
Quality and Environment Policy 
 

  
 
 

Laatu- ja 
ympäristöpolitiikka 

 

Owner:  
CEO  

Approved by:  
The Board 

Approval date: 
19/05/2022 

Renewal: 
Yearly 

Type of document: 
Group Policy 

Classification:  
Public 

Refers to: 
All employees 

Replaces: 
20/05/2021 



Quality and Environment Policy 
 

  
 

Laatu- ja ympäristöpolitiikka 
Ahlsellin toiminta luo lisäarvoa asiakkaillemme, toimittajillemme sekä itsellemme ja edistää kestävää 
kehitystä. 
Laatu- ja ympäristöpolitiikka luo yhteiset pelisäännöt laatu- ja ympäristötavoitteillemme, jotta 
pystyisimme parantamaan jatkuvasti prosessejamme ja tuotteitamme. 

 
Laatu ja ympäristö ovat itsestään selvä osa toimintaamme. 
 
Ne pitävät sisällään seuraavat asiat: 

 Noudatamme voimassa olevia lakeja ja määräyksiä 

 Noudatamme sovittuja vaatimuksia asiakkailtamme ja muilta sidosryhmiltämme kuin myös Ahlsellin 
sisäisiä vaatimuksia. 

 Tunnistamme ja hallitsemme riskit ja mahdollisuudet liiketoiminnassamme. 
 Ahlsellin laatu- ja ympäristötyö on strategista sekä järjestelmällistä ja sille on tyypillistä vastuu, 

avoimuus ja mutkattomuus.
 Ahlsell tekee jatkuvasti aktiivista työtä vähentääkseen ja ehkäistäkseen toiminnastamme aiheutuvaa 

saastutusta ja muita ympäristövaikutuksia kiinnittämällä erityistä huomiota tuotteisiin, kuljetuksiin, 
energiankulutukseen ja kierrätykseen.

 Huomioimme Pariisin ilmastosopimuksen ja EU:n ilmastotavoitteet 
 Pyrimme kasvattamaan jatkuvasti tuotteidemme ja prosessiemme arvoa keskittymällä 

asiakashyötyyn, tuottavuuteen, kestävään kehitykseen ja kannattavaan kasvuun.
 Toimintajärjestelmämme täyttää ISO 9 001- ja 14 001-standardien vaatimukset.

 

Ahlsellin käytännöissä, ohjeissa ja toimintakäsikirjassa kerrotaan, miten toimintaa ohjataan ja miten 
tavoitteita asetetaan sekä seurataan. 

 
Kaikkien sidosryhmien odotukset otetaan huomioon laatu- ja ympäristökysymyksissä. 
Ne pitävät sisällään seuraavat asiat: 
 Pidämme lupauksemme ja olemme esikuvallinen yhteistyökumppani sekä kehitymme yhdessä 

sidosryhmiemme kanssa.
 Uudistusten ja parannusten lähtökohtana on asiakkaiden, toimittajien ja muiden 

yhteistyökumppanien välinen vuoropuhelu.
 Meillä on asianmukainen pätevyys, jotta voimme täyttää sidosryhmiämme kohtaan omaamamme 

velvollisuudet.
 Työntekijöillämme on hyvät tiedot laatu- ja ympäristötyön positiivisista vaikutuksista, ja he 

tekevät aktiivisesti töitä yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
 

Pyrimme jatkuvasti parantamaan laatu- ja ympäristötyötämme koko arvoketjussamme. 
Ne pitävät sisällään seuraavat asiat: 
 Ahlsellin työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara, ja siksi vaalimme hyvää työympäristöä ja 

työntekijöiden vahvaa sitoutumista.
 Arvioimme ja parannamme jatkuvasti prosessejamme sekä tuotteitamme, jotta asiakastyytyväisyys 

ja kannattavuus kasvaisi, ympäristö otettaisiin huomioon ja turvallisuutta sekä terveyttä vaalittaisiin.
 Kirjaamme ylös ja hoidamme poikkeustilanteet ja ei-toivotut tapahtumat, jotta pystyisimme 

ehkäisemään niitä tulevaisuudessa.
 Tiedotamme aktiivisesti laatu- ja ympäristökysymyksistä sisäisesti ja ulkoisesti.
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