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Clinichem Oy Ltd.:n Laatu- ja ympäristöpolitiikka
Clinichem Oy Ltd. (myöh. Yhtiö) on hygieniatuotteiden ja -laitteiden vienti- ja tuontikauppaa
harjoittava yritys. Yhtiö myös valmistaa tai valmistuttaa alan tuotteita. Yhtiön tuotteet
käytetään hygieniaongelmien ratkaisemiseen ja hygienia-asioiden rutiininomaiseen
hoitamiseen, erityisesti infektioiden ehkäisyyn terveydenhuollon laitoksissa,
sairaalavälineteollisuudessa, eläinlääketieteessä, laboratorioissa ja tutkimuslaitoksissa.
Yhtiö tunnetaan luotettavana osaajana ja toimittajana toimialallaan.
Yhtiö käy kauppaa kannattavasti ja hyvien periaatteiden mukaisesti pyrkien laadullisesti,
toiminnallisesti ja ympäristön kannalta täyttämään ne vaatimukset jotka pääosa
asiakaskunnasta ja viranomaisvaatimukset asettavat, ja kehittymään siinä. Sen
varmistamiseksi on Yhtiö laatinut dokumentoidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät, joita
ylläpidetään ja joiden mukaisesti yhtiö toimii ja toimintaansa kehittää. Laatu- ja
ympäristöjärjestelmiin kirjattuja toimintaohjeita noudattavat kaikki yhtiön työntekijät.
Työntekijöiden osaamistasoa ylläpidetään riittävällä koulutuksella. Uudet työntekijät käyvät
läpi perehdyttämisjakson.
Yhtiön tuotteet täyttävät teknisiltä ja turvallisuusominaisuuksiltaan vähintään EU:n sisällä
voimassaolevien standardien asettamat vaatimukset. Sopimuspohjaisesti voidaan myös
toimittaa ja valmistaa erityisvaatimukset täyttäviä tuotteita. Yhtiön tuotteet ovat
asiakaskunnan enemmistölle hinta/laatusuhteeltaan hyviä.
Yhtiön tuotevalikoimaa kehitetään ja ylläpidetään asiakaskunnan ja Yhtiön strategian
vaatimukset huomioon ottaen.
Ympäristönäkökohdista katsottuna toiminta painottuu ympäristövaikutusten minimointiin
yleisessä päivittäisessä toiminnassa kaikenlaisten hyödykkeiden ja materiaalin käytön
vähentämisen kautta. Yhtiö pyrkii hyödyntämiskelpoisen jätteen uudelleenkäyttöön ja
kierrätykseen. Syntyvä ongelmajäte käsitellään vastuullisesti asiantuntijoiden toimesta.
Taloudelliset riskit ja niiden huomiointi tulevissa muutoksissa.
Toimialalla tapahtuvat muutokset ja niiden seuraaminen asiakaslähtöisesti, alan
julkaisuiden kautta sekä yleisen kehityksen kautta esim. päämiehiltä. Tulevien
muutosvaatimusten ja toimenpiteiden huomioiminen ennen niiden voimaantuloa johdon
katselmuksessa.
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Yhtiö on toimialallaan yksi kotimaan johtavista toimittajista. Lisäksi yhtiö pyrkii
merkittäväksi testi-indikaattorituotteiden vientitoimittajaksi.
Yhtiössä toteutetaan laatu- ja ympäristöjohtamista toimintapolitiikan mukaisen toiminnan ja
seurannan kautta. Toimintapolitiikan periaatteiden toteutumisesta vastaa Yhtiön
operatiivinen johtoryhmä. Ryhmä suorittaa kokouksissaan laatu- ja ympäristökatselmuksia
ja päättää kehittämistoimenpiteistä.

Clinichem Oy Ltd.
__________________
Matti Ihalainen
Toimitusjohtaja

TULOSTETTUNA VALVOMATON KOPIO

