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VKG OIL AS JUHTIMISPÕHIMÕTTED 

VKG OIL AS juhtkond kohustub: 

1. uurima klientide ja tarbijate praegusi ja tulevasi nõudeid ning viivitamatult reageerima 
nende kommentaaridele ja ettepanekutele; 

2. õigeaegselt tarnima kehtestatud nõuetele vastavaid tooteid; 

3. püüdma pidevalt täiustada analüütilise kontrolli meetodeid, tagama toodangu analüütilise 
kontrolli kaasaegne andmebaas ja järgima standardi EVS-EN ISO / IEC 17025 nõudeid; 

4. kontrollima ja täiustama tootmisprotsesse eesmärgiga alandada töökeskkonnariske, 
tagada optimaalseim energiatarbimine, vähendada heitmeid atmosfääri ja vähendada 
kasutust mitteleidvate vahetoodete ja jäätmete teket; 

5. juurutama kaasaegseid tehnoloogiaid ja seadmeid, mis minimeerivad mõju keskkonnale ja 
töökeskkonnale, parendavad energiatulemuslikkust ning suurendavad loodusvarade 
kasutamise tõhusust; 

6. pidevalt tuvastama ettevõtte tootmistegevusega kaasnevaid keskkonnaaspekte ja 
keskkonnamõju, nende seost õiguslike ja muude nõuetega; 

7. töötama välja meetmed keskkonnakoormuse vähendamiseks ja kohaliku piirkonna ja 
kohalike elanike elukeskkonna parendamiseks; 

8. tegema koostööd riigiasutustega ja teiste huvitatud isikutega ning andma oma tegevuse 
kohta usaldusväärset ja täpset teavet; 

9. pidevalt juhinduma oma tegevuses energia efektiivse kasutamise põhimõtetest ja 
arvestama energiatulemuslikkuse, energiatõhususe, energia kasutamise ja -tarbimise 
parendamisega ettevõtte pikaajaliste plaanide koostamisel; 

10. pidevalt kindlaks tegema, hindama ja kontrollima töökeskkonna riskitegureid, et tagada 
ohutud ja tervislikud töötingimused tööga seotud vigastuste ja tervisekahjustuste 
ennetamiseks meie töötajatele ja territooriumil viibivate alltöövõtjate töötajatele ja 
külalistele; 

11. tagama töötajate ja töötajate esindajate kaasamise töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna 
arendamisel, eesmärkide ja parendustegevuste planeerimisel ning elluviimisel; 

12. töötama välja integreeritud juhtimissüsteemi iga-aastased mõõdetavad eesmärgid, 
kontrollima nende täitmist ja ajakohastama vähemalt kord aastas ning vajaduse korral 
teha muudatusi tagamaks sidusrühmi rahuldavate tulemuste saavutamine; 

13. juhtkonna kaasatuse ja eestvedamisega tagama ettevõtte eesmärkide ja kogu kontserni 
strateegiliste eesmärkide saavutamine, aga ka ettevõtte integreeritud juhtimissüsteemi 
pidev parendamine; 
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14. järgima õiguslikke ja muid nõudeid kvaliteedi, keskkonnakaitse, töötervishoiu ja 
tööohutuse, energia kasutamise, tarbimise ja tõhususe valdkonnas; 

15. korraldama töötajatele regulaarseid koolitusi nende pädevuse tõstmiseks kvaliteedi, 
töötervishoiu ja tööohutuse, keskkonnakaitse ning energia kasutamise valdkonnas, 
vähendades seeläbi hädaolukordade esinemise tõenäosust ja tagades personali 
valmisoleku sündmusele adekvaatselt reageerida; 

16. tagama vajaliku informatsiooni ja ressursid seatud eesmärkide ja ülesannete 
saavutamiseks. 

 
Juhtimispõhimõtteid rakendatakse kogu VKG OIL ASi tegevusala ulatuses: põlevkivi termilise 
töötlemise saaduste, s.h. põlevkiviõlide, bituumenite, mastiksite, pehmendite, koksi, 
fenoolide ja fenoolifraktsioonide väljatöötamine, arendus, tootmine ja müük. 

Ettevõte tagab kõikidele ettevõtte töötajatele ja kõigile ettevõtetes töötavatele lepingulistele 
organisatsioonidele juhtimispõhimõtete tutvustamise. Üldsusele on juhtimispõhimõtted 
kättesaadavad ettevõtte kodulehel: http://www.vkg.ee/. 

 
 
(viseeritud WD-s) 
Igor Velmar 
Petroter tootmisjuht/ 
tehnika- ja arendusdirektor 
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Martin Sikk 
Protsesside juhtimise osakonna juhataja 


