sellainen terveellinen ja turvallinen työympäristö,
jossa ei tapahdu työtapaturmia eikä esiinny työperäisiä sairauksia. Tämä tarkoittaa turvallista ja terveellistä työpaikkaa myös fyysisen, emotionaalisen ja
henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta.
— Lisätä myönteisiä ja vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia. Perustamme päätöksemme kokonaisvaltaiseen ajattelutapaan, jossa otamme huomioon kaikki
kestävän kehityksen näkökohdat.
— Luoda arvoa asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme sekä mahdollistaa yrityksen toiminnan jatkuvuus ja kasvu.

päristöä ja laatua koskevaa toimintaamme.
Toteutamme tämän
— tunnistamalla sidosryhmämme ja ymmärtämällä niiden tarpeet ja odotukset
— toteuttamalla järjestelmällisiä ja yhtenäisiä työkäytäntöjä sekä tarjoamalla tarvittavaa koulutusta
— ottamalla huomioon terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatunäkökohdat liiketoimintamme ja hankkeidemme suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä
tunnistamalla ja hallitsemalla mahdollisuuksia ja riskejä
— tekemällä tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa,
jotta voimme kehittää kestäviä ratkaisuja oikea-ai-

Hallitsemme riskejä, hyödynnämme mahdollisuuksia ja

kaisesti, ja vastata heidän odotuksiinsa tai jopa ylit-

varmistamme kestävän, vastuullisen ja kannattavan lii-

tää ne sovitun työn laajuuden osalta

ketoiminnan.

— kannustamalla johtajuuteen, joka edistää terveyttä ja
turvallisuutta päivittäisessä työssä
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— pysymällä ajan tasalla lakien ja muiden määräysten,
standardien ja parhaiden käytäntöjen muutoksista ja
kehittymisestä
— raportoimalla onnettomuuksista, vaaratilanteista ja
poikkeamista ja hallinnoimalla niihin liittyvää toiminnan kehittämistä
— seuraamalla toimintaamme ja ottamalla oppia kokemuksistamme.

Tehtävät ja vastuut
Tämän dokumentin omistaa konsernin laatupäällikkö
(Head of Quality) ja hän vastaa sen sisällöstä. Hän vastaa myös toimintaperiaatteiden ylläpitämisestä ja päivittämisestä sekä sen asianmukaisesta julkaisemisesta.
Divisioonien johto vastaa toimintaperiaatteiden tiedottamisesta ja täytäntöönpanosta sekä sen varmistamisesta, että koko hänen vastuualueeseensa henkilöstö
tuntee nämä toimintaperiaatteet ja noudattaa niitä.
Linjajohto kaikilla tasoilla on vastuussa asiaankuuluvien
terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatunäkökohtien,

asianmukaiset välineet tehtäviensä hoitamiseksi ammattimaisesti ja turvallisesti.
Kaikki tarjouspäälliköt (Bid Managers) ja tarjousten laatijat vastaavat näiden toimintaperiaatteiden näkökohtien huomioimisesta sekä tarvittaessa eettisen ohjeiston
mukaisen arvioinnin tekemisestä tarjousprosessissa.
Kaikkien projektipäälliköiden vastuulla on ottaa huomioon asiaankuuluvat terveys-, turvallisuus-, ympäristöja laatunäkökohdat, riskit ja mahdollisuudet ja hallita
niitä omien projektiensa suunnittelussa ja toteutuksessa.
Kaikkien työntekijöiden on noudatettava johtamisjärjestelmän soveltuvia menettelyjä, käytettävä aina työssä
tarvittavia turvavarusteita ja ilmoitettava onnettomuuksista, vaaratilanteista, riskihavainnoista ja poikkeamista.
Näiden toimintaperiaatteiden noudattamista seurataan
konsernin laadunvalvontaohjelmalla (sisältäen ulkoiset
ja sisäiset auditoinnit).

tavoitteiden, riskien ja mahdollisuuksien huomioon ottamisesta osana liiketoimintansa tai toimintansa suunnittelua ja seurantaa. Linjajohdon vastuulla on varmistaa,

Tämä on alkuperäisen englanninkielisen tekstin kään-

että heidän tiiminsä, mukaan lukien tiloissamme tai asi-

nös. Jos kieliversioiden välillä on ristiriita, sovelletaan

akkaidemme toimipaikoissa työskentelevät kolmannet

alkuperäistä versiota (Group Policy Health, Safety, Envi-

osapuolet, ovat tietoisia näistä toimintaperiaatteista ja

ronment and Quality).

sovellettavista menettelyistä ja että heillä on
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