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Työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöperiaatteet 
 
 
Quant on sitoutunut tuottamaan palvelunsa vastuullisesti ja turvallisesti sekä estämään työntekijöilleen, 
alihankkijoille, asiakkaille, paikallisille yhteisöille ja ympäristölle aiheutuvat vahingot. Tavoitteemme on nolla 
vahinkoa. Teemme töitä sen eteen, että meistä tulee alan paras toimija turvallisuuden suhteen ja että pysymme 
sellaisena. Jotta saavuttaisimme tavoitteet, tunnustamme seuraavat periaatteet: 
 

 Uskomme, että kaikki onnettomuudet ja ammattitaudit voidaan estää. 
 Kaikki esimiehet vastaavat alaistensa turvallisuudesta.  
 Hyvä turvallisuuskäyttäytyminen on jokaisen meidän vastuulla, jotka työskentelemme Quantilla. 
 Toimipaikkojen ja yksiköiden päälliköt ovat vastuussa turvallisuudenjohtamisjärjestelmämme ja 

turvallisuussääntöjen (Life Saving Rules) täysimittaisesta täytäntöönpanosta. Se edellyttää 
tarkoituksenmukaisten resurssien kohdistamista ja koulutuksen, konsultoinnin ja auditoinnin järjestämistä 
vaatimustenmukaisuuden toteutumisen varmistamiseksi.  

 Työntekijöiden osallistuminen on oleellista. Työskentelemme herkeämättä vahvistaaksemme 
turvallisuuskulttuuriamme. 

 Kaikkiin tarvittaviin toimiin ryhdytään onnettomuuksista oppimiseksi ja niiden toistumisen estämiseksi.  
 Turvallisuusasiantuntijamme työskentelevät verkottuneina, jakaakseen parhaita käytänteitä ympäri 

maailmaa. 
 Annamme tunnustusta erinomaisille turvallisuussuorituksille yrityksen jokavuotisilla turvallisuuspalkinnoilla. 
 Asetamme  tavoitteita ja valvomme edistymistä organisaation kaikilla tasoilla, varmistaaksemme jatkuvan 

parantamisen kohti nolla vahinkoa, alansa paras –päämääriä.  
 
Turvallisuudenhallintajärjestelmämme kattaa kaikki toiminnot. Järjestelmä vastaa Quantin yhtiöstandardeja. Jos 
Quant-standardia ei ole, vähimmäisvaatimus määritetään Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ILO-OSH 2001 
Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmiä koskevien ohjeiden mukaan. Hyväksymme asiakkaamme  
yhtiökohtaisten turvallisuusstandardien vaatimusten noudattamisen, kun ne ovat tiukemmat kuin Quantin omat 
vaatimukset. 
 
Quant pyrkii vähentämään kunnossapito- ja muun toimintansa ympäristövaikutusta. Olemme sitoutuneet seuraaviin 
asioihin:  
 

 Toimimme kaikissa toiminnoissamme ympäri maailmaa ympäristöystävällisesti ympäristöperiaatteiden 
mukaisesti; sitoudumme toiminnan jatkuvaan parantamiseen, lakien noudattamiseen ja siihen, että 
annamme työntekijöillemme ja sidosryhmillemme koulutusta ympäristöasioissa. 

 Edistämme ympäristövastuuta koko arvoketjussa kannustamalla alihankkijoita, tavarantoimittajia ja 
asiakkaita ottamaan kansainväliset ympäristöstandardit käyttöön. 

 Kehitämme kunnossapitoprosessejamme keskittymällä energia- ja resurssitehokkuuteen sekä 
varovaisuuteen ja vastuullisuuteen jätteiden käsittelyssä. 

 Sisällytämme ympäristöasiat kaikkien asiakasprojektien riskienarviointiin. 
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Varjelemme työntekijöidemme terveyttä sitoutumalla toteuttamaan tehokasta työterveyden johtamisohjelmaa. 
Alueellisten TTTYL-neuvonantajien ja asiansa osaavien työterveysasiantuntijoiden tukemat toimipaikkojen ja 
yksiköiden päälliköt arvioivat kaikkea työtoimintaa, tunnistavat mahdolliset työterveysseuraamukset ja sisällyttävät 
ne ohjelmaan. Olemme sitoutuneet tavoittelemaan parhaita työterveyskäytänteitä. 
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