
4Ks – Kumppanisi riskienhallintaan



Perustettu vuonna 1998.

Työskennellyt yhteistyössä yritysten, julkisten organisaatioiden ja yhteisöjen 
kanssa kehittäen ja tuottaen kokonaisvaltaisesti turvallisuutta ja riskienhallintaa; 
kartoittamista, mittaamista, analysointia, esittämistä ja kouluttamista.

Keskittynyt riskienhallinnan ja turvallisuuden ohjelmien kehittämiseen ja 
tuottamiseen kaikille organisatorisille tasoille; asiakkaidemme ja 
kumppaneidemme toiminnan, johtamisen ja päätöksenteon tueksi.
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Mihin keskitymme:

Kokonaisvaltaisuus Euromääräisyys Tilannekuva

Kyberturvallisuus Kartat Integroitavuus
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4Ks RescuePlan
• Pelastussuunnitelmien hallinnointiin suurissa, 

moniosastoisissa kiinteistökokonaisuuksissa
• Kokonaisuuksien hallinnasta yksinkertaista ja tehokasta
• Kattavat palo- ja pelastusturvallisuusriskien kartoitukset
• Suunnitelman laatiminen ja kattavat toimintaohjeet 

henkilöstölle
• RescuePlanista on kehitetty yhdessä sairaanhoitopiirin 

kanssa erityisesti sairaanhoitopiireille räätälöity versio
• Täysin integroitavissa muiden 4Ks:n ohjelmistojen kanssa.
• Viranomaisyhteistyö



Pääkäyttäjä

• Pääkäyttäjä näkee 
kokonaiskuvan, grafiikat, 
statistiikan, riskit ja hierarkian.

• Pääkäyttäjä hallitsee tunnuksia 
ja käyttäjiä

• Hierarkia rakennetaan 
asiakkaan tarpeiden mukaisesti

• Pääkäyttäjältä saadaan yleisesti 
toimintaohjeet ja liitteet 
osastoille



Osastokohtainen 
näkymä

• Osastokohtaisia sivuja hallitaan joko 
osasto- tai käyttäjäkohtaisilla 
tunnuksilla

• Ohjelma sisältää osastoille useita 
työkaluja, joilla koko 
pelastussuunnitelma muodostetaan

• Ohjelmalla täytetään suunnitelma, 
perustiedot, 
poistumisturvallisuusselvitys ja 
kemikaaliluettelo

• Osastot tekevät oman riskinanalyysinsä 
eri osa-alueilla, jolloin ohjelma 
muodostaa osaston riskiprosentit ja 
korjauskohdelistat

• Kaikki dokumentit on tulostettavissa 
PDF-muodossa



Riskianalyysi

• Riskianalyysi tehdään 
osastokohtaisesti

• Riskianalyysi tehdään vastaamalla 
eri osa-alueita koskeviin väittämiin

• Sairaalaturvallisuus
• Pelastusturvallisuus
• Poistumisturvallisuus
• Omatoiminen varautuminen

• Analyysin pohjalta saadaan 
osaston riskiprosentit ja kuvaajat



Riski- ja korjauskohdelista

• Riskianalyysin pohjalta saadaan 
osaston riski- ja korjauskohdelista

• Listalta voi avata, käsitellä ja 
vastuuttaa jokaisen riskin

• Käsittelylle voidaan asettaa 
aikataulu

• Vastuuhenkilölle 
sähköpostimuistutus

• Näkyy pääkäyttäjälle
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