Työvälineluettelo
Pk-yrityksen riskienhallinta -välinesarja sisältää tieto ja työvälineitä pk-yrityksen
riskienhallintaan. Ohessa luettelo välinesarjan materiaalista. Yhteydenotto- ja tilaustiedot kääntöpuolella.
Materiaali on koottu riskienhallinnan eri teemojen
ympärille oheisen kuvan mukaisesti. Työvälineitä
on erilaisia:
• Kirjanen. Opas- tai työkirjanen riskienhallinnasta.
• Tietokortti. Tiivis yhden A4-mittainen katsaus
tiettyyn riskienhallinnan teemaan.
• Työkortti. Yhden A4-mittainen työväline. Tavallisesti tarkistuslista tai menetelmäkuvaus.
• Luettelo. Esimerkiksi kirjallisuudesta tai asiantuntijoista.
• Kalvosarja

Yleistä riskien
hallinnasta
Riskienhallinnan perusteet ja
lähtökohdat. Yleisiä työvälineitä.

Haavoittuvuusanalyysi
Riskien karkea tunnistaminen. Laaja riskien tarkastelu.
Riskilajikohtaista
tietoa ja työvälineitä

Riskienhallinnan
työvälineet

Riskienhallinnan
perusvaatimukset
Lainsäädännön velvoitteet pkyrityksen riskienhallinnalle.

Asiantuntijapalvelut
Tietoa riskienhallinnan asiantuntijoista ja työvälineitä palveluiden
arviointiin.

Henkilöriskien
hallinta

Sopimus- ja
vastuuriskien hallinta

Tuoteriskien
hallinta

Liikeriskien
hallinta

Ympäristöriskien
hallinta

Muut riskilajit
Tietokortteja mm tietoriskeistä,
paloriskeistä sekä painetussa
versiossa mm. Riskienhallinnan
kirjallisuutta -kirjanen.

Työvälineet
• Välinesarjan käyttö – ohjeita välinesarjan käytöstä
• Työvälineluettelo – tämä dokumentti
• Pk-yrityksen riskienhallinta -WWW-palvelun esite
1. Yleistä riskienhallinnasta
•
•
•
•
•
•

Riskienhallinnan perusteet -kirjanen
Riskienhallintaa uudelle yrittäjälle -tietokortti
Riskienhallintaa eri tilanteissa -tietokortti
Laadukas toiminta vähentää riskejä -tietokortti
Yksilölliset riskienhallintatyylit -tietokortti
Yrityksen riskienhallinnan arviointi -työkortti

Riskien tunnistaminen ja torjunta

•
•
•
•
•

Riskien katselmointi -tietokortti
Potentiaalisten ongelmien analyysi -tietokortti
POA - yleinen avainsanaluettelo -tietokortti
Toimenpiteiden suunnittelu -tietokortti
Korjaavien toimenpiteiden ehdotusten vertailu ja
valinta -tietokortti
• Riskienhallintatoimenpiteet -yhteenvetolomake työkortti
Seuranta

• Tiedonkeruu ongelmista ja riskeistä -työkortti
2. Riskienhallinnan perusvaatimukset
• Riskienhallinnan perusvaatimukset -tietokortti
• Riskienhallinnan perusvaatimukset -kirjanen
• Oikeusjärjestelmät – perustietoa kaikille -kirjanen
3. Asiantuntijapalvelut
• Riskienhallinnan asiantuntijahakemisto tietokortti
• Riskienhallinnan asiantuntijahakemisto -kirjanen

• Riskienhallintapalveluiden arviointi -työkortti
• Koulutuspalveluiden arviointi -työkortti
4. Haavoittuvuusanalyysi
• Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi -työkortti
• Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi -kirjanen
• Haavoittuvuusanalyysin työkirjanen -kirjanen
5. Liikeriskien hallinta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pk-yrityksen liikeriskit -työkortti
Pk-yrityksen liikeriskit -kirjanen
POA - Liikeriskien avainsanaluettelo -tietokortti
Liiketoiminnan nelikenttäanalyysi -työkortti
Sidosryhmäyhteistyön riskit -tietokortti
Verkostoitumisen riskit ja hallinta -tietokortti
Miten sopimusriskejä hallitaan? -tietokortti
Vienti — riski vai mahdollisuus? -tietokortti
Verotuksen sudenkuopat -tietokortti
Yksipuolisuus voi olla iso riski -työkortti
Sukupolvenvaihdoksen riskit -tietokortti

6. Sopimus- ja vastuuriskien hallinta
• Pk-yrityksen sopimukset ja vastuut -tietokortti
• Sopimus- ja vastuutietoutta – opaskirjanen pkyrityksille
• Sopimusvapaus -tietokortti
• Tarjouksen tarkistuslista -työkortti
• Yleiset sopimusehdot -tietokortti
• Sopimuksen kohteen yksilöinti -työkortti
• Kauppahinnan tarkistuslista -työkortti
• Maksuehtojen tarkistuslista -työkortti
• Toimitusehtojen tarkistuslista -työkortti
• Toimitusajan tarkistuslista -työkortti

•
•
•
•

Sopimussakon tarkistuslista -työkortti
Elinkeinonharjoittajan vastuut -tietokortti
Vastuun rajoittaminen -tietokortti
Vastuuvakuutukset -tietokortti

7. Tuoteriskien hallinta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pk-yrityksen tuoteriskit -työkortti
Tuoteriskien hallinta -kirjanen
Tuoteideaan liittyvät riskit -työkortti
Tuotekehitykseen liittyvät riskit -työkortti
Vaatimustenmukaisuuteen liittyvät riskit -työkortti
Tuotantoon liittyvät riskit -työkortti
Tuotteen myynnin ja markkinoinnin riskit työkortti
Toimitukseen, takuuseen ja ympäristöön liittyvät
riskit -työkortti
Tuotteen käyttö ja tuotevastuu -työkortti
Tuotteen turvallisuuden varmistaminen tietokortti
Tuotteen turvallisuusanalyysit -tietokortti

8. Henkilöriskien hallinta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pk-yrityksen henkilöriskit -tietokortti
Henkilöriskien hallinta -kirjanen
Työsuhderiskit -tietokortti
Työsuhderiskien tarkistuslista -työkortti
Osaaminen -työkortti
Työyhteisön toiminta -työkortti
Työympäristöriskit -työkortti
Työsuojelun toimintaohjelma -tietokortti
Työväkivalta -tietokortti
Fyysisen väkivallan hallintakeinojen tarkistuslista
-työkortti
Terveys ja hyvinvointi -työkortti
Stressin hallinta -työkortti
Yrittäjyyden erityisriskit -työkortti
Vahingonteot -työkortti
Liikenteen riskit -työkortti
Ulkomailla työskentelyn riskit -tietokortti

9. Ympäristöriskit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pk-yrityksen ympäristöriskit -tietokortti
Ympäristöriskien hallinta -kirjanen
Ympäristölainsäädäntö -tietokortti
Ympäristölainsäädännön tarkistuslista -työkortti
Henkilöstön ympäristö-osaaminen -työkortti
Alihankkijoiden ja urakoitsijoiden toiminta työkortti
Ilmansaasteet ja melu -työkortti
Jätteiden käsittely -työkortti
Kemikaalien kuljetus -työkortti
Kemikaalien varastointi ja käsittely -työkortti
Kemikaalit ja kemikaalitietous -työkortti
Kiinteistön historiaan liittyvät riskit -työkortti
Kunnossapito -työkortti
Päästöt vesistöön ja maaperään -työkortti
Polttoaineet ja muut öljyt -työkortti
Ympäristö-asioiden sidosryhmät -tietokortti
Toiminta ja tiedotus ympäristöonnettomuustilanteissa -työkortti
Vapaaehtoiset ympäristöjohtamis-järjestelmät tietokortti
Ympäröivä yhteiskunta ja luonto -työkortti

10. Muut riskilajit
Tietoriskit

•
•
•
•

Tietoriskit -tietokortti
Tietoriskien tärkeitä kysymyksiä -tietokortti
Esimerkkejä lauenneista tietoriskeistä -tietokortti
Tietoriskien hallinnan johtaminen ja organisointi työkortti
• Henkilöstön tietoisuus ja toimintatavat tietoriskien
hallinnassa -työkortti
• Toimintaympäristön, työ- ja palvelutilojen tietoturvallisuus -työkortti
• Tietojärjestelmien suojaus -työkortti
Paloriskit

•
•
•
•

Paloriskit -tietokortti
Palotarkastuslomake -työkortti
Palotarkastuslomakkeen ohjeosa -tietokortti
Turvallisuussuunnitelma -tietokortti

Muut riskilajit

• Keskeytysriskit -tietokortti
• Rikosriskit -tietokortti
• Projektiriskit -tietokortti
Riskienhallinnan kirjallisuutta

• Riskienhallinnan kirjallisuutta -tietokortti
• Riskienhallinnan kirjallisuutta -kirjanen
Välinesarjasta on koottu myös tiivis Riskienhallinnan peruspaketti, jolla välinesarjaan on helppo
tutustua. Kouluttajille tarkoitettu aineisto on saatavana vain sähköisesti osoitteesta www.pk-rh.com
Kalvosarjat
Kalvosarjat ovat saatavana WWW-palvelustamme
osana kouluttajan kansiota.
Mistä materiaalia saa?
• Lisätietoja hankkeesta tai välinesarjasta voit
kysyä sähköpostitse osoitteesta pk-rh@vtt.fi tai
faxilla numerosta (03) 3163 499.
• Paperipainoksia voit tilata Työturvallisuuskeskuksesta sähköpostitse info@tyoturva.fi tai faxilla
numerosta (09) 612 1287. Tarkemmat saatavuustiedot WWW-palvelusta www.pk-rh.com
• Tulostettavat PDF-versiot ovat maksutta tarjolla Internetissä välinesarjan WWW-sivuilla
osoitteessa www.pk-rh.com. Niiden lukemiseen
ja tulostamiseen tarvitset ilmaisen Adobe Acrobat Reader -ohjelman.
• Tietoaineisto on WWW-palvelussa luettavissa
myös HTML-muodossa ja tarkistuslistoja voi
täyttää suoraan tietokoneella. Ks. erillinen
WWW-palvelun esite.

