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Vastuullinen talli
Hevostilan ja sen ympäristön vastuullinen hoitaminen luo hyvinvointia ja turvallisuutta paitsi hevosille myös yrityksen työntekijöille, asiakkaille ja yrittäjälle itselleen.
Oheisten tarkistuslistojen avulla voit arvioida oman tallisi ympäristöasioita sekä kirjata muistiin tarvittavia korjaus- ja parannusehdotuksia:
• Yleistä
• Lantalat ja lannan käyttö
• Tarhat ja laitumet
• Materiaalivirrat, energiankulutus ja jätehuolto
Vastuullinen talli -kysely on julkinen ja kaikkien Virtuaali.info -sivustolla vierailevien käytössä ”vieras-tunnuksilla” jotka ovat:
Käyttäjätunnus: vieras
Salasana: vieras
Voit täyttää kyselyn kaikki osa-alueet tai valita toimintaasi läheisimmin liittyvät aihealueet ja täyttää niitä koskevat analyysikysymykset.
Syöttämäsi tiedot eivät tallennu järjestelmään, vaan ovat selaimen
välimuistissa vain analyysi-istunnon ajan. Analyysitulokset kannattaa
siksi tulostaa talteen joko paperille tai PDF-tiedostoksi.
Kun tulostat tai arkistoit kyselyn tulokset PDF-tiedostoksi säännöllisesti, saat kerättyä testituloksia joiden avulla pystyt seuraamaan millaisia muutoksia riskienhallinnassa tapahtuu ajan kuluessa.
Vastuullinen talli -analyysin löydät osoitteesta:
www.virtuaali.info/vastuullinentalli

Testin alkuun pääset valitsemalla linkin:
Luo uusi analyysi tästä

Valitse osa-alueet
Voit antaa kyselylle nimen tai antaa
järjestelmän tallentaa kysely täytön ajaksi päivämäärän mukaan.
Päivämäärätieto on hyödyllinen,
kyselytulosten vertailussa myöhemmin.
Ruksaa listasta ne osa-alueet, joihin haluat vastata.
Siirry sitten kyselyyn.

Kaavio sivun yläosassa
Kyselyn yläosassa on kaavio, jonka avulla saat lisätietoja kyselyssä
käsiteltävistä aihealueista.
Kaavio on käytössäsi koko kyselyn ajan.

Kyselyn täyttäminen
Kysely etenee valitsemastasi osa-alueesta toiseen.
Vastaa kysymyksiin valitsemalla vastausvaihtoehdoista sinun tilannettasi lähinnä oleva vaihtoehto.
Valittavien vastausvaihtoehtojen lisäksi sinulla on mahdollisuus laajentaa vastaustasi klikkaamalla kysymyksen alla olevaa ”Lisätietoja
vastauksestani” -linkkiä.
Kysymyspatteriston alla on vielä vapaasanakenttä, johon voit kirjata
haluamiasi ajatuksia tai muistiinpanoja osa-alueeseen liittyen.

Täytettyäsi ensimmäisen kyselyn osa-alueen, voit siirtyä seuraavaan. Näet vastaustesi arvioinnin pylväsdiagrammina.

Kyselyn loppu
Kun valitsemasi osa-alueet on täytetty päädyt näkymään, josta voit
tulostaa täytetyn kyselyn tai siirtyä täyttämään osa-alueita, jotka jätit
aloittaessasi valitsematta.
Voit tulostaa kyselyn paperille, tai mikäli käytettävänäsi on PDF-tulostin, voit tallentaa tulokset PDF-tiedostoksi.
Tulostamalla tai tallentamalla tulokset, voit seurata tilanteen kehittymistä ajanmittaan vertailemalla kyselyn vastauksia.
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