
   
        
 

 

ITSEARVIOINTITYÖKALU 
 
Toteama Vaatii paljon 

kehittämistä 
Vaatii vähän 
kehittämistä 

Asia on kunnossa 

Liiketoiminnan jatkuvuus 

Yrityksessä on tunnistettu 
tilanteet, jotka voivat aiheuttaa 
häiriöitä 
liiketoimintaprosesseissa ja 
mahdollisten häiriöiden 
vaikutukset on arvioitu. 

Miksi huomioida? 
Yrityksen toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi on olennaista 
tunnistaa mahdollisia häiriötekijöitä, jotka voivat vaikuttaa 
liiketoimintaan. Näitä häiriöitä (ts. riskejä) tulee luokitella niiden 
vaikuttavuuden perusteella. Todennäköinen, mutta vaikutukseltaan 
vähäinen riski voidaan tietyissä tilanteissa hyväksyä. Toisaalta 
epätodennäköinen, mutta vaikutuksiltaan jopa lamauttava riski tulee 
huomioida eri vakavuudella, sillä toiminnan lähtökohtana tulee olla 
liiketoiminnan turvaaminen. 

    
Yrityksellä on ajantasainen 
toiminnan 
jatkuvuussuunnitelma, jota 
testataan ja päivitetään 
säännöllisesti. 

Miksi huomioida? 
Jatkuvuussuunnitelman laatiminen ja jatkuva testaaminen luovat 
lähtökohdat nopeaan kriisinhallintaan sekä lyhentävät mahdollista 
keskeytysaikaa. Tavoitteena on kyky tarjota tuotteita ja palveluita 
keskeytyksettä, jatkaa kriittisiä toimintoja mahdollisimman nopeasti 
häiriön jälkeen sekä minimoida taloudellinen tappio. 

     
Yrityksen kriittiset toiminnot 
on tunnistettu ja järjestetty 
häiriöiden varalta korvaavia 
toimintoja. 

Miksi huomioida? 
Yrityksen kriittisiä toimia ovat esim. teknisten häiriötilanteiden 
estäminen tai minimoiminen, verkkohyökkäysten vaikutuksien 
minimoiminen, avainhenkilöiden käytettävyyden varmistaminen sekä 
henkilöstöresurssien saatavuus kaikissa tilanteissa. Mikäli kriittisiä 
toimia ei kyetä pitämään yllä, vaarantuu yrityksen liiketoimintaprosessi. 
Kriittiset toimet tulisi aina tunnistaa ja huolehtia niiden jatkuvuudesta 
häiriötilanteissa. 

    
Häiriötilanteiden hoitamiseen 
on nimetty henkilöt. 

Miksi huomioida? 
Etukäteen nimetyt henkilöt häiriötilanteiden hoitamiseen pienentää 
vaikutusaikaa siltä osin, että toimenpiteisiin voidaan ryhtyä välittömästi 
ja nimetyillä henkilöillä on jo tiedossaan toimenpiteet, joilla häiriön 
vaikutuksia voidaan minimoida. 

    
Häiriötilanteiden johtamista ja 
hoitamista harjoitellaan 
säännöllisesti. 

Miksi huomioida? 
Häiriötilanteiden harjoittelu on tärkeää, sillä valmiiksi omaksutuilla 
toimintatavoilla voidaan pienentää häiriöiden vaikutusaikaa 
huomattavasti. 

    
Toiminnan kannalta 
kriittisimmät ulkoiset toimijat 
ja resurssit tunnetaan. 
Korvaavien resurssien 
käyttämisestä häiriötilanteissa 
on tehty sopimukset. 

Miksi huomioida? 
Toiminnan kannalta kriittisimpien ulkoisten toimijoiden sekä resurssien 
saatavuus tulisi varmistaa huolellisesti. Mikäli sopimukset 
alihankkijoiden kanssa eivät pidä, voi yrityksen liiketoiminta häiriintyä 
merkittävästi. On tärkeää tehdä tarkat sopimukset jokaisen kriittisen 
alihankkijan kanssa. Lisäksi resurssien saatavuudesta tulisi huolehtia 
etenkin niissä tilanteissa, joissa tiedetään esimerkiksi jonkun 
komponentin saatavuuden olevan kiinni vain muutamasta tekijästä.  

    



   
        
 

 

Yrityksellä on selvät ohjeet 
häiriötilanteessa viestimisestä 
asiakkaille ja sidosryhmille. 

Miksi huomioida? 
Häiriötilanteissa viestimistä tulisi pohtia etukäteen, sillä on 
äärimmäisen tärkeää asiakkaiden ja sidosryhmien kannalta se, miten 
mahdollisista häiriötilanteista viestitään. Mikäli häiriöistä 
tiedottamiseen ei olla varauduttu ja viestintä on epäselvää, voi häiriöstä 
aiheutuvat vaikutukset kasvaa suuremmiksi kuin asianmukaisella 
viestinnällä. 

    
Avainhenkilöiden merkitys on 
tunnistettu ja osaamisen 
jakautuminen läpi 
organisaation on varmistettu. 

Miksi huomioida? 
Avainhenkilöiden merkitys yrityksen toiminnalle on yleensä hyvin 
kriittistä. Mikäli avainhenkilöt ovat estyneitä toimistaan tai irtisanoutuvat 
yllättäen, voi moni arkinen ja liiketoiminnan kannalta kriittinen työvaihe 
hankaloitua. Yrityksessä tulisi tunnistaa avainhenkilöiden merkitys 
liiketoimintaprosessille ja varmistaa se, että ns. hiljainen tieto on 
jakautunut läpi koko organisaation, jotta toiminta ei halvaannu 
avainhenkilöiden ollessa estyneitä työtehtävistään. 

    
Korvaavaa liiketoiminta on 
mietitty valmiiksi 
häiriötilanteita varten. 

Miksi huomioida? 
Mikäli suurin osa yrityksen liiketoiminnasta on yhden tuotteen tai 
palvelun ympärillä, voi häiriötilanteessa koitua kohtalokkaita tappioita, 
jos kyseisen tuotteen tai palvelun tuottaminen estyy. Korvaavien 
liiketoimien miettiminen etukäteen on hyvää varautumista, mutta voi 
johtaa myös uusien rinnakkaisten liiketoimien kehittymiseen. 

    
Yrityksen mahdolliset 
maineriskit on huomioitu. 

Miksi huomioida? 
Maineriski voi toteutua tilanteissa, joissa asiakkaiden odotukset eivät 
vastaa lopputulosta esimerkiksi tuotteen huonon laadun vuoksi. Lisäksi 
sidosryhmien odotukset voivat aiheuttaa olennaista maineriskiä, mikäli 
on olemassa kuilu sidosryhmien toiveiden ja todellisuuden välillä. 
Hyvästä maineesta on hyötyä rekrytoinnissa, tuotteiden hinnoittelussa 
sekä viranomaisten kanssa asioidessa. Asiakastyytyväisyys- ja 
henkilöstötyytyväisyyskyselyt ovat yksi hyvä tapa mitata yrityksen 
imagoa. 

    
Tuotannon ja toiminnan turvallisuus 

Tuotteiden tuotevastuut 
tunnetaan.  

Miksi huomioida? 
Tuotevastuulain mukainen vastuu on ns. ankaraa vastuuta, mikä 
tarkoittaa sitä, että yrityksen velvollisuus vastata vahingoista ei riipu 
siitä, onko yritys toiminut huolimattomasti vai laiminlyönyt 
velvoitteitaan. 

    
Yrityksellä on käytössään 
laatuohjelma. 

Miksi huomioida? 
Laatuohjelma on arkinen työkalu, jolla voidaan helposti valvoa ja pitää 
huolta tuotannon laadusta. Toiminta on valmiiksi laatukriteereitä 
mukailevaa, mikäli hyödynnetään laatuohjelman standardeja. 

    
Maksuliikenteen turvallisuus 
on varmistettu. 

Miksi huomioida? 
Maksuliikenteen turvallisuudessa on olennaista sen läpinäkyvyys sekä 
se, että maksuja voi tehdä ja hyväksyä vain siihen valtuutetut henkilöt. 
Yhden tason tunnistautumismenetelmä (henkilö kirjautuu sisään 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla hyväksyäkseen maksusuorituksen) ei 
ole välttämättä riittävä varautuminen, vaan olisi suotavaa yhdistää 
tunnistautuminen yrityksen sisäiseen käyttäjähallintaan sekä käyttää 
kolmansien osapuolten tarjoamaa lisäturvaa. 

    



   
        
 

 

Logistiikan turvallisuutta ja 
luotettavuutta arvioidaan 
säännöllisesti. 

Miksi huomioida? 
Vaikka yritys olisikin ulkoistanut toimitusketjunsa, tulee silti varmistua 
sen turvallisuudesta ja luotettavuudesta jatkuvalla tarkkailulla. 
Ongelmat toimitusketjussa voivat vaikuttaa hyvin vahvasti yrityksen 
toimintaan. Olisi suotavaa ylläpitää vaihtoehtoisia kuljetussopimuksia 
korvaavina ratkaisuina, mikäli normaalissa toimitusketjussa tapahtuu 
häiriöitä. 

    
Yrityksen vakuutusehtoja 
tarkastetaan säännöllisesti. 

Miksi huomioida? 
Vakuutusten korvausehtoja on suotavaa tarkastaa tasaisin väliajoin. 
Miten pitkään keskeytysvakuutus turvaa yrityksen taloutta? Miten 
laitevakuutusten ikävähennykset vaikuttavat korvausmäärään? Mikäli 
esimerkiksi tulipalon myötä suuri osa yrityksen vanhemmasta 
kalustosta menetetään, ei vakuutuskorvauksella voida välttämättä 
kattaa lähellekään tarvittavaa rahoitusta uusien laitteiden hankintaan. 

    
Johto tapaa riittävän usein 
tunnistaakseen ja 
käsitelläkseen yrityksen 
riskiprofiiliin kohdistuvia 
olennaisia muutoksia. 

Miksi huomioida? 
Yrityksen riskiprofiilia on tarkasteltava vähintäänkin vuoden välein 
(standardien edellytykset), mutta olisi suotavaa seurata jatkuvasti 
yrityksen riskiarvioita ja päivittää niitä, etenkin jos liiketoiminnassa 
tapahtuu muutoksia. 

    
Kyberturvallisuus 

Kyberturvallisuus kuuluu 
johdon nykyiseen 
riskienhallintaan? 

Miksi huomioida? 
Kyberturvallisuus on tänä päivänä avainasemassa lähes jokaisen 
yrityksen liiketoiminnassa. Sitä ei saa missään nimessä unohtaa 
riskienhallinnan osana. Kyberturvallisuus kattaa alleen riskejä yhä 
laajemmin ja limittyy hyvin vahvasti muiden osa-alueiden kanssa. 
Kybertuvallisuutta tuleekin arvioida aktiivisesti osana riskienhallintaa ja 
tunnistaa yrityksen kannalta kaikkein kriittisimmät riskit siihen liittyen. 

    
Pääsy sähköisiin 
tietojärjestelmiin ja 
toimitiloihin on rajoitettu 
toimintatavoilla ja käytännöillä. 

Miksi huomioida? 
Niin sähköisiin tietojärjestelmiin kuin toimitiloihin, joissa on 
mahdollisuus päästä sisälle yrityksen tietojärjestelmiin, tulisi varmistaa 
rajoitettu pääsy tarkoilla toimintatavoilla sekä niitä tukevilla 
käytännöillä, jotta arkaluontoista tietoa ei pääse leviämään. 

    
Arkaluonteiset tiedot on 
luokiteltu ja käyttöoikeuksien 
haltijat määritetty. 

Miksi huomioida? 
Yrityksen arkaluontoiset tiedot tulisi luokitella siten, että niiden 
käyttöoikeuksia rajoitetaan sen mukaan, miten todellisuudessa kunkin 
työntekijän on tarpeellista päästä niitä käyttämään. On suositeltavaa, 
että rajoituksia tehdään ennemmin ankarasti kuin jätettäisiin 
arkaluontoista tietoa koko henkilökunnan käyttöoikeuksien piiriin. 

    
Johtotasolla on vähintään yksi 
henkilö, joka vastaa 
henkilötietojen suojasta. 

Miksi huomioida? 
GDPR-asetus antaa tiukat rajat sille, miten henkilötietoja tulee säilyttää 
sekä suojata. Johtotasolla tulisi olla nimettynä henkilö, joka vastaa 
näiden tietojen käsittelystä. Asetuksen laiminlyönnistä aiheutuvat 
sanktiot ovat huomattavia niin taloudellisesti kuin myös mainehaittana. 

    



   
        
 

    
Yrityksessä on laadittu ja 
toimeenpantu yleisesti 
hyväksytyt 
salasanaohjeistukset. 

Miksi huomioida? 
Yleisesti hyväksytyt ja käyttöön otetut käytänteet salasanaohjeistukset 
vähentävät riskiä liian heikoista salasanoista. Hakkerit ovat yleensä 
hyvin kiinnostuneita esimerkiksi henkilöstön sähköpostitileistä ja voivat 
aiheuttaa merkittävää haittaa, mikäli pääsevät sisään jonkun työntekijän 
sähköpostitilille. 

    
Työntekijöitä opastetaan 
tarkkailemaan 
tietoturvaloukkauksia. 

Miksi huomioida? 
Työntekijöille olisi suotavaa opettaa tarkkailemaan yleisimpiä 
tietoturvaloukkauksen merkkejä. Kyberturvallisuudessa suurin riski on 
ihmisten oma toiminta ja henkilöstöä kouluttamalla 
tietoturvaloukkausten varalle, voidaan pienentää riskiä vahinkojen 
syntymiselle. 

    
Yrityksessä suoritetaan 
säännöllisiä testejä ja pidetään 
havaituista uhista kirjaa. 

Miksi huomioida? 
Säännölliset testit antavat dataa siitä, onko yrityksen tietoturvaa yritetty 
loukata ja millä mahdollisella keinolla. Vaikka yritys olisikin 
epäonnistunut, niin näistä tapauksista on helppoa kerätä aineistoa 
tulevaisuutta varten sekä kerrata henkilöstölle ohjeistusta vastaisuuden 
varalle. 

    
Yrityksellä on toimintatapoja 
alihankkijoiden ja 
kumppaneiden taustojen 
tarkistamiseksi. 

Miksi huomioida? 
Alihankkijoiden kyberturvallisuuskyvykkyys olisi suotavaa tarkistaa aina 
ennen uuden toimeksiannon sopimista, sillä yrityksen omaan 
kyberturvallisuuteen voi syntyä suuri riski, mikäli toinen osapuoli ei 
varaudu riittävin toimenpitein. Lähettäessä sopimuksia tai suunnitelmia 
tuleekin varmistua siitä, että vastaanottaja suhtautuu tietoihin 
tarvittavalla vakavuudella. 

    
Työntekijän pääsy yrityksen 
tietojärjestelmiin katkeaa 
automaattisesti työsuhteen 
päättyessä. 

Miksi huomioida? 
Kyberturvallisuudessa työntekijät ovat usein suurin uhka yrityksille ja 
riskiä tietojen päätymisestä ulkopuolisille voidaan pienentää 
katkaisemalla automaattisesti työntekijän pääsy tietojärjestelmiin 
työsuhteen päättyessä. 

    
Varmuuskopiointivälineet 
testataan säännöllisesti sen 
varmistamiseksi, että tiedot 
voidaan palauttaa 
palautusmenettelylle 
varatussa ajassa. 

Miksi huomioida? 
Varmuuskopiot etenkin yrityksen kriittisestä datasta voivat olla 
olennaisen tärkeitä jatkuvuuden kannalta. Seuraukset voivat olla 
vakavia, mikäli kriittisiä asiakastietoja tai valmiita suunnitelmia 
menetetään puutteellisen varmuuskopioinnin vuoksi. Varmuuskopiointia 
olisi suotavaa testata säännöllisesti. 

    
Työturvallisuus 

Yrityksessä arvioidaan 
aktiivisesti mahdollisia 
työturvallisuusriskejä. 

Miksi huomioida? 
Työturvallisuusriskien aktiivinen arviointi on lähtökohtana hyvälle 
työturvallisuudelle. Yritysten toimintaympäristöt ovat erilaisia ja täten 
myös työturvallisuusriskit voivat poiketa merkittävästi vertaillessa eri 
yrityksiä. Jokaisessa yrityksessä tulee tunnistaa omaa toimintaa 
uhkaavat vaaratekijät ja kehittää työturvallisuutta niiden pohjalta. 

    



   
        
 

 

Työturvallisuuden johtamiselle 
ja kehittymiselle on asetettu 
tavoitteet ja mittaristo. 

Miksi huomioida? 
Työturvallisuuden kehittäminen lähtee tavoitteista, jotka on asetettu 
toimintatavoille johtaa sekä kehittää turvallisuutta. Lisäksi mittaaminen 
on edellytyksenä työturvallisuuden johtamiselle sekä toimintatapojen 
kehittämiselle.  

    
Henkilöstö osallistuu 
aktiivisesti työturvallisuuden 
kehittämiseen. 

Miksi huomioida? 
Henkilöstön osallistaminen työturvallisuuden kehittämiseen on 
olennaista hyvän työturvallisuuskulttuurin saavuttamiseksi. Henkilöstön 
on helpompaa omaksua käytänteet, mikäli he ovat olleet mukana niiden 
suunnittelussa. 

    
Jokainen töihin tuleva henkilö 
saa perehdytystä myös 
turvallisuusasioihin. 

Miksi huomioida? 
Yrityksen työturvallisuuskulttuurin sisäistämisen tulisi alkaa jo 
perehdytysvaiheessa, jolloin uusi työntekijä ymmärtää heti työsuhteensa 
alussa toimintatavat, joilla työturvallisuusriskejä voidaan välttää 
päivittäisessä työssä. 

    
Työturvallisuuskierroksia 
tehdään säännöllisesti. 

Miksi huomioida? 
Työturvallisuuskierrokset ovat nopea tapa reagoida mahdollisiin 
puutteisiin. Puutteista voidaan antaa palautetta välittömästi ja 
työturvallisuuskierroksilla yrityksen johto pystyy seuraamaan 
ajantasaista tilannetta toimintatapojen noudattamisesta sekä 
havainnoimaan mahdollisia huomaamatta jääneitä turvallisuusriskejä. 

    
Henkilöstön kanssa käydään 
jatkuvaa keskustelua 
työturvallisuudesta. 

Miksi huomioida? 
Jatkuva keskustelu työturvallisuudesta henkilöstön kanssa auttaa 
pitämään turvallisuuskäytännöt kirkkaana mielessä sekä kannustaa 
henkilöstöä toimimaan niiden mukaisesti. 

    
Yrityksellä on käytössään 
järjestelmä, jolla henkilöstö voi 
ilmoittaa vaaratilanteista ja 
poikkeamista. 

Miksi huomioida? 
Vaaratilanteista sekä poikkeamista aktiivinen raportointi on ensisijaisen 
tärkeää työturvallisuuden kehittämisen kannalta. Henkilöstöä tulisi 
kannustaa raportoimaan jokaisesta läheltä piti -tilanteestakin, jotta 
johdolla on mahdollisuus oppia ja kehittää käytäntöjä kohti 
turvallisempaa työskentelyä. Henkilöstöä voi kannustaa raportoimaan 
palkitsemalla jokaisesta aiheellisesta raportista. 

    
Työergonomiaan kiinnitetään 
huomiota aktiivisesti. 

Miksi huomioida? 
Hyvällä työergonomialla voidaan lisätä työturvallisuutta, sillä 
oikeanlaiset työtekniikat vähentävät työtapaturmien riskiä. Hyvä 
työergonomia takaa myös tehokkaamman ja häiriöttömämmän 
työnteon. 

    
Käytettävien laitteiden 
toimintakunto tarkistetaan 
aktiivisesti. 

Miksi huomioida? 
Työnantajan tulee huolehtia, että käytössä olevat koneet ja laitteet ovat 
käyttöturvallisia huollon ja kunnossapidon myötä. Toimintakuntoa tulee 
seurata ja tarkistaa säännöllisesti. 

    
Työpisteiden siisteydelle on 
luotu yhteiset pelisäännöt. 

Miksi huomioida? 
Työpisteiden yleinen siisteys vaikuttaa usein laskevasti riskiä 
vaarantilanteisiin sekä työtapaturmiin. Hyvään siisteyteen ja 
järjestykseen kuuluu kulkuteiden esteettömyys, tavaroiden 
järjestelmällinen varastointi sekä työvälineiden sijoittaminen niille 
tarkoitettuihin paikkoihin. 

    



   
        
 

Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus 

Yrityksessä on järjestetty 
kulunvalvonta. 

Miksi huomioida? 
Kulunvalvonta on lähtökohtana kiinteistöturvallisuudessa, kun halutaan 
ohjata ja valvoa henkilöstön sekä ulkopuolisten liikkumista yrityksen 
tiloissa. Olennaista on tunnistaa kaikki alueella liikkuvat henkilöt sekä 
kulkuneuvot ja toteuttaa sovittuja vierailijakäytäntöjä. Kulunvalvonnalla 
voidaan myös seurata jälkeenpäin, kuka yrityksen tiloissa on käynyt, 
mikäli vahinkoa on päässyt tapahtumaan. 

    
Yrityksen tilat on 
turvallisuusluokiteltu. 

Miksi huomioida? 
Yrityksen toimitilojen suojaamisessa tulisi hyödyntää 
turvallisuusluokittelua ja suojata tiloja sen mukaisesti. Kaikilla 
työntekijöillä saati vierailla ei tarvitse olla pääsyä yrityksen 
arkaluontoisiin tiloihin ja nämä arkaluontoiset tilat tulisikin tunnistaa ja 
rajoittaa niihin pääsyä vain tietyille ennalta nimetyille henkilöille.  

    
Yrityksellä on käytössään 
järjestelyt vieraiden 
vastaanottoon. 

Miksi huomioida? 
Jokainen yrityksessä vieraileva henkilö tulisi tunnistaa sekä mielellään 
merkata vierailun ajaksi vierailijakyltillä. Vierailta tulisi myös ottaa 
yhteystiedot ja varmistaa tapaamisen isännältä, onko vieras tulossa 
tapaamaan häntä. Kukaan tunnistamaton henkilö ei saisi pyöriä vapaasti 
yrityksen tiloissa. 

    
Yrityksen tilojen rakenteellisiin 
murtosuojauksiin on kiinnitetty 
huomiota. 

Miksi huomioida? 
Finanssialan keskusliitto on julkaissut ohjeen ”Rakenteellinen 
murtosuojaus”, jossa on kattavasti kerrottu ohjeita murtosuojaukseen. 
Rakennuksen seinien, kattojen ja lattioiden tulee olla ohjeen mukaan 
niin vahvaa materiaalia, että ne suojaavat murtautumiselta. Lisäksi 
ovien, ikkunoiden ja suojavarusteiden tulisi täyttää ohjeessa esitetyt 
vaatimukset. 

    
Yrityksellä on toiminnassa 
oleva murtojärjestelmä. 

Miksi huomioida? 
Toimiva murtojärjestelmä toimii alkuun jo pelotteena siitä ilmoittavine 
kyltteineen, joita kannattaa kiinnittää näkyville paikoille. 
Vartioimisliikkeeseen kytketyllä rikosilmoitinjärjestelmällä voidaan 
saada automaattisesti apua paikalle murron alettua, mutta etenkin 
tallentavalla kamerajärjestelmällä saatu materiaali on isona apuna 
poliisin esitutkinnassa. 

    
Yrityksessä on kiinnitetty 
huomiota avaintenhallintaan. 

Miksi huomioida? 
Lukituksella saavutettu turvallisuus on riippuvaien avainten käyttäjän 
huolellisuudesta ja avainten säilytyksestä. Avaintenhallinnassa tulisi 
kiinnittää huomiota siihen, ettei avaimia pysty teettämään kuin nimetty 
henkilö ja lainatut avaimet tulisi olla sarjoitettu niin, että niillä on 
pääsyoikeudet ainoastaan työn edellyttämiin tiloihin.  

    
Arvo-omaisuuden säilytykseen 
kiinnitetään yrityksessä 
huomiota. 

Miksi huomioida? 
Arvo-omaisuus tulisi aina tunnistaa ja säilyttää tarkoituksenmukaisesti.  

    



   
        
 

 

Yrityksen ulkoalueita on 
valaistu riittävästi. 

Miksi huomioida? 
Hyvä ulkoalueiden valaistus on ensinnäkin kriittistä kameravalvonnan 
laadun kannalta, mutta valaistus auttaa myös pitämään ulkopuolisia 
henkilöitä poissa yrityksen alueilta, jotka muuten saattaisivat liikkua 
alueilla pimeän turvin. 

    
Sähkön saanti on varmistettu 
myös häiriötilanteissa. 

Miksi huomioida? 
Yrityksen tulisi varautua sähköverkon häiriöihin siten, ettei tuotantoa ole 
välttämätöntä lopettaa pidempienkään katkosten ajaksi. Katkoksiin 
tulisi varautua sekä tunnistaa aikajakso, jonka aikana tuotantoa voidaan 
jatkaa vaihtoehtoisilla sähköntuotantotavoilla sekä kehittää korvaavaa 
toimintaa, mikäli sähkön saanti keskeytyy pidemmäksi aikaa. 

    
Pelastusturvallisuus 

Pelastussuunnitelmaa 
päivitetään ja pidetään 
ajantasaisena. 

Miksi huomioida? 
Pelastussuunnitelmaa tulee pitää ajantasaisena ja päivitettynä, vaikka 
yrityksen tilat tai toiminnat eivät merkittävästi muuttuisikaan. Pienetkin 
muutokset on hyvä kirjata itsenäisesti pelastussuunnitelmaan. 

    
Poistumisteiden esteettömyys 
tarkastetaan säännöllisesti. 

Miksi huomioida? 
Poistumisteiden tulisi olla aina esteettömiä, eikä niiden eteen saa 
kasata tavaraa tukkimaan poistumistietä. Hätätilanteessa 
poistumisteiden raivaaminen ennen ulospääsyä voi olla kohtalokasta. 

    
Palovaarallisten materiaalien 
säilytykseen kiinnitetään 
huomiota. 

Miksi huomioida? 
Palovaaralliset materiaalit tulisi aina tunnistaa ja säilyttää 
asianmukaisesti siten, etteivät ne ole suoraan alttiita tulitöille. 
Esimerkiksi kaasupullojen säilytyspaikka tulisi harkita ja merkitä 
tarkasti, mutta myös kouluttaa henkilökunnalle toimintatavat niiden 
kanssa, mikäli onnettomuus tapahtuu. 

    
Poistumisharjoituksia 
järjestetään säännöllisesti. 

Miksi huomioida? 
Poistumisharjoitusten järjestäminen auttaa olennaisesti henkilöstöä 
hahmottamaan toimintaansa todellisessa tilanteessa. 
Poistumisharjoituksia tulisikin järjestää säännöllisesti, jotta jokainen 
työpaikalla osaa toimia tarvittaessa oikein. 

    
Alkusammutuskaluston 
tarkastuksen ja huollon 
varmistamiseksi on nimetty 
henkilö? 

Miksi huomioida? 
Käsisammuttimet tulee tarkastaa riippuen niiden sijainnista joko vuoden 
tai kahden välein. Riippuen käsisammuttimesta niiden huoltoväli on 
viidestä vuodesta kymmeneen vuoteen. Yrityksessä tulisi olla 
alkusammutuskaluston tarkastukseen ja huoltoon nimetty henkilö, jotta 
niiden käyttökunnosta voidaan olla varmoja. 

    



   
        
 

 

Paloilmoitin- ja 
palotorjuntalaitteet ovat 
säännöllisesti testattu. 

Miksi huomioida? 
Paloilmoitin- ja palotorjuntalaitteiden tulisi toimia jatkuvasti ja onkin 
olennaista tarkastaa niiden toimivuus säännöllisesti. Mikäli toimeen ei 
ole nimetty tiettyä henkilöä, on riskinä virheellinen olettamus niiden 
toimivuudesta ja vaaratilanteen syntymisestä, jos esimerkiksi 
paloilmoitinlaitteesta ei saada viestiä palon alkuvaiheessa. 

    
Henkilökuntaa on koulutettu 
alkusammutukseen. 

Miksi huomioida? 
Kouluttamalla henkilökuntaa alkusammutukseen, voidaan mahdollisesti 
ehkäistä tulipalon syntyä jo sen alkuvaiheessa. Alkusammutus on 
olennaisin torjuntakeino pienten tulipalojen syttyessä ja työntekijöiden 
alkusammutuskyvykkyydellä voidaan ehkäistä palojen leviämistä. 

    
Evakuointikarttoja on esillä ja 
niitä päivitetään tarvittaessa. 

Miksi huomioida? 
Kiinteistössä tulisi olla esillä evakuointikarttoja, joissa ilmenee lähin 
poistumistie sekä opastus sen luokse siitä pisteestä, missä 
evakuointikartta sijaitsee. Evakuointikarttoja tulisi myös päivittää, mikäli 
kiinteistön tilat muuttuvat. 

    
Palo-ovet pidetään suljettuina 
ja ne ovat merkitty sulkemista 
muistuttavalla tarralla. 

Miksi huomioida? 
Palo-ovien tulee aina sulkeutua ja salpautua itsestään, eikä niitä tulisi 
kiilata auki. Palo-ovien pääomainen tarkoitus on estää 
tulipalotilanteessa palon leviäminen, eivätkä ne täytä tarkoitustaan 
ollessaan auki. Palo-ovet tulisi myös merkitä asianmukaisesti. 

    
Savu- ja ilmanvaihtohormit 
nuohotaan säännöllisesti.  

Miksi huomioida? 
Pelastuslain mukaan rakennuksen omistajalla on velvollisuus huolehtia 
kiinteistön säännöllisestä nuohouksesta. Tulisijojen ja savuhormien 
säännöllinen nuohoaminen parantaa myös paloturvallisuutta. 

    
Ympäristöturvallisuus 

Yrityksen merkittävimmät 
ympäristöriskit on tunnistettu. 

Miksi huomioida? 
Ympäristöriskien tunnistaminen on jatkuvasti yhä olennaisempi osa 
yritysten riskienhallintaa, sillä ympäristönsuojeluun kiinnitetään paljon 
huomiota ja ympäristönsuojelun taso vaikuttaa mielikuvaan, jonka 
etenkin asiakkaat ja sidosryhmät saavat. Ympäristöriskeihin kuuluvat 
niin normaalitoiminnan kuin onnettomuustilanteen aikana päästöjen 
aiheuttamat riskit ympäristölle. 

    
Yrityksellä on käytössään 
vapaaehtoinen 
ympäristöjohtamisjärjestelmä. 

Miksi huomioida? 
Vapaaehtoisilla ympäristönjohtamisjärjestelmillä yritykset voivat 
ensinnäkin hallinnoida helpommin omia ympäristöriskejään, mutta 
myös osoittaa entisestään asiakkailleen ja sidosryhmilleen 
huolehtivansa myös ympäristöstään. Tällaisia johtamisjärjestelmiä ovat 
esimerkiksi ISO 14001-ympäristöstandardi sekä EMAS-asetus. 

    
Työntekijän 
työhönopastukseen sisältyvät 
ympäristöasiat. 

Miksi huomioida? 
Yrityksen ympäristönsuojelukulttuurin sisäistämisen tulisi alkaa jo 
perehdytysvaiheessa, jolloin uusi työntekijä ymmärtää heti työsuhteensa 
alussa toimintatavat, joilla ympäristöriskejä voidaan välttää 
päivittäisessä työssä.  

    



   
        
 

 

Kemikaalien varastoimiseen 
kiinnitetään huomiota. 

Miksi huomioida? 
Kemikaaleja varastoitaessa tulisi aina arvioida säilytettävät aineet sekä 
niiden määrät. Myös varastointipaikka tulee suunnitella huolella, jotta 
se ei ole tuotanto- tai sosiaalitilojen välittömässä läheisyydessä. 
Kemikaalivarastojen sijainnit sekä varautuminen 
onnettomuustilanteisiin tulisi merkitä pelastussuunnitelmaan. 

    
Kemikaalien 
käyttöturvallisuustiedotteet 
ovat helposti saatavilla. 

Miksi huomioida? 
Kemikaalien turvallisesta käsittelystä tulee olla kirjalliset ohjeet, eikä 
sellaisia vaaraa aiheuttavia kemikaaleja saa käyttää, joista ei ole 
varoitusmerkkejä tai saataville ei ole käyttöturvallisuustiedotetta. 

    
Yrityksen toiminnasta syntyvät 
vaaralliset jätteet ovat 
tunnistettu. 

Miksi huomioida? 
Vaarallista jätettä (ent. nimeltään ongelmajäte) on käytöstä poistettu 
aine tai esine, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle 
tai ympäristölle. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet tulee tunnistaa 
ja on tärkeää, että niitä ei laiteta sekajätteeseen tai viemäriin, vaan 
toimitetaan niille tarkoitettuun erilliskierrätykseen. 

    
Kaasupullojen varastointi- ja 
käyttöpaikat ovat määräysten 
mukaiset. 

Miksi huomioida? 
Kaasupullot tulee varastoida niille tarkoitetussa paikassa, jossa on 
toimiva tuuletus. Varastossa ei saa säilyttää kaasupullojen lisäksi muita 
tavaroita ja alue tulee merkitä selkeästi varoituskilvillä. Varastoimisessa 
on huomioitava lisäksi se, että pullot tulee asettaa pystyasentoon siten, 
etteivät ne pääse kaatumaan. 

    
Toiminnasta aiheutuvaa melua 
on huomioitu. 

Miksi huomioida? 
Työnantajalla on velvollisuus selvittää ja tunnistaa, aiheutuuko 
työpaikalla vaaraa aiheuttavaa melua työntekijän terveydelle tai 
turvallisuudelle. Työntekijöille on järjestettävä säännöllisesti 
kuulontarkastukset, mikäli melualtistus on vähintään 85 desibeliä. 

    
Ympäristölainsäädännön 
muutoksia seurataan. 

Miksi huomioida? 
Ympäristölainsäädäntö on suotavaa tuntea, sillä vahingon sattuessa 
vastuilta ja mahdollisilta korvausvelvoitteilta ei voi välttyä. 

    
Työntekijöille on annettu 
selkeät ja näkyvillä olevat 
ohjeet ympäristöriskejä 
sisältäviin työvaiheisiin. 

Miksi huomioida? 
Selkeillä ja näkyvillä ohjeilla voidaan varmistua siitä, että harvoin 
työpisteillä liikkuvat henkilöt kykenevät huomioimaan mahdollisia 
ympäristöriskejä toimissaan. Ohjeita olisi hyvä olla esimerkiksi 
ongelmajätteiden pakkaamiseen ja käsittelyyn sekä vaarallisten 
kemikaalien varastoimiseen sekä käsittelyyn. 

    
 
 
 


