
Hyvä toimittaja,
Asiakaskeskeisyys, kumppanien ja henkilöstön hyvinvointi sekä parhaiden tulosten 
saavuttaminen ovat Ramudden AB:lle ensisijaisen tärkeitä.

Osana toiminnan jatkuvaa parantamista ja optimoimista Ramudden on hakenut 
Kansainvälisen standardointijärjestön sertifiointia: ISO 9001:2015 (laatu), ISO 14001:2015 
(ympäristökäytäntö) ja ISO 45001:2017 (työterveys ja turvallisuus). 

Ramudden kohtaa monia kestävän kehityksen haasteita ja mahdollisuuksia. 
Parannustavoitteidemme mukaisesti asetamme vaatimuksia toimittajillemme, jotta he 
täyttäisivät yhtiömme laatustandardit. Pyydämme täten täyttämään liitteenä olevan 
toimittajan arviointilomakkeen.
 
Olemme sitoutuneet varmistamaan kestävän toimitusketjun, mikä tarkoittaa haasteisiin 
ja mahdollisuuksiin liittyvää avointa dialogia toimittajiemme kanssa. Kestävyys tarkoittaa 
Ramuddenille taloudellista, sosiaalista, eettistä ja ympäristövastuuta.

Julkaisemme vuosittain kestävän kehityksen raportin Ruotsin tilinpäätöslain 
(Årsredovisningslagen 1995:1554) mukaisesti. Raportissa käsitellään Ramuddenin ja sen 
toimittajien kestävää kehitystä edistäviä toimia.

Toivomme, että voimme luoda yhdessä olosuhteet korkealle työtyytyväisyydelle, 
pitkäaikaiselle kannattavuudelle ja miellyttävälle työympäristölle – suojellen samalla 
luonnollista ympäristöämme.

Pyydämme ystävällisesti täyttämään liitteenä olevan kyselyn omien olosuhteidenne ja 
mahdollisuuksienne mukaisesti ja palauttamaan vastaukset osoitteeseen 
annika.westblad@ramudden.se tai alla olevaan postiosoitteeseen 4. helmikuuta 2019 
mennessä.

Vastauksianne käytetään toimittaja-arvioinnissa niin, että saamme helposti yleiskuvan ja 
voimme priorisoida toimittajamme olosuhteiden ja odotuksiemme pohjalta. 

Onko teillä kysyttävää? Vastaan mielelläni kysymyksiinne.

Kiitos yhteistyöstänne.

Ystävällisin terveisin,

Annika Westblad
Osto- ja logistiikkapäällikkö
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. . . jatkoa edelliseltä sivulta.

Näitä ohjeita noudattamalla Ramudden pienentää riskiä joutua
osalliseksi rikoksiin. Täten Ramudden: 

• Järjestää uusien asiakkaiden, toimittajien, alihankkijoiden ja 
liikekumppanien auditointeja.

• Huomioi riskitekijät liikesuhteen aloittamisen yhteydessä ja on 
tarkkaavainen poikkeavien tapahtumien tunnistamiseksi.

• Toteuttaa käytäntöjä rahoitustapahtumien päätösten 
 dokumentoimiseksi ja niiden tallentamiseksi.
• Kyseenalaistaa toimet, jos asiakas, toimittaja, kumppani tai muu 

kontakti ei halua antaa kaikkia prosessiin liittyviä tietoja (esim. 
maksun vastaanottajan tietoja) tai kun maksussa ilmenee 

 epäselvyyksiä tai ristiriitaisuuksia.
• Ei hyväksy käteismaksuja, vaikka asiakas, toimittaja, kumppani 

tai muu kontakti sitä pyytäisi.
• Dokumentoi toimet ja päätökset tarkistaessaan epäilyttäviä 

tapahtumia.
• Pysyy ajan tasalla talouspakotteista ja noudattaa niitä maita 

koskevia talouspakotteita, joissa se toimii.

VASTUU
Kaikki työntekijät ovat henkilökohtaisesti vastuussa rahanpesun,
talousrikosten ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan sekä 
talouspakotteisiin liittyvien lainsäädäntöjen, määräyksien, 
vaatimusten ja ohjeiden noudattamisesta. 

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa 
kurinpitorangaistuksiin. 

Ramuddenin johtajien vastuulla on viime kädessä varmistaa, että
työntekijät ja muut asianomaiset ovat saaneet ohjeet paremman
tietoisuuden ja ohjeiden soveltamisen edistämiseksi.

Epäiletkö, että Ramudden osallistuu talousrikoksiin liittyviin 
toimiin? Ota tällöin yhteyttä esimieheesi, pääjohtajaasi tai 
henkilöstöosastoon.
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Haluaako joku maksaa 
käteisellä? 
Emme hyväksy koskaan 
käteismaksuja.

Kunkin maan pääjohtaja on 
viime kädessä vastuussa 
talouspakotteista. 


