
Ata Gears Oy valmistaa teknisesti vaativia komponentteja kaikkialle maailmaan. Toimintatavoissa
otamme huomioon laadun, turvallisuuden, ympäristön ja terveysvaikutukset sekä toimimme lakien
ja asetusten mukaisesti. Toimintajärjestelmämme avulla parannamme jatkuvasti työmenetelmiä
näillä alueilla ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 standardien mukaisesti. Teemme kehitystä
henkilöstöä vahvasti osallistaen. Johtomme asettaa talouteen, ympäristöön, terveyteen,
turvallisuuteen sekä laatuun liittyvät päämäärät ja tavoitteet, seuraa niiden toteutumista ja varaa
riittävät resurssit toteuttamiseen ja ylläpitoon.

Olemme sitoutuneet noudattamaan lainsäädäntöä ja standardeja 
toiminnassamme ja johdamme turvallisuustyötämme jatkuvan 

parantamisen periaatteella.

Olemme sitoutuneet suojelemaan henkilöstömme ja oman 
toimintaympäristömme terveyttä ja turvallisuutta sekä toimimaan 

vastuullisesti yleisten eettisten periaatteiden mukaan.

Uskomme, että kaikki tapaturmat ja vaaratilanteet voidaan estää ja 
pyrimme aktiivisesti tähän tavoitteeseen.

Tarjoamme turvallisen ja terveellisen työpaikan kaikille poistamalla 
vaaroja ja

minimoimalla riskejä.

Varmistamme, että henkilöstöllämme ja partnereillamme on 
mahdollisuus

osallistua EHS-toimintaan ja -käytäntöihin ja tulla kuulluksi niitä 
koskien. 

Kehitämme jatkuvasti TTT-johtamisjärjestelmäämme turvallisuuden
parantamiseksi.

Tampere 27.4.2021 Hanna Miettinen, Toimitusjohtaja



Ata Gears Oy valmistaa teknisesti vaativia komponentteja kaikkialle maailmaan.
Toimintatavoissa otamme huomioon laadun, turvallisuuden, ympäristön ja
terveysvaikutukset sekä toimimme lakien ja asetusten mukaisesti.
Toimintajärjestelmämme avulla parannamme jatkuvasti työmenetelmiä näillä alueilla ISO
9001, ISO 14001 ja ISO 45001 standardien mukaisesti. Teemme kehitystä henkilöstöä
vahvasti osallistaen. Johtomme asettaa talouteen, ympäristöön, terveyteen,
turvallisuuteen sekä laatuun liittyvät päämäärät ja tavoitteet, seuraa niiden toteutumista
ja varaa riittävät resurssit toteuttamiseen ja ylläpitoon.

Noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja ympäristöstandardeja 
toiminnassamme ja johdamme ympäristötyötämme jatkuvan 

parantamisen periaatteella.

Arvioimme toimintamme ympäristöriskejä ja ehkäisemme niitä ennalta 
noudattaen varovaisuusperiaatetta.

Pyrimme jatkuvasti vähentämään toimintamme päästöjä.

Koulutamme ja ohjaamme henkilöstöämme ottamaan 
ympäristönäkökohdat huomioon työskentelyssään.

Edellytämme sopimuskumppaneiltamme ja tavaran- ja 
palveluntoimittajiltamme ympäristövastuullista toimintaa.

Mittaamme säännöllisesti toimintamme ympäristövaikutuksia ja 
raportoimme sisäisesti tuloksista.
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9001, ISO 14001 ja ISO 45001 standardien mukaisesti. Teemme kehitystä henkilöstöä
vahvasti osallistaen. Johtomme asettaa talouteen, ympäristöön, terveyteen,
turvallisuuteen sekä laatuun liittyvät päämäärät ja tavoitteet, seuraa niiden toteutumista
ja varaa riittävästi resursseja politiikan toteuttamiseen ja ylläpitämiseen.

Laadukkaan toimintamme ja tuotteidemme tavoitteena ovat:
• Tyytyväiset asiakkaat 
• Toiminnan kannattavuus 
• Henkilöstöstä ja ympäristöstä huolehtiminen

Pyrimme takaamaan tuotteidemme korkean laadun hallituilla ja 
tehokkailla kehitys-, hankinta-, tuotantoprosesseilla.

Autamme asiakkaita menestymään omassa liiketoiminnassaan. 
Tunnistamme ja

ymmärrämme asiakkaidemme odotukset, mittaamme heidän 
tyytyväisyyttään ja kehitämme toimintaamme asiakastyytyväisyyden 

lisäämiseksi.

Pyrimme jatkuvasti vähentämään laatupoikkeamia ja sitä kautta 
parantamaan kannattavuutta sekä asiakastyytyväisyyttä.

Koulutamme ja ohjaamme henkilöstöämme ottamaan laatunäkökohdat 
huomioon työskentelyssään.

Mittaamme säännöllisesti toimintaamme ja raportoimme sisäisesti 
tuloksista.
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