
Laatu- ja
ympäristö-

politiikka
Ensto on kansainvälinen tekno-
logia- ja perheyritys, joka suun-
nittelee ja tarjoaa älykkäitä säh-
köistysratkaisuja, jotka tekevät 

sähköverkoista, rakennuksista ja 
liikenteestä entistä turvallisem-
pia, toimivampia, luotettavam-

pia ja tehokkaampia. Uskomme 
parempaan elämään sähköllä ja 

kestävämpään huomiseen.

Osana Ensto-perhettä
Henkilöstö ja arvomme muodostavat 
perustan liiketoiminnallemme. Arvos-
tamme monimuotoisuutta, avoimuut-
ta ja osaamista sekä merkityksellistä 
työtä ja ammattitaitoista johtajuutta. 
Kohtelemme toisiamme kunnioitta-
vasti ja toivotamme uudet työntekijät 
lämpimästi tervetulleiksi Ensto-per-
heeseen. Luottamus, vastuunottami-
nen ja lupausten pitäminen ovat kes-
keinen osa kaikkea toimintaamme. 

Asiakasodotukset ja -tarpeet 
laatuajureina
Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää, 
ja sen vuoksi asiakkaista huolehtimi-
nen on yksi toimintamme kulmaki-
vistä. Asiakastarpeet ohjaavat meitä 
löytämään älykkäitä, asiakkaidemme 
liiketoimintaan lisäarvoa tuottavia rat-
kaisuja. Olemme tunnettuja siitä, että 
tuotteemme, palvelumme ja ratkai-
summe ovat edistyksellisiä, energia-
tehokkaita, luotettavia ja pitkäikäisiä, 
ja että niiden aiheuttamat ympäristö-
vaikutukset ovat vähäisiä niiden koko 
elinkaaren ajan. Tuotteiden, palvelui-
den ja liiketoimintaprosessien laatu 
on meille kunnia-asia.

Vastuullisuus osana 
toimitusketjua
Toimimme Enston arvojen ja toi-
mintaperiaatteiden mukaisesti sekä 
sitoudumme noudattamaan lakeja, 
viranomaismääräyksiä ja muita sov-
eltuvia vaatimuksia. Olemme sitou-
tuneet vastuullisiin toimintatapoi-
hin toimitusketjussamme samalla 
varmistaen, että hankinta- ja toim-
ittajasuhteemme edistävät kilpai-
lukykyämme. Edellytämme toimitta-
jiemme ja yhteistyökumppaniemme 
kunnioittavan arvojamme, toimint-
aperiaatteitamme ja toimintatapo-
jamme sitoutuessaan liiketoimintaan 
kanssamme.

Ympäristöstä huolehtiminen 
toimintamme keskiössä
Keskitymme ympäristötyössämme 
osa-alueisiin, joilla on merkittävim-
mät ympäristövaikutukset, kuten 
raaka-aineiden ja energian käyt-
tö sekä kaatopaikkajätteen määrä. 
Päämääränämme on minimoida toi-
mintamme negatiiviset ympäristövai-
kutukset koko arvoketjussa sekä tuot-
teidemme ja palveluidemme koko 
elinkaaren ajan.

Tähtäimessä vakaa, kannattava 
kasvu ja jatkuva parantaminen
Varmistaaksemme arvon tuottamis-
en sidosryhmillemme olemme aset-
taneet tavoitteeksemme vakaan ja 
kannattavan kasvun. Kehitämme 
tarjontaamme, liiketoimintama-
llejamme ja prosessejamme kan-
nustaen henkilöstöämme luovuu-
teen, käytämme edistyksellisiä 
kehittämismenetelmiä ja työsken-
telemme yhdessä asiakkaidemme 
ja kumppaneidemme kanssa. Jat-
kuvan parantamisen varmista-
miseksi tarkkailemme liiketoi-
mintaympäristöämme, asetamme 
toiminnallemme tavoitteita, mit-
taamme kehitystämme säännöllis-
esti ja otamme oppia saamastamme 
palautteesta.
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