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TARKMET OY:N TOIMINTAPOLITIIKKA
Tarkmet Oy:ssä kokonaislaatu tarkoittaa kykyä täyttää asiakkaiden tarpeet, odotukset ja laatuvaatimukset.
Kokonaislaatu edellyttää myös, että tuotekehitykseen tai omaan suunnitteluun panostetaan ja että työ on
tehtävä sovitun aikataulun mukaisesti. Tarkmet Oy:n toimintatavat, joilla laatu ja ympäristöystävällisyys
varmistetaan, kerrotaan Tarkmet Oy:n toimintakäsikirjassa, joka perustuu ISO 14001 ja ISO 9001 sekä OHSAS
18001 periaatteisiin.
Tarkmet Oy on metallituotteita valmistava yritys, jonka yhtenä perusperiaatteena ja tavoitteena on
lakisääteisten ja muiden vaatimusten noudattaminen, jatkuva työviihtyvyyteen ja työtilojen siisteyteen
panostaminen sekä ympäristön ja ympäristönäkökohtien huomioiminen kaikessa toiminnassaan.
Toteuttamalla riskienhallinnan ja kehitysohjelmien sekä seurannan perusteella kehitystoimenpiteitä
nostamme työturvallisuuden tasoa ja edistämme työntekijöiden terveyttä.
Yritysoston ja oman suunnittelun sekä tuotekehityksen kautta Tarkmet Oy vahvistaa strategista osaamistaan
ja asemaansa markkinoilla. Tarkmet Oy ei ole enää pelkkä alihankkija vaan yhteistyö asiakkaiden kanssa
tarkoittaa myös palvelun ja tuotteiden jatkuvaa kehittämistä sekä omien tuotteiden markkinoimista nykyisille
ja uusille asiakkaille. Vahvan aseman ja yrityskulttuurin kautta voidaan tarjota myös henkilöstölle
viihtyvyyttä, turvallisuutta ja mahdollisuuksia yrityksen sisällä.
Kukin henkilö vastaa oman työnsä laadusta ja toimintansa kehittämisestä. Henkilöstön, alihankkijoiden ja
tavarantoimittajien tulee jokaisen pyrkiä toiminnassaan jatkuvaan kehitykseen ja ylläpitää toimintojen ja
tuotteiden korkeaa laatua. Sidosryhmien huomatessa puutteita laadussa tai työturvallisuudessa heidän tulee
ehdottaa tai suorittaa korjaavia toimenpiteitä. Laatupuutteesta on jokaisen reklamoitava ja virheellistä
tuotetta ei saa lähettää työvaiheesta toiseen eikä toimittaa tehtaalta eteenpäin.
Toimintakäsikirjaa, joka koostuu laatu- ja ympäristö- sekä työturvallisuusjärjestelmästä, päivitetään jatkuvan
parantamisen periaatteella. Toimintajärjestelmässä otetaan huomioon myös työterveys- ja
työturvallisuusnäkökohdat. Yritys sitoutuu henkilöstön terveyden heikentymisen estämiseen ja ympäristön
pilaantumisen ehkäisemiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Johdon katselmuksissa arvioidaan
toimintapolitiikkaa ja sen soveltuvuutta organisaatioomme ja tarvittaessa tehdään muutoksia.
Politiikkamme on luettavissa ilmoitustaulullamme ja saatavilla myös kotisivullamme www.tarkmet.fi.
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