
1. Eesti Energia Õlitööstus AS juhtkond, mõistes oma 

vastutust ettevõtte töötajaskonna, omaniku, ühis-

konna ja teiste huvipoolte ees, võtab endale kohus-

tuse pidevalt parendada ISO 9001, ISO 14001 ja 

OHSAS 18001 nõuete järgi koostatud integreeritud 

kvaliteedi-, töötervishoiu ja tööohutuse ning kesk-

konnajuhtimissüsteemi.

2. Leiame, et juhtimissüsteemi nõutava taseme saab 

tagada ainult läbi kompleksse ja süsteemse lähe-

nemise ülesannete lahendamisele kvaliteedi, töötin-

gimuste ja töötajaskonna ohutuse ning keskkonna-

kaitse valdkondades.

3. Korraldame oma tegevust, et saavutada nõutav kva-

liteeditase. Selleks:

• Püüame vastata nii välis- kui ka siseklientide 

nõudmistele ja ootustele;

• Valime kindlad tarnijad, toorme, materjalid, 

seadmed ja teenused vastastikuse kasu põhi-

mõtteid järgides, et tagada ja tõsta toote kva-

liteeti.

4. Meie peamine väärtus on meie töötajad. Hindame 

kõrgelt töötervishoiu ja tööohutuse tähtsust kõiki-

des tegevusvaldkondades. Peame neid prioriteetse 

tähtsusega küsimusteks, juhindudes järgmistest põ-

himõtetest:

• Loome ohutu töökeskkonna. Kutsehaiguste, 

tööõnnetuste, avariide ja vahejuhtumite enneta-

miseks korraldame riskihindamist ja –juhtimist. 

Teavitame neist meie töötajaid ja koostööpart-

nereid;

• Teavitame ühiskonda ja huvipooli meie tootmise 

ja seadmetega seotud riskidest ning kohustume 

neid riske kõrvaldama ja vähendama.

5. Loome tingimused, mis toetavad keskkonnahoidu, 

ja rakendame keskkonnaohu vältimiseks vajalikke 

meetmeid. Selleks:

• Kavandame ja rakendame meetmeid, et vähen-

dada tegevuse käigus tekkivat negatiivset kesk-

konnamõju ning ennetada keskkonnasaastust;

• Kasutame mõistlikult loodusvarusid, elektriener-

giat, vett ja auru;

• Teeme oma töötajatele süstemaatiliselt kesk-

konnakoolitust, et tõsta nende keskkonnatead-

likkust ja informeeritust keskkonnaprobleemi-

dest;

• Maandame avariiolukordade tekkimise riske ja 

nendest tuleneda võivat negatiivset keskkonna-

mõju;

• Teeme huvitatud organisatsioonide ja ühiskon-

naga tihedat koostööd keskkonnakaitse alal.

6. Kohustume juhtimissüsteemi tõhususe suurendami-

seks ja arendamiseks:

• Tuginema juhtimissüsteemi iseloomustavate-

le faktiandmetele, mis on kogutud siseauditite, 

kontrollide ja mõõtmiste käigus;

• Teavitama oma töötajaid, töövõtjaid ja koostöö-

partnereid meie tegevust käsitlevatest õigusnor-

midest tulenevatest nõuetest ja muudest nõue-

test, täitma neid ning nõudma teistelt sedasama;

• Varustama ressurssidega, mis on vajalikud kvali-

teedi-, töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonna-

juhtimise teostamiseks, juhindudes käesolevast 

poliitikast;

• Analüüsima pidevalt juhtimissüsteemi tõhusust 

ja tõstma selle efektiivsust.

7. Kvaliteedi-, töötervishoiu-, tööohutuse- ja keskkon-

napoliitika eesmärgid saavutatakse:

• tippjuhtide juhtimise ja vastutusega;

• meie protsesside läbipaistvuse ja küpsusega;

• meie integreeritud juhtimissüsteemi vastavuse 

tõendamisega rahvusvahelistele standarditele;

• meie tehnilise potentsiaali ja inimpotentsiaali 

tõhusa kasutamise ja arendamisega;

• kontserni selliste ühisväärtuste nagu minust sõl-

tub, kliendile kasulik, väärtust suurendav, keeru-

line lihtsaks, ohutus eelkõige järgimisega;

• töötajaskonna kaasamisega juhtimissüsteemi 

pidevasse täiustamisse.
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