LAATU- JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

LAATUPOLITIIKKA
Laatupolitiikkamme kuvaa yrityksemme laatutoiminnan yleiset suuntaviivat. Elintarviketurvallisuus, tuotteitten laatu
ja kommunikaatio asiakkaiden suuntaan ovat olennaisia elementtejä tuotteillemme ja palveluillemme.
Laatupolitiikkamme tavoite on luoda toimintaamme luotettavuutta. Se sisältää innovatiivisen yhteistyön
asiakkaittemme ja toimittajiemme kanssa, tehokkaat tuotantoprosessit ja hyvän kommunikaation työntekijöidemme
välillä.
Laadunhallintajärjestelmämme varmistaa prosessien kontrolloinnin, jatkuvan parantamisen periaatteen ja laadun
kehittämisen.

Elintarviketurvallisuus
Vilomix Finland Oy toimittaa korkeaa turvallisuustasoa edustavia tuotteita elintarvikeketjuun. Riskinarviointi
perustuu omavalvonnan, toimittajien, tuotantoprosessien ja raaka-aineiden systemaattiseen arviointiin.
Tuotteissamme käytetyt raaka-aine-erät voidaan jäljittää. Jatkuva potentiaalisten riskien kartoittaminen HACCP periaatteiden mukaisesti varmistaa, että Vilomix Finland Oy ottaa käyttöön tarvittavat ennaltaehkäisevät
toimenpiteet. Muutokset viranomaisvaatimuksissa otetaan käyttöön nopeasti.
Pääkohdat ovat:



Toimittajan hyväksyminen, auditointi ja arviointi



Raaka-aineiden ja tuotantoprosessien riskinarviointi



Tuotantoprosessien optimaalinen riskienhallinta



Jäljitettävyyden varmistaminen

Keskittyminen tuotteeseen ja asiakkaaseen
Asiakkaittemme tulee kokea Vilomix Finland Oy luotettavana hyvälaatuisten tuotteitten toimittajana. Asiakkaan ja
Vilomix Finland Oy:n välillä vallitsee syvä luottamus.
Luottamus perustuu yhteisymmärrykseen tuotteen koostumuksesta ja avoimuuteen käytetyistä raaka-aineista ja
tuotteen säilyvyysajasta. Tuotteen koostumus pohjautuu:



Viranomaismääräyksiin



Asiakkaan erityistarpeisiin ja tuotanto-olosuhteisiin



Vilomix Finland Oy:n suosituksiin



Raaka-aineiden hintatasoon
Tuotteittemme koostumusta kehitetään jatkuvasti pohjautuen uuteen eläinravitsemuksen tutkimustietoon ja
markkinoille tuleviin tuotteisiin ja omaan kokemukseen. Tuoteselosteen mukaisten tuotteiden koostumus
varmistetaan käytettyjen raaka-aineiden laadulla ja tuotantoprosessien hallinnalla.

Strategia
Laatupolitiikan tehokas täytäntöönpano tarkoittaa:



Meillä on organisaatiossamme selkeä vastuunjako



Meillä on hyvin tehtäväänsä perehdytetyt työntekijät



Meillä on selkeästi määritetyt ja dokumentoidut prosessikuvaukset tuotelaatuun vaikuttavista prosesseista



Meillä on selkeästi määritetyt prosessit varmistamaan asiakasvaatimusten täyttyminen



Auditoimme toimittajiamme ja arvioimme raaka-aineidemme laadun



Varmistamme dokumentoidusti raaka-aineidemme, tuotteidemme ja palvelujemme laadun



Reagoimme havaittuihin epäkohtiin



Arvioimme laatujärjestelmäämme säännöllisesti sen toimintakyvyn ja soveltuvuuden varmistamiseksi

Laadunhallinta
Laadunhallintajärjestelmämme on sertifioitu ISO 9001 mukaisesti.
Riskienhallinta on määritetty HACCP -periaatteiden mukaisesti.
Työntekijät
Meillä on hyvin perehdytetyt, toimenkuvan edellyttämällä tavalla koulutetut työntekijät. Työntekijät tuntevat
vastuunsa liittyen asiakastarpeisiin, elintarviketurvallisuuteen ja yrityksen laatupolitiikkaan. Työntekijät tuntevat
vastuunsa asetettuun laatutavoitteeseen nähden.
Infrastruktuuri
Vilomix Finland Oy ylläpitää jatkuvasti tehtaan infrastruktuuria ja työolosuhteita, jotta voidaan saavuttaa tuotteelle
asetetut tavoitteet ja asiakastarpeet. Tämä sisältää rakennusten, tuotantolaitteistojen ja IT-järjestelmien jatkuvan
kehittämisen. Työolosuhteet täyttävät asetetut viranomaisvaatimukset ja ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä
varmistetaan työturvallisuus.

Laatujärjestelmä on sertifioitu ISO 9001 vaatimusten mukaisesti.

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA
Visiomme on, että tuotteiden valmistus ja toimittaminen tapahtuu ympäristönäkökohdat huomioiden.
Ympäristöasiat tunnistetaan ja arvioidaan koko arvoketjussa. Tämä tarkoittaa sitä, että toimittajien ja
tuotantoprosessien ympäristönäkökohdat arvioidaan Vilomix Finland Oy:n omassa toiminnassa ja lopulta
asiakkaiden tuotteiden käytön yhteydessä.

Strategia
Ympäristönäkökohtien toteutus varmistetaan aktiivisen ympäristöjohtamisen avulla. Tarkoituksena on varmistaa
jatkuvan parantamisen periaatteen toteutuminen ympäristönäkökohdissa.

Erityisiä huomiokohteita:
·Kehittämiskohteet tärkeimmistä yrityksen ympäristökysymyksistä
·Arvioidaan ympäristönsuojelun tasoa, mistä on osoituksena mitattavissa olevat ympäristönäkökohtien mittarit.
·Arviointimenettelyt, joilla arvioidaan ympäristönäkökohtien huomioiminen välitystuotteiden ja tuotantoprosesseissa
käytettävien raaka-aineiden valmistuksessa
·Menettelyt ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.
·Viranomaisvaatimusten ja muihin Vilomix Finland Oy:n sitoutumien ympäristöä koskevien vaatimusten tehokas
täytäntöön pano.

Ympäristöjohtamisjärjestelmä on sertifioitu ISO 14001 vaatimusten mukaisesti.

