
 
 
 

Oilonin laatu- ja yritysvastuupolitiikka 
 
Yritysvastuumme pääperiaate tiivistyy tarkoituksessamme: Luomme kestävän kehityksen energiateknologiaa. Keskeistä 
Oilonin toiminnassa on asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja täyttäminen. Kannamme vastuumme ottamalla 
päätöksenteossa huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat. 

 
Haastamme itseämme sekä muita kohti uusia toimintatapoja ja kestävämpiä ratkaisuja. Pyrimme vastaamaan entistäkin 
paremmin sidosryhmiemme odotuksiin kehittämällä yhtiötä pitkäjänteisesti historiaa unohtamatta. 

 
Toimintamme on yhteistä ympäristöämme huomioivaa ja sosiaalisesti vastuullista. Jokainen oilonilainen ymmärtää vastuunsa 
työstänsä ja sen merkityksestä yhtiölle, asiakkaille, sidosryhmille ja yhteiskunnalle. Oilon on sitoutunut noudattamaan 
soveltuvia lakisääteisiä ja muita vaatimuksia sekä jatkuvasti parantamaan johtamisjärjestelmäänsä. Oilon harjoittaa YK:n 
Global Compactin kymmentä periaatetta ja on sitoutunut liittämään ne osaksi yrityksensä strategiaa, kulttuuria ja päivittäistä 
toimintaa. 

 
Taloudellinen vastuu  
 
 Oilonille taloudellinen vastuu tarkoittaa taloudellisen lisäarvon tuottamista sidosryhmille ja yhteiskunnalle.  
 Asiakastyytyväisyys ja henkilöstön hyvä motivaatio luovat pohjan kannattavalle liiketoiminnalle. 
 Kannattava liiketoiminta luo lähtökohdan yhteiskuntavastuulle ja on edellytys sille, että Oilon pystyy huolehtimaan 

sosiaalisesta ja ympäristövastuustaan.  

 
Ympäristövastuu 
 
 Tarkoituksemme mukaisesti tarjoamme asiakkaillemme ympäristöystävällisiä ja kestävän kehityksen mukaisia korkean 

hyötysuhteen omaavia energiaratkaisuja. Yleisten kielteisten vaikutusten vähentäminen tuotteissamme niiden elinkaaren 
aikana on yksi ympäristövastuumme avaintekijöistä. 

 Uusiutuviin energiamuotoihin pohjautuvan lämmitys- ja viilennystekniikan kehittäminen on yksi keskeisistä 
tavoitteistamme. 

 Oilon tuottaa tietoa ja kouluttaa sidosryhmiään energiantuotannon ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja 
käyttöturvallisuuden lisäämiseksi. 

 Ympäristövastuullisuus ja kestävä kehitys ohjaavat toimintaamme myös päivittäisessä tekemisessämme ja 
valinnoissamme sekä toimintamme kehittämisessä. 

 Seuraamme toimintamme merkittävimpiä ympäristövaikutuksia, kuten energian-, materiaalin- ja vedenkulutusta, 
kasvihuonekaasupäästöjä sekä jätetuotantoa, ja asetamme tavoitteita kestävän kehityksen saavuttamiseksi. 

 
Sosiaalinen vastuu 
 
 Oilon on luotettava ja arvostettu yhteistyökumppani, joka huolehtii oman henkilöstönsä sekä muiden sidosryhmiensä 

hyvinvoinnista ja tyytyväisyydestä.  
 Sitoudumme avoimeen ja rehelliseen vuoropuheluun työntekijöidemme ja heidän edustajiensa, asiakkaidemme sekä muiden 

sidosryhmiemme kanssa. 
 Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on avainasemassa yhteiskuntavastuun käytännön toteutuksessa.  
 Huolehdimme siitä, että tuotteemme ovat laatu- ja turvallisuusvaatimusten mukaisia sekä täyttävät asiakkaidemme 

odotukset. 
 Oilon kantaa vastuun henkilöstönsä ja muiden sidosryhmiensä turvallisuudesta kaikissa toiminnoissaan. Olemme 

sitoutuneet tunnistamaan toimintamme terveys- ja turvallisuusuhat ja vähentämään riskit hyväksyttävälle tasolle. 
Tavoitteenamme on ehkäistä olosuhteita, jotka voisivat edistää työtapaturmia ja -sairauksia. 

 
Haluamme omalta osaltamme edistää yhteiskunnan kestävää kehitystä. Jo kolmannen polven perheyrityksenä koemme 
tärkeäksi, että luonto ja hyvän inhimillisen elämän edellytykset säilyvät myös tuleville sukupolville. 
   
Oilonin johtoryhmä vastaa tämän vuosittain tarkistettavan politiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta. Politiikka koskee kaikkia 
Oilonin yksiköitä maailmanlaajuisesti ja on saatavilla verkkosivuillamme.  
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