
Standardeilla menestystä ja hyvinvointia     

 

 

Yllätys? Riskit hallintaan standardien avulla  

Yllätykset liiketoiminnassa aiheuttavat turhaa työtä ja pahimmassa 
tapauksessa aiheuttavat vahinkoa liiketoiminnalle. Standardit  
SFS-ISO 31000 ja SFS-ISO 28000 ovat hyviä työkaluja riskien hallintaan.  
Ne auttavat turvallisuusriskien tunnistamisessa, niiden ehkäisemisessä, 
hallinnassa ja jälkihoidossa, jolloin yllättävät tapahtumat vaikuttavat 
mahdollisimman vähän toimintaanne.  

 
Turvallisuusriskien hallinnan kulmakivet –  
SFS-ISO 31000 ja SFS-ISO 28000 
Uhka- ja riskinarviointi kuuluu organisaatioiden arkeen. Jotta riskejä voisi hallita, 
tulee tunnistaa uhat ja arvioida tapahtumien todennäköisyyttä sekä toteutuneista 
riskeistä aiheutuneita seurauksia ja vaikutuksia liiketoimintaan. Standardit 
SFS-ISO 31000 ja SFS-ISO 28000 muodostavat turvallisuusriskien hallinnan 
kulmakiven.  

SFS-ISO 31000 kuvaa periaatteet riskien hallitsemiseen. Siinä kerrotaan 
riskienhallinnan prosessista: toimintaympäristön määrittelemisestä, riskien 
arvioinnista ja käsittelystä, viestinnästä ja tiedonvaihdosta, seurannasta ja 
katselmoinnista sekä riskienhallintaan liittyvistä tallenteista.  

Uusi SFS-ISO 28000 määrittelee turvallisuuden hallintajärjestelmän ja sille 
asetettavat vaatimukset.  Se tarjoaa konkreettiset työvälineet ja menetelmät riskien 
hallintaan raaka-ainelähteestä valmistukseen, jakeluun ja varastointiin. Sitä voidaan 
käyttää kaikkien turvallisuusnäkökohtien hallintaan ja räätälöidä organisaatioiden 
omiin järjestelmiin sopivaksi.  

 
SFS-ISO 28000 Toimitusketjun turvallisuuden hallintajärjestelmät  
1. painos, 2012. 40 sivua (fi/en). Hinta 52,85 € (+ alv 23 %)   
 
 

Standardissa turvallisuuden hallintajärjestelmä on jaettu viiteen pääkohtaan: 
turvallisuuspolitiikka, suunnittelu, toteutus, korjaavat toimenpiteet ja johdon 
katselmus. Ne muodostavat kokonaisuuden, jossa tavoitteena on turvallisuuden 
hallinta ja jatkuva parantaminen. 

 
Osa johtamisjärjestelmää 
Riskienhallinta on osa yrityksen johtamisjärjestelmää. Standardien avulla integroitte 
riskienhallinnan johtamiseen ja päätöksentekoon. SFS-ISO 28000 on yhteensopiva 
ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien kanssa. Se soveltuu myös sertifiointiin.   

 

Hyötyä johdolle ja käytännön tekijöille 

Standardeista on hyötyä sinulle, jos vastuullasi on 
• kehittää organisaationne riskienhallintapolitiikkaa 
• varmistaa, että riskejä hallitaan vaikuttavasti  
• arvioida riskienhallinnan vaikuttavuutta. 

 
Ota riskit haltuun! 
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TULOSSA: Suomennos standardista SFS-ISO 28004 Toimitusketjun turvallisuuden 
julkaistaan hallintajärjestelmät. Ohjeistus standardin ISO 28000 soveltamiseen 

lokakuussa.  

 
 

Lisätietoja 
METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 
DI Lauri Elers 
Puh. 09 19231 (vaihde) 
Sähköposti: lauri.elers@metsta.fi 

 

   
Tilaukset 

 

 
 

 

Sähköposti: sales@sfs.fi 
Verkkokauppa: sales.sfs.fi 
Puh. 09 1499 3353, myynti 
Faksi 09 146 4914, oheisella tilauslomakkeella 
 
Yhteystietojen muutokset: pirjo.kuronen@sfs.fi 
Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin. 

 

Sähköisesti toimitettavat SFS-standardit 
CD-ROM-levyllä tai sähköpostitse toimitettujen SFS-standardien hinta on 1,6 kertaa 
painetun version hinta. Standardin saa tällöin asentaa enintään kolmelle työasemalle. 
Verkkokäyttö vaatii erillisen sopimuksen. 
 
 

Standardien seuranta- ja tietopalvelut 
Yksittäisten standardien seurantapalvelu on helpoin tapa pysyä ajan tasalla toimialaasi 
kuuluvista standardeista. 
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