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1. ESITTELY

1.1 YRITYSESITTELY

Yrityksen nimi:

       KAIVINKONE JA MAANSIIRTO RIKAMAT OY

Kalustokeskus ja toimisto:

        KUORMAAJANTIE 23, 40320 JYVÄSKYLÄ

Yhteystiedot:

Puhelin:       0207438320
Internet:        www.maansiirtorikamat.fi
Sähköposti:   etunimi@maansiirtorikamat.fi

Toimitusjohtaja/
hallituksen puheenjohtaja
Antti Rikama
puh. 0405229435
sähköposti: antti@maansiirtorikamat.fi
Urakointi
Tero Kovalainen
puh. 0408469402
sähköposti: tero@maansiirtorikamat.fi
Huolto/työnjohto
Pasi Rikama
puh. 0405347344
sähköposti: pasi@maansiirtorikamat.fi
Tarjouslaskenta
Esa Kankkunen
puh. 0400862950
esa@maansiirtorikamat.fi
Infrainsinööri
Iiro Minkkinen
puh. 0400411215
iiro@maansiirtorikamat.fi
Työnjohto/tarjouslaskenta
Mika Vilpponen
puh. 0405183280
mika.vilpponen@maansiirtorikamat.fi
Taloushallinto
Kaisa Nyman
puh. 0404855624
asiakaspalvelu@maansiirtorikamat.fi
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1.2    TOIMIALAT

1.3 ASIAKKAAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

 Julkishallinto 
Rakennusliikkeet
Maa- ja talonrakennusyritykset
Pienrakentajat
 Isännöitsijätoimistot
Kuljetusyritykset
 Jyväskylän talousalueen teollisuus
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1.4 KUVAUS TOIMINNASTA 

       Konevuokraus 
 Kalusto on sovelias pienistä suuriin maarakennusalan hankkeisiin.

 Maarakennusurakointi
Urakointikohteita ovat mm. rakennusten pohjatyöt ja kunnallistekniikan 
rakentaminen.

 Maa- ja kiviaineskuljetukset
Kuljetamme maa- ja kiviaineksia Jyväskylän talousalueella.
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Rahdinajo ja tehdaspalvelu
Rahdinajo  käsittää  erilaisia  teollisuuden  toimituksia  kotimaassa  ja  myös
ulkomailla.  Tehdaspalvelu  sisältää  mm.  vaihtolavatoimintaa  sekä
kierrätysmetallien kuljetusta.

          

Erikoiskuljetus
Suoritamme erikoiskuljetuksia sekä puoli- että täysperävaunuyhdistelmillä.
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 Maa- ja kiviainestoiminta
Maa- ja kiviaineksia jalostamalla tuotamme asiakkaiden vaatimukset ja yleiset
laatunormit täyttäviä materiaaleja Jyväskylän talousalueelle.
Pyrimme pitämään materiaalivarantoja oman urakoinnin ja myynnin tarpeisiin.
Maa- ja kiviaineksia myydään pääasiassa toimitettuna.

                 
                    1.5 JÄRJESTÖTOIMINTA

                    Yritys on Infra ry:n  ja Suomen kuorma-autoliiton jäsen .
                                                                                                          
                                                                                                          

                                                www.infra.fi,  www.skal.fi
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2. LAATUPOLITIIKKA

Kaivinkone ja Maansiirto Rikamat Oy palvelee ammattitaitoisesti, laadukkaasti
ja monipuolisesti maarakennus- ja kuljetusalan tehtävissä. 

Yrityksen johto vastaa edellytyksistä pitää kalusto ajanmukaisena vastaamaan
asiakkaiden  tarpeita.  Toiminnan  runkona  ovat  pitkäaikaiset  asiakassuhteet,
joita pyritään kehittämään.

Laatujärjestelmän tarkoituksena on varmistaa asiakastyytyväisyys ja toiminnan
jatkuva kehittäminen. Tavoitteena on tehokas, kannattava ja joustava toiminta.

Suunnittelemalla  ja  kouluttamalla  aktivoidaan  henkilöstö  kehittämään
ammattitaitoaan ja sitoutumaan yhtiön toiminnallisiin tavoitteisiin.

Yrityksen  johto  vastaa  laatujärjestelmän  ylläpidosta  ja  kehittämisestä.
Henkilöstön  vastuulla  on  noudattaa  ja  kehittää  laatujärjestelmää  ja  vastata
työsuorituksista.

Toimintaa  kehitetään  jatkuvasti  tavoitteena  luoda  ja  ylläpitää  turvallisia
työoloja ja menetelmiä.

Toiminnassa  otetaan  huomioon  ympäristöystävälliset  ja  maisemalliset  arvot.
Tavoitteenamme  on  mahdollisimman  tehokas  toiminta  mikä  mahdollistaa
prosessista  syntyvän  hiilijalanjäljen  minimoimisen.  Käytännössä  ekologisesti
parhaaseen lopputulokseen pääsemme minimoimalla maa-ainesten ylimääräiset
siirrot ja käyttämällä vastuullisten valmistajien tuottamaa, hyötysuhteeltaan ja
päästöiltään uusinta ja parasta teknologiaa. 

          Toimitusjohtaja

Antti Rikama
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3. LAATUVASTUU

Kaivinkone  ja  Maansiirto  Rikamat  Oy:n  toimintatapoja  on  kehitetty
kaikkien  henkilöstöryhmien  yhteistyönä.  Sen  johtavana  periaatteena  on
jokaisen  pyrkiminen  parantamaan  omaa  toimintaansa.  Nämä  periaatteet  on
kirjattu  yrityksen  laatupolitiikkaan  ja  sen  pohjalta  koko  henkilökunnan
yhteisesti  hyväksymään  laatujärjestelmään.   Laatujärjestelmän  aktiivisella
käytöllä  varmistetaan  se,  etteivät  työn  aikana  ilmenneet  virheet  pääse
toistumaan, ja saavutetaan jokaisen osapuolen kannalta oikea lopputulos. 

Toimitusjohtaja,  tai  tehtävään  erikseen  valittu  laatuvastaava,  johtaa
laaturyhmän  kokouksia  ja  osallistuu  kehitystavoitteiden  valintaan  ja
ohjaukseen.  Kukin  vastuuhenkilö  toimii  työryhmänsä  kanssa  laaturyhmänä,
joka kehittää tätä laatujärjestelmää yrityksen asettamien tavoitteiden pohjalta. 

Yhtiön  organisaatiossa  on  otettu  huomioon  laadunvarmistus  ja  siinä
laatuvastuu  on  ulotettu  jokaiselle  työntekijälle  oman  työnsä  osalta.  Uutta
henkilöstöä palkattaessa laatuajattelun varmistaminen on yksi pääkriteereistä.

Yritykselle  on  myönnetty  RALA  pätevyys.  Sillä  yritys  osoittaa
vastuullisuuttaan, luotettavuuttaan ja osaamistaan.
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4.  LAATUJÄRJESTELMÄ  

Kaivinkone ja Maansiirto Rikamat Oy:n laatujärjestelmän tarkoituksena on
varmistaa yrityksen kyky selviytyä  kaikista velvoitteista tehtyjen sopimusten
mukaisesti  siten,  että  tilaajat  ovat  työsuoritukseemme  tyytyväisiä  ja  ovat
halukkaita jatkossakin yhteistyöhön.

Laatujärjestelmä  on myös  yrityksen  toiminnan  jatkuvan  kehittämisen  väline
siten, että yhtiön kilpailukyky turvataan kaikissa olosuhteissa.

Laatujärjestelmää  sovelletaan  yhtiön  kaikessa  toiminnassa  siten  kuin
toimintaohjeissa on tarkemmin määritelty.

Laatujärjestelmä  on  yrityksen  sisäinen  asiakirja,  eikä  sen  mitään  osaa  saa
sisällyttää urakka-asiakirjoihin ilman nimenomaista lupaa tai sopimusta.

        Yhtiön laatujärjestelmää laadittaessa on käytetty apuna Infra ry:n laatimaa
laatujärjestelmämallia.

4.1 LAATUJÄRJESTELMÄN RAKENNE:

1. Tämä laatukäsikirja
2. Toiminta- ja työohjeet sekä lomakkeet
3. Toiminta- ja työohjeissa esitetyt viittaukset (Viitetiedostot)

Toimintaohjeissa  on  kuvattu  yrityksen  tapa  toimia.  Ohjeet  on  käsitelty
henkilöstön keskuudessa siltä osin kuin ne kutakin koskevat. 

Laatujärjestelmän  työohjeissa  kuvataan  työn  suoritustapa  yksityiskohtaisesti.
Työohje laaditaan aina, kun se katsotaan tarpeelliseksi.
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4.2 YLLÄPITO

4.2.1 Palaute asiakkailta

Toiminnan  kehittämiseksi  asiakkailta  kerätään  palautetta.  Palautteen
hankinnassa  on  pääasiallinen  menetelmä  keskusteluun  perustuva
vuorovaikutus, jolloin asiakkaan näkemykset perusteluineen saadaan selkeästi
esille.

Kerätty  asiakaspalaute  käsitellään  yritysjohdossa  ja  tarvittaessa  tutkitaan  tai
siirretään laatujärjestelmän kehitystehtäväksi.  

4.2.2 Sisäiset laatuarvioinnit

Toimitusjohtaja  valvoo  yhtiön  laatuvastaavan  avustamana  laatujärjestelmän
toimivuutta. 

Työnjohto vastaa valvonnasta työmaittensa osalta.

Sisäisissä  laatuarvioinneissa  järjestelmän  toimintaa  arvioidaan  säännöllisesti.
Arvioinnit  käsitellään  yritysjohdossa.  Tarpeellisiin  korjaaviin  toimiin
ryhdytään välittömästi.

Sisäisissä laatujärjestelmäkatselmuksissa (arvioinneissa) tarkastetaan:

 miten laatujärjestelmä toimii käytännössä
 miten sitä noudatetaan
 sopiiko laatujärjestelmä yhteen käytännön työskentelyn kanssa
 laatupoikkeamia
 Kuvaukset ja mittaukset

Katselmuksista laaditaan kirjallinen raportti laatujärjestelmässä olevalle 
lomakkeelle.

4.2.3 Laatupoikkeamien käsittely ja korjaavat toimenpiteet

Pienissä poikkeamissa, joita ei hyviäkään työtapoja noudattaen voi välttää ja
jotka  eivät  aiheuta  tuotteen  huomattavaa  huononemista,  sovitaan  tilaajan
kanssa  käytön  ehdot.  Tällaiset  poikkeamat  eivät  edellytä  korjaavia
toimenpiteitä. 

Poikkeavan tuotteen uusintakäsittely ja käyttäminen:
Vastuu  poikkeavan  tuotteen  käytöstä  määritellään  selvästi  yhdessä  tilaajan
edustajan kanssa. Tarvittaessa valtuudet määritellään kirjallisesti.

  Laatujärjestelmä                                    Kaivinkone ja Maansiirto Rikamat Oy                             Ver. 2.2020
                                                              



 LAATUKÄSIKIRJA               12/17

Menettely öljyvahingon sattuessa:

Estä lisävahingot. Varmista että öljyntulo on loppunut ja patoa saastunut alue.
Kiinteällä  alustalla  imeytä  öljy   imeytysaineeseen  ja  lapioi  imeytysaine
öljyineen kauhaan tai kuorma-auton lavalle. Öljyä imevällä maaperällä kaiva
saastunut  maa-aines  ja  toimita  jätteenkäsittelylaitokseen.  Soita  112  ja  kerro
tapahtumien kulku. Pelastuslaitos määrittää jatkotoimenpiteet.  

Menettely poikkeavan materiaalin/tuotteen suhteen:
Ne materiaalit  ja  rakenneosat,  jotka  eivät  täytä  laatuvaatimuksia,  merkitään
selvästi. Niiden osalta jatkokäytöstä ja toimenpiteistä sovitaan tilaajan kanssa
erikseen. 

Laatupoikkeamien  eliminoimiseksi  ovat  työmaalla  käytössä  seuraavat
menetelmät:

 Kaikelle materiaalille suoritetaan tulotarkastus, jossa sen kelpoisuus 
tutkitaan.

 Kaikkien reklamaatioiden analysoiminen,  jotta  laatupoikkeamien syntyyn
vaikuttaneet syyt löydetään ja eliminoidaan. 

 Riittävien  ennaltaehkäisevien  toimenpiteiden  käynnistäminen,  jotta
toistuvien laatuvirheiden riski saadaan pienenemään.

 Valvonnan  tehostaminen,  jotta  korjaustoimenpiteet  suoritetaan  riittävän
tehokkaasti. 

Tarvittaessa työnjohto avustaa työmaata näissä toimenpiteissä.
Korjaustoimenpiteiden  mahdollisesti  aiheuttamista  muutoksista  työmaalla
ilmoitetaan työnjohtajalle.

4.2.4 Laatutiedostot

Yrityksen  laatutiedostot  muodostuvat  seuraavista  dokumenteista,  jotka
arkistoidaan:
 urakkasopimukset liitteineen
 työmaakokouspöytäkirjat
 luovutuspöytäkirjat
 kirjallinen asiakaspalaute
 kirjattu suullinen asiakaspalaute
 takuukorjauskustannukset (tilasto % liikevaihdosta)/v 
 ulkopuoliset auditointipöytäkirjat
 sisäisten laatuarviointien pöytäkirjat/ muistiot
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5.   HENKILÖSTÖ
5.1 YLEISTÄ

Yrityksen johto luo henkilöstölle tiedolliset ja taidolliset toimintaedellytykset, jotta he
voisivat vastata työnsä ja toimintansa laadusta.
Henkilöstön tulee tuntea yrityksen laatujärjestelmä, toimintaperiaatteet ja tavoitteet.

 5.2 HENKILÖSTÖN HANKINTA JA PEREHDYTTÄMINEN
 
Henkilöstön  hankinnassa  noudatetaan  Rikamat  Oy:n  henkilöstöpolitiikkaa.
Valintaperusteita ovat mm.:
 ammattitaito
 kokemus
 koulutus
 yhteistyökyky
 halu kehittää itseään ja työtään

Työnjohdon  tehtävänä  on  uuden  työntekijän  perehdyttäminen  työpaikkaan  ja
työtehtävään.

5.3 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

Henkilöstön ammattitaitoa ja  suorituskykyä  kehitetään jatkuvalla  kouluttamiselle ja
opastuksella. Tavoitteenamme on että työtehtävät voidaan toteuttaa mahdollisimman
hyvin ja turvallisesti.
Kehitys-  ja  palautekeskustelut  käydään  viikoittain  perjantai-  iltapäivisin
laatupalavereissa. Niihin osallistuu työnjohdon ja työntekijöiden edustajat kulloisenkin
asian vaatimassa laajuudessa. 
Koko henkilökunta kokoontuu 2 kertaa vuodessa tarkastelemaan saavutettuja tuloksia
ja arvioimaan toiminnan laatua.
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5.4  ALOITETOIMINTA

Aloitetoiminnassa  noudatetaan  Rikamat  Oy:n  toimintaohjetta.  Suullisesti  tai
kirjallisesti  tehdyt  aloitteet  johto  käsittelee  mahdollisimman  nopeasti,  kuitenkin
viimeistään kuukauden sisällä jättöpäivästä. Jokaisesta aloitteesta tekijä saa palautteen.

5.5  TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ JA EDISTÄVÄ, TYKY- TOIMINTA

Yrityksessä  on  toiminnassa  tyky-  ohjelma,  joka  pitää  sisällään  niin  fyysisiä  kuin
henkisiä toimintamahdollisuuksia. Yrityksen johto suunnittelee, ylläpitää ja toteuttaa
tyky- ohjelmaa.

6. TOIMINTOJEN KUVAUS 

Yrityksen toimintamalli - talon tavat - on määritelty toimintaohjeissa, joiden sisältö
tiivistettynä on esitetty seuraavassa:

YRITYSJOHTO JA HALLINTO
 

Yritysjohto asettaa laatutavoitteet ja vastaa niiden toteutumisesta. Johdon päivittäisen
valvonnan avulla arvioidaan laadun toteutumista sekä asiakastyytyväisyyttä. 
Yrityksen periaatteena on, että laadunvalvonta on osa normaalia päivittäistä työrutiinia
koskien sekä omaa henkilökuntaa että aliurakoitsijoita ja materiaalitoimittajia. 
Koulutuksella varmistetaan, että henkilökunta on ymmärtänyt oikein laatujärjestelmän
vaatimukset. 

MARKKINOINTI

Tarjouksia tehtäessä varmistetaan toimitusajat niin huolella, ettei katteettomia 
lupauksia anneta.
Asiakaspalautteen keräämiseen ja käsittelyyn on tässä laatujärjestelmässä menettely. 
Palaute käsitellään välittömästi.

URAKKATARJOUS- JA SOPIMUSTOIMINTA

Jokainen Rikamat Oy:n tekemä tarjous tehdään vasta, kun johdon palaverissa on 
tarkastettu tilauskanta, aikataulut ja resurssit. Tällöin varmistetaan, että työhön on 
käytettävissä pätevät henkilöresurssit.

Sopimuskatselmus:
Ennen sopimuksen allekirjoitusta pidetään urakkaneuvottelu (sopimuskatselmus). 
Tällöin varmistetaan, että kaikki olennaiset asiat käsitellään tilaajan kanssa niin 
kattavasti, että vältetään työnaikaiset tulkintaerimielisyydet. 
Sopimuskatselmuksesta laaditaan pöytäkirja lomakkeelle (työohje) tai tilaajan 
käytännön mukaisesti.
Mikäli tilaaja ei halua pitää urakkaneuvottelua, laaditaan kuitenkin tarkistuslista 
helpottamaan mahdollisia työnaikaisia tulkintoja.
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HANKINTA

Toimittajien toimituskyky varmistetaan seuraavilla menettelyillä: 
 alihankkijat ovat pääsääntöisesti ennestään tunnettuja ja luotettaviksi 

todettuja.
 hyväksyttävistä toimittajista pidetään luetteloa.
mikäli toimittajaa ei ennestään tunneta, suoritetaan referenssikohteeseen
 tutustuminen tai toimittajan luotettavuus selvitetään muulla luotettavalla        tavalla.
 alihankkijan työn sisällön ymmärtäminen tarkistetaan.
 työsuunnitelma  voidaan  pyytää  kirjallisena  ja  tarvittaessa  sopia  esivalmistuksen

tarkastuskäynnistä.
 tarvittaessa sovitaan toimittajan omasta laadunvarmistusmenettelystä 
   tai hyväksytään aliurakoitsijan laatujärjestelmä.

Mikäli  joku  alihankkija  epäonnistuu  toimituksessaan,  harkitaan  minkälaiset
edellytykset  tällä  on  tarjota  seuraavia  toimituksia  ja  millaiseen  tarkkailuun  tämän
toimitus määrätään.

HUOM!  Huomautukset puutteista aina välittömästi.

       ERIKOISOSASTOT (omat palvelut ja sivuliiketoiminta)

Tarjottavan kohteen kalusto tarkastetaan ennen tarjouksen jättämistä. 
Toimintaohjeissa  on  ohjeet  kaluston  huollosta  ja  kunnossapidosta.  Vastuualueet
varikon ja tuotannon osalta on määritetty.
Mittalaitteiden tarkistukset  ja korjaukset  kuuluvat  tämän laatujärjestelmän piiriin ja
niiden kalibroinnit toimivuuskatselmuksiin.
Rikamat  Oy:n  oheismyyntiin  on  laadittu  laadunvarmistusmenettely,  jota  jatkuvasti
kehitetään asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

  TUOTANNON VALMISTELU (urakointi)

Työmaan  alkaessa  pidetään  johdon  aloituspalaveri,  jossa  valitaan  lopullinen
organisaatio.  Tässä yhteydessä käydään projektin johdon kanssa sopimukset  läpi  ja
sovitaan valmisteluiden hoidosta.
Työmaalla  pidetään  avainhenkilöille  työmaan  aloituspalaveri.  Tällöin
laadunvarmistuksen tavoitteet ja suoritustapa selvitetään organisaatiolle.
 
Työmaan  aloituspalaverissa  käsitellään  ja  hyväksytään  kaikki  työmaan
laatusuunnitelmaan sisältyvät asiat:
 työmaan työnsuunnittelun taso ja sen tulosteet
 kaikki tehokkaan työmaanhoidon toimenpiteet
 lupamenettelyt
 palo-, työsuojelu sekä ympäristönsuojelu
 suunnitelmien valvonta

Työmaan laatusuunnitelma toimii työmaan aloituspalaverin dokumenttina.
Tilaajan  kanssa  pidettävässä  aloituskokouksessa  täsmennetään  aloituspalavereissa
ilmenneet epäselvyydet.
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TUOTANTO (urakointi)

Tuotannon tehokkuus ja laadunvarmistus hoidetaan:
 jatkuvasti tarkentuvalla kustannus- ja työnsuunnittelulla
 tehokkaalla  raportoinnilla,  joka  mahdollistaa  poikkeamien  havaitsemisen  ja

uudelleen suunnittelun
 työmaan kokouksien hyvällä valmistelulla ja päätösten tehokkaalla tiedottamisella
 työmaahenkilökunnan  kokouksilla,  joissa  laadunvarmistuksen  toimenpiteet

tuodaan toistuvasti esille koko henkilökunnalle ja aliurakoitsijoille
 työmaan laatupiireillä
 suunnitelmien oikea-aikaisella valvonnalla
 lisä- ja muutostöiden tehokkaalla hoidolla
 kaluston ja mittalaitteiden kunnon valvonnalla
 selkeillä  tarkistusmittausten  merkinnöillä  rakenteiden  tarkastus-  ja  testaustilan

merkitsemiseksi

Käytännön laadunvarmistustoimenpiteet esitetään työmaan laatusuunnitelmassa.
Kokouksista  syntyvä  laatujärjestelmää  koskeva  palaute  toimitetaan  laatuvastaavalle
laatujärjestelmän kehittämiseksi.
Rakennuttajan, suunnittelijan ja vastaavien toimenpiteisiin kohdistuvat huomautukset
tehdään heti asian ilmettyä, jotta korjaaviin toimenpiteisiin jää aikaa. 
Kaikki  Rikamat  Oy:tä  kohtaan  kohdistuvat  huomautukset  tutkitaan  ja  niihin
reagoidaan välittömästi.
Laadunvarmistus  kuuluu  johdon  jokaisen  työmaakäynnin  ohjelmaan.  Työtapojen
kehitystyöhön  perustetaan  työmaakohtaisia  laatupiirejä,  joiden  kehitysehdotukset
otetaan huomioon laatujärjestelmää kehitettäessä.
Laadunvarmistukseen  liittyy  olennaisena  osana  sisäinen  väliluovutus  ja  sisäinen
ennakkotarkastus. Näiden kehittäminen kuuluu osana laatujärjestelmän kehittämiseen.
Pöytäkirjojen  ja  laatuun  liittyvien  dokumenttien  taltioinnista  on  ohjeet
laatujärjestelmässä.
Laatujärjestelmään  sisältyy  niin  ikään  ohjeet  kaikkien  työmaan  virallisten  ja
sopimuksen mukaisten asiapapereiden edellyttämistä toimenpiteistä.
Työmaan työturvallisuusvastuut on selkeästi osoitettu ja jaettu eri henkilöille. 
Nimetty  työnjohtaja  huolehtii  vastuuhenkilönä  työturvallisuusasioiden  hoidosta:
esimerkiksi  käyttöönottotarkastukset,  työalueen  siisteys  yms.  työturvallisuuteen
vaikuttavat asiat. Näiden toimintojen valvontaan on olemassa menettely.
Palosuojelun edellyttämä alkusammutuskalusto on esitetty työmaasuunnitelmassa ja
toiminta kerrataan ennen työn alkua.
Urakoinnissa  sopimuksen  edellyttämät  ympäristönsuojelutoimenpiteet  huomioidaan
niin ikään laatujärjestelmän toimintaohjeissa.
Valmis työ suojataan siten, että se luovutushetkellä on suunnitelmien 
mukaisessa kunnossa. Ennen kohteen luovutusta tilaajalle suoritetaan oma katselmus
(sisäinen  luovutus),  jossa  työn  valmius  ja  laatutaso  arvioidaan  ja  korjaavat  toimet
suoritetaan. 
Työmaan päätyttyä järjestetään tuotantojohdolle kritiikkipalaveri, jossa kaikki laatuun
ja työmaan hoitoon liittyvät asiat arvioidaan samoin kuin toimittajien toimituskyky.
Kritiikkipalaveriin osallistuu yrityksen laatuvastaava. 
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TAKUU

Yrityksen  takuuvastuu määräytyy  tehdyn  sopimuksen mukaan.  Takuukatselmuksiin
osallistuu toimitusjohtaja ja/tai työmaanpäällikkö.
Takuuvastuut hoidetaan viivyttelemättä ja mahdollisimman vähän tilaajan toiminnalle
häiriötä aiheuttaen.

MALLIT JA TYÖOHJEET

Rikamat  Oy  huolehtii  jatkuvasti  lomakkeistonsa  ja  työohjeiden  soveltuvuudesta
käytännön työtilanteisiin. Periaatteena on että vain tarpeellinen kirjataan.

Henkilöstön vastuut ja valtuudet

Tehtävät  ovat  päävastuualueittain  yrityksessä.  Vastuuhenkilöillä  on  myös
velvollisuus ja valtuudet toimia mm. virheiden ja laatupoikkeamien estämiseksi
ja parannusten alullepanemiseksi.

                                                                                 Vastuuhenkilö
 

Tehtävä:
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Ajojärjestely ja työn vastaanotto X X X  
Kuljetustehtävät X
Henkilöstöasiat X
Korjaus- ja huoltotoiminto X X X
Laatuvastaava X
Laskutus, kirjanpito ja palkanmaksu X
Lupa-asiat  X
Markkinointi X X X
Materiaalitoiminnot X X X
Tarjouslaskenta X X
Työmaiden suunnittelu ja valvonta X X
Työsuojelu- ja ympäristöasiat X X X
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