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Riskienhallinnan ja johtamisen 
apuvälineitä

• www.aski.fi
– ASKI.fi -vastuullisuus on verkkopohjainen kuljetusalan riskienhallinnan sovellus

– ASKi.fi -vastuullisuus sisältää toimialakohtaiset (tavaraliikenne, linja-autoliikenne, 

taksiliikenne, huolto- ja vara-osapalvelu) asiasisällöt, jotka ovat vapaasti kaikkien 

käytössä.

• ASKI+ 

– Erityisesti kuljetuspalveluita tarjoaville yrityksille räätälöity yrityksen 
johtamisen sovellus.

– Soveltuu ominaisuuksiltaan myös muiden toimialojen yritysten käyttöön.

– Hallinnoi yhdessä paikassa kalusto, henkilöstö ja sopimukset sekä niihin 
liittyvät määräajat.

– Skaalautuu mobiililaitteisiin

– www.askiplus.fi
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Riskienhallinta aski.fi -järjestelmässä

• aski.fi ja ASKI+
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Riskienhallinta aski.fi -järjestelmässä
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Riskienhallinta aski.fi -järjestelmässä
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Riskienhallinta aski.fi -järjestelmässä
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ASKI+

• Miten hallita työntekijöiden pätevyydet ja luvat?

• Milloin Villen työturvakortti vanhenee?

• Miten hallinnoida yrityksen kalusto ja niihin liittyvät määräajat?

• Milloin Sprinterin katsastusaika on?

• Miten varmistaa, että GDPR-vaatimukset täyttyvät henkilötietojen 
osalta?

• Missä ovat yrityksesi sopimukset ja muut keskeiset dokumentit?

• Milloin sopimuksessa on hinnantarkistusjanakohta, 
irtisanomisajankohta tai muu määräaika?

• Miten varmistaa yrityksen toiminta yrittäjän ollessa estyneenä?

• Oletko miettinyt yrityksesi jatkuvuutta myynti- tai 
sukupolvenvaihdostilanteessa?
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• Stressikerroin alas 
• ASKI+ muistaa ja ylläpitää yrityksen toimintakykyisenä

• Yrityksen dokumentointi
• ASKI+:aan tekee johtamisesta suunniteltua ja jatkuvaa

• Riskit hallintaan 
• Yrityksen johtaminen jatkuu, vaikka yrittäjä olisi itse estyneenä

• Helpottaa sukupolvenvaihdosta tai myyntiä

Miksi käyttöön

yrityksissä?
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• Milloin yrityksen luvat ovat 
umpeutumassa? 

• Ajoneuvojen tietojen hallinta ja 
muistutukset: katsastukset, 

tarkastukset, huollot

• Muun kaluston hallinta ja muistutukset: 
vaihtolavat, työkoneet, työkalut, 
sammuttimet ym.

helpottaa yrityksen

johtamista

Yritys

Kalusto
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• Työsuhteen tietojen hallinta

• Pätevyydet ja kortit

• Vapaavalintaiset muistutukset: työterveys-
tarkastukset, kehityskeskustelut, jne.

• Kuljetus- ja alihankintasopimukset, 
vuokrasopimukset, huoltosopimukset

• Sopimuksen kustannuskehityksen seuranta; 
sopimuskohtaiset polttoaineklausuulit

Henkilöstö

Sopimukset

toimii kuljetusyrityksen

sähköisenä muistina
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Kaikki yhdellä näytöllä
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Sopimukset yhdellä silmäyksellä
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Henkilöstö yhdellä silmäyksellä
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Kuljettajien koulutusrekisteri
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Hinnat

Järjestelmässä: Hinta:

Max 3 autoa ja 
max 3 henkilöä 24,90 € /kk

Max 5 autoa ja 
max 5 henkilöä 29.90 € /kk

Max 10 autoa ja 
max 10 henkilöä 34,90 € /kk

Yli 10 autoa ja 
yli 10 henkilöä 44,90 € /kk

….….
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aski.fi tai ASKI+

• Miten käyttöön?

• Mene www.aski.fi tai www.askiplus.fi ja rekisteröidy käyttäjäksi

• Pyydä halutessasi lisätietoja Mika Rapo / SKAL

• Toimialakohtaiset kehityshankkeet mahdollisia: ASKI+ koneyrittäjälle
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