
Riskienhallintapalveluiden arviointi 
 Anna konsultille tai kouluttajille palautetta saamistasi riskienhallintapalveluista, 

jotta he voivat kehittää toimintaansa ja tuotteitaan. Rakentavan kritiikin lisäksi 

kannattaa muistaa kiittää hyvistä suorituksista – se motivoi jatkamaan. Kiitos! 

Yritys: 
 

Päiväys: 

Konsultti tai kouluttajat: Ajankohta ja kesto: 
 

Toimeksiannon tai koulutuksen teemat: 
 

Arviointiasteikko: 1=erittäin huono, 2=välttävä, 3=kohtalainen, 4=hyvä, 5=erittäin hyvä. 

 

 Erittäin 
huono 

   Erittäin 
hyvä 

 
1 2 3 4 5 

Toimeksiannon suunnittelu, yhteydenpito ja tiedottaminen     

Toimeksiannon järjestelyt, aikataulu ja ajankäyttö     

Toimeksiannon teemojen ajankohtaisuus ja tärkeys     

      
Konsultin tai kouluttajan ammattitaito      
 Riskienhallinnan osaaminen     

 Opetustaito ja opetusmenetelmät     

 Kyky kehittää yritykselle sopivia ratkaisuja     

 Esiintymistaito ja sosiaaliset taidot     

Konsultin tai kouluttajan riskienhallinnan työvälineet     

Toimeksiannon tuki- ja oppimateriaali ja muu oheisaineisto     

      
Toimeksiannon antama motivaatio riskienhallintaan     

Toimeksiannon antamat uudet valmiudet      
 Riskien tunnistamiseen ja arviointiin     

 Riskien hallintaan ja toiminnan kehittämiseen     

Omat mahdollisuudet soveltaa uusia välineitä ja opittuja asioita 
käytännössä 

    

Miten hyvin toimeksianto vastasi odotuksiasi?     

      
Yrityksen resurssit toimeksiannon toteuttamiseen      
 Ajankäyttö     

 Taloudelliset mahdollisuudet     

 

 

Pk-yrityksen riskienhallinnan työvälinesarja 

Asiantuntijapalvelut 

   



  

Mikä oli parasta toimeksiannossa? ___________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Mikä oli huonointa? ________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Millaisia vaikutuksia toimeksiannolla oli yrityksesi riskienhallintaan? ______________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Miten uusia riskienhallinnan työvälineitä tullaan jatkossa yrityksessänne käyttämään?  _____  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Onko sinulla tai yritykselläsi tarvetta muille riskienhallinnan työvälineille tai asiantuntija- ja 
koulutuspalveluille, joita ei tällä hetkellä ole tarjolla markkinoilla? Millaisille? 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Muita kommentteja ja terveisesi konsultille tai kouluttajille: ______________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Jatka tarvittaessa erilliselle paperille. 
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