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Instalcon kestävyysohjelma

01 Turvallinen ja 
kehittävä 
työympäristö

Kestävät  
asennukset

• Työpaikkaonnettomuuksia koskeva nollavisio

• Viihtyvyys, terveys ja turvallisuus

• Mahdollisuus kehittää itseään

02
Kypsä johtajuus • Liiketeoimintaetiikka

• Yhteiskuntavastuu03

• Kestävyysluokiteltu Instalco-projekti

• Asiakastyytyväisyys

• Yhteiskunnnallinen hyöty
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Painopistealue 1: Turvallinen ja kehittävä työympäristö

Työpaikkaonnettomuuksia koskeva
nollavisio
Instalcolla tulee olla turvallinen ja riskitön työympäristö, joka on myös
terveellinen, terveyttä edistävä ja huumeeton. Työympäristön tulee
myötävaikuttaa terveys- ja onnettomuusriskien vähentymiseen. 
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Painopistealue 1: Turvallinen ja kehittävä työympäristö

Viihtyvyys, terveys ja turvallisuus
Instalcon tulee tarjota virikkeitä antava työympäristö. Tärkeä tekijä tässä 
on Instalco-Klubben, eli henkilöstörahasto, jonka tarkoituksena on 
rohkaista ja palkita sosiaalista yhteishenkeä ja terveyttä edistäviä 
henkilöstöaktiviteetteja.
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Painopistealue 1: Turvallinen ja kehittävä työympäristö

Kehitysmahdollisuudet
Työskentelyn Instalcossa tulee olla kehittävää ja vahvistaa kunkin 
työntekijän osaamista. Yksilön tulee kasvaa haasteita ja virikkeitä antavien 
työtehtäviensä ja koulutuksen mukana.
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Painopistealue 2: Kestävät asennukset

Kestävyysluokiteltu Instalco-projekti
Luokittelujärjestelmä ”Kestävyysluokiteltu Instalco-projekti” on 
laatuleima kestävyydestä projektille, asiakkaalle ja Instalcolle.
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Painopistealue 2: Kestävät asennukset

Yhteiskunnallinen hyöty
Instalcon tavoitteena on myötävaikuttaa yhteiskunnallisen hyödyn 
syntymiseen päivittäin ympäristöystävällisillä ja energiatehokkailla 
asennuksilla, jotka vähentävät resurssien käyttöä.
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Painopistealue 2: Kestävät asennukset

Asiakastyytyväisyys
Tavoitteenamme on aina tarjota parasta mahdollista palvelua 
asiakkaillemme. Tyytyväiset asiakkaat tulevat takaisin ja suurella 
asiakastyytyväisyydellä luodaan kasvua.
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Painopistealue 3: Kypsä johtajuus

Liiketoimintaetiikka
Instalcossa emme koskaan hyväksy minkäänlaista syrjintää. 
Perusvaatimus kaikille työntekijöillemme on, että he noudattavat 
voimassa olevia lakeja ja sääntöjä. Tämän lisäksi Instalco ottaa vastuun 
hyvää etiikkaa ja liiketoimintamoraalia koskevien, korkealle asetettujen 
vaatimusten noudattamisesta kaikessa toiminnassaan ja kaikissa 
suhteissaan.



11

Painopistealue 3: Kypsä johtajuus

Yhteiskuntavastuu
Instalco pyrkii palkkaamaan henkilökuntaa, jolla on laajamittainen 
näkemys yheiskunnasta. Instalcoa tulee joka tasolla leimata avoin ja 
salliva ilmapiiri, jossa ei esiinny ennakkoluuloja. Instalcon tulee tarjota 
kaikille sukupuolesta ja etnisyydestä riippumatta samat mahdollisuudet 
uran ja osaamisen kehittämiseen.
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Kestävyysluokiteltu Instalco-projekti

1. Instalcon Turvallinen työntekijä –ohjelman läpikäynti

2. Tavarantoimittajat ovat allekirjoittaneet Instalcon 
tavarantoimittajia koskevan menettelyohjeen.

3. Projekti myötävaikuttaa ilmastohyödyn lisääntymiseen.

4. Toimitussuunnitelma on laadittu. 

5. Jätteiden käsittely ja lajittelu.

6. Asiakkaalle on tarjottu
kestävyyssopimusta/huoltosopimusta.
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Instalcon myötävaikutus YK:n kestävän kehityksen globaalisiiin 
tavoitteisiin

Instalco on arvojohtamista harjoittava konser-ni, joka 
huolehtii kaikkien työntekijöidensä oikeuksista ja 
mahdollisuuksista. Myötävaikutamme YK:n tavoitteen 5 
toteuttamiseen siten, että kaikilla työntekijöillämme 
sukupuolesta ja etnisestä taustasta riippumatta tulee olla 
samat kehitysmahdollisuudet muun muassa
lisäkoulutuksen ja harjoittalijaohjelman avulla.

Ydintoimintamme lähtökohtana on ilman ja veden 
puhdistaminen sekä energian säästäminen. 
Asennuksillamme myötävaikutamme YK:n tavoitteen 6 
saavuttamiseen tehostamalla veden käyttöä, 
varmistamalla vesihuollon toimimisen, parantamalla
jätevesien puhdistamista sekä lisäämällä kierrätystä.

Ydintoimintamme lähtökohtana on ilman ja veden 
puhdistaminen sekä energian säästäminen. 
Asennuksemme myötävaikuttavat YK:n tavoitteen 7  
toteuttamiseen lisäämällä sähkön ja modernin energian
saantia sekä uusiutuvan energian osuutta ja 
osatavoitetta 7.3 energiatehokkuuden nopeutettavasta 
parannustahdista. 

Myötävaikutamme arvioillamme ja 
asennuksillamme kestäviin teollisuuslaitoksiin, 
innovaatioihin ja infrastruktuureihin. 
Myötävaikutamme  YK:n tavoitteen 9 
saavuttamiseen tehokkaammalla resurssien 
käytöllä ja  ympäristöystävällisten tekniikoiden 
sekä asennusten puolestapuhujana.

Ydintoimintamme lähtökohtana on ilman ja 
veden puhdistaminen sekä energian
säästäminen. Myötävaikutamme
asennuksillamme YK:n tavoitteen 11, 
kestävien kaupunkien ja yhteiskuntien, 
saavuttamiseen.

Uskomme, että muutos saavutetaan
helpoimmin yhteistyöllä. Tavoitteen 17 avulla, 
kumppanuus ja yhteistyö muiden 
yhteiskunnan toimijoiden kanssa, uskomme 
sen vuoksi voivamme parhaiten 
myötävaikuttaa YK:n globaalien tavoitteiden 5, 
6, 7, 9 ja 11 saavuttamiseen.
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Hållbara installationer i världsklass

Kestäviä maailmanluokan asennuksia

Kattavan toimintamme johdosta pystymme myötävaikuttamaan 
muutoksen tekemiseen omalla alallamme. Instalcon tavoitteena on 
pohjoismaisena yhteiskunnan toimijana myötävaikuttaa päivittäin 
yhteiskuntaan ilmastoälykkäillä, energiatehokkailla asennuksilla, 

jotka johtavat resurssien säästämiseen.

Mainittuja kahdeksaa kestävän kehityksen tavoitetta kolmella 
painopistealueella tullaan seuraamaan ja Instalcon tavoitteena on 

tehdä vuosittain parannuksia kaikilla kestävyysalueilla.
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