Toimittaja-arviointi
Itsearviointi

1. Yhteystiedot
Yrityksen nimi:

Y-tunnus:

Osoite:
Postinumero:

Paikkakunta:

Internet:

Yhteyshenkilö:

Puhelin:

Sähköposti:

Laatupäällikkö:

Puhelin:

Sähköposti:

Kestävän kehityksen päällikkö:

Puhelin:

Sähköposti:

Työturvallisuuden päällikkö:

Puhelin:

Sähköposti:

2. Tietoa yrityksestä
2.1 Maakohtainen verokortti (F-Skattsedel Ruotsissa)
☐ Ei
☐ Kyllä

2.2 Mikä on Ramudden AB:n osuus yrityksen
kokonaismyynnistä _______%
2.3 Vuotuinen liikevaihto kolmen edellisen vuoden ajalta
2016:
2017:
2018:
________________________________________________________________________

2.4 Työntekijät
Merkitse lukumäärät:
Työntekijät: ______________
Miehet:
______________
Naiset:
______________

3. Kapasiteetti ja tekninen asiantuntemus
3.1 Mikä on yrityksen suurimman asiakkaan osuus yrityksen nykyisestä työmäärästä
(merkitse prosentteina)?
_____________ %

3.2 Lähettääkö yritys suunnitelmia, tilauksia ja laskuja sähköisesti (esim. EDI)?
☐ Kyllä
☐ Ei
Jos vastasit kyllä, missä toiminnoissa?
_________________________________________________________________

4.

Laatu

4.1 Onko yrityksellä sertifioitua laadunhallintajärjestelmää?
☐ Kyllä (liitä kopio todistuksesta), siirry kohtaan ”5 Ympäristö”.
☐ Ei

4.2 Jos vastasit ei, miten yritys varmistaa laadun?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4.3 Onko yrityksellä dokumentoitua ja johdon hyväksymää laatukäytäntöä?
☐ Kyllä

☐ Ei
Jos vastasit kyllä, liitä laatukäytäntö.

4.4 Anna lisätietoa yrityksen laadunvalvontajärjestelmästä, jolla varmistetaan
tuotteiden ja palveluiden virheettömyys sekä lainsäädännön ja standardien
vaatimustenmukaisuus.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4.5 Anna lisätietoa yrityksen käytännöistä sen toimittajien vaatimustenmukaisuuden
varmistamiseksi laatustandardien osalta.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4.6 Korjaako yritys puutteita auditointien, poikkeamaraportoinnin ja
valitusprosessien avulla?
☐ Kyllä
☐ Ei

5. Ympäristö
5.1 Onko yrityksellä sertifioitua ympäristönhallintajärjestelmää?
☐ Kyllä (liitä kopio todistuksesta), siirry kohtaan 5.7.
☐ Ei

5.2 Jos vastasit ei, anna lisätietoa yrityksen ympäristöprosesseista/-käytännöistä.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5.3 Onko yrityksellä dokumentoitua ja johdon hyväksymää ympäristökäytäntöä?
☐ Kyllä

☐ Ei
Jos vastasit kyllä, liitä ympäristökäytäntö.

5.4 Onko yrityksellä dokumentoituja ja seurattavia ympäristötavoitteita?
☐ Kyllä
☐ Ei

5.5 Tarkistaako yritys sen toimittajien ympäristöhallinnan?
☐ Kyllä
☐ Ei

5.6 Anna lisätietoa yrityksen käytännöistä, joilla taataan kuljetusten
minimaalinen ympäristöjalanjälki.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5.7 Osaatko määrittää yrityksen kuljetusten tuottamat vuosittaiset CO2-päästöt?
☐ Kyllä
☐ Ei
Jos vastasit kyllä, määritä yrityksen vuoden 2018 CO2 -päästöt:

6. Työterveys ja turvallisuus
6.1 Onko yrityksellä sertifioitua työterveys- ja turvallisuusjärjestelmää?
☐ Kyllä (liitä kopio todistuksesta), siirry kohtaan 7.1.
☐ Ei

6.2 Jos vastasit ei, miten yritys varmistaa työterveyden ja turvallisuuden?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6.3 Onko yrityksellä dokumentoitua ja johdon hyväksymää työterveys- ja
turvallisuuskäytäntöä?
☐ Kyllä
☐ Ei
Jos vastasit kyllä, liitä työterveys- ja turvallisuuskäytäntö.

6.4 Anna lisätietoa yrityksen käytännöistä, joiden avulla täytetään työterveyttä ja
turvallisuutta koskevan lainsäädännön vaatimukset.
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6.5 Onko yrityksellä työehtosopimuksia ammattiliittojen kanssa?
☐ Työehtosopimukset eivät koske kyseessä olevaa maata
☐ Kyllä
☐ Ei
Jos vastasit kyllä, merkitse sopimuksia koskevat ammattiliitot:
____________________________________________________________________

7. Henkilötietojen hallinta ja suojaus
7.1 Onko yrityksellä prosesseja, menettelytapoja, ohjeita ja käytäntöjä
henkilötietojen hallintaa varten?
☐ Kyllä
☐ Ei

8. Lisätiedot
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Kiitos yhteistyöstänne ja tuestanne!
Olen lukenut ja ymmärtänyt Ramuddenin toimittajien vaatimukset sekä
liitteenä olevat asiakirjat:

•
•
•
•
•

Ramuddenin kilpailunrajoituksen käytäntö
Ramuddenin terveys-, turvallisuus-, laatu- ja ympäristökäytäntö
Ramuddenin liikekumppanuuksien käytäntö
Ramuddenin korruption vastainen käytäntö
Ramuddenin menettelytapasäännöt

Paikka ja päivämäärä:
_______________________________________

Allekirjoitus
_______________________________________

Nimi selvennettynä
_______________________________________

