
 
 

 

Elintarviketurvallisuus- ja laatukulttuuripolitiikka 2023 

   

Tätä Oy Verman Ab -konsernin politiikkaa noudatetaan koko konsernin laajuisesti ja se 
koskee elintarvikeliiketoimintaa. 

 
Laadunhallinta  
Oy Verman Ab -konsernin valmistamien tuotteiden laatu muodostuu ammattitaitoisesta 
henkilökunnasta, innovatiivisesta tuotekehityksestä ja valikoiduista raaka-aineista.  
Toimintamme vaatimustenmukaisuutta tarkastetaan säännöllisesti viranomaisten, 
sertifiointilaitosten ja kumppaneidemme toimesta. 
 
Elintarviketurvallisuustavoitteet 
 
Tärkeintä meille ovat tyytyväiset asiakkaat ja kuluttajat. Oy Verman Ab -konserni on 
sitoutunut täyttämään kaikki elintarviketurvallisuutta ja laatua koskevat lakisääteiset ja 
säännöksiin perustuvat vaatimukset, mukaan lukien asiakkaiden ja sidosryhmiemme kanssa 
yhteisesti sovitut vaatimukset. 
 

• Suomessa Oy Verman Ab:n tehtaiden toimintaa ohjaavat 
elintarviketurvallisuussertifikaatit ovat GFSI:n hyväksymät BRC tai FSSC22000. 

• Takaamme kuluttajien turvallisuuden aidoilla ja laadukkailla tuotteilla.  
• Ylläpidämme erinomaista jäljitettävyyttä.  
• Raaka-aineet, puolivalmisteet, pakkausmateriaalit ja lopputuotteet hankitaan GFSI-

sertifioiduista tehtaista tai varmistamme vaatimustenmukaisuuden muulla tavoin.  
• Viestimme elintarviketurvallisuus- ja laatukulttuuriperiaatteita henkilökunnallemme. 
• Laatua seurataan säännöllisesti mitattavilla tavoitteilla ja niistä viestitään 

henkilöstöllemme.  
 
Jatkuva parantaminen 

• Seuraamme säännöllisesti kuluttajien sekä sidosryhmien palautteita ja parannamme 
toimintaamme sen mukaisesti.  

• Seuraamme aktiivisesti lainsäädännön muutoksia ja toimialan kehityssuuntauksia.  
• Olemme sitoutuneet toiminnan jatkuvaan kehittämiseen viestintä-, tuotanto- ja 

liiketoimintaprosesseissamme.  
• 2023 alkaen edistämme suorituskykyämme raaka-aineiden autenttisuuden 

varmistamisessa. 
 

Vastuullisuus 
• Oy Verman Ab on sitoutunut BSCI- ostotoiminnan periaatteisiin. 



 
 

• Toiminnallemme on myönnetty Luomu-, RSPO, Rainforest Alliance ja Friend of the Sea 
mukaiset vastuullisuussertifikaatit.  

• Suosimme kierrätettäviä pakkausmateriaaleja aina kun mahdollista ja varmistamme 
pakkauksiimme selkokieliset lajitteluohjeet.  

• Minimoimme käytettävän pakkausmateriaalin määrän aina kun mahdollista. 
  
Laatukulttuuri 
 
Oy Verman Ab on sitoutunut kehittämään laatukulttuuria. 
 

• Tuemme työntekijöidemme sitoutumista ja korkeaa ammatillista osaamista 
koulutusohjelmamme mukaisesti.  

• Edistämme työntekijöidemme yhdenvertaisia viestintämahdollisuuksia tarjoamalla 
kielikursseja ja kääntämällä tärkeitä dokumentteja tarpeen mukaan. 

• 2023 alkaen keräämme ja käsittelemme aktiivisesti työntekijöiden palautteita ja 
läheltä piti -tilanteita laatukulttuurin näkökulmasta. 

• Varmistamme säännöllisesti henkilöstömme osaamisen laadun ja 
elintarviketurvallisuuden osalta. 

• Varmistamme selkeän vastuunjaon elintarviketurvallisuusasioissa yksityiskohtaisten 
toimenkuvien avulla. 

• Koulutamme henkilökuntaamme ruokapetoksiin ja sabotaasiin liittyvistä riskeistä. 
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