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Työ keskittyy suurimmaksi osaksi kirjallisuustutkimukseen aiheesta olemassa 
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GRC:n osa-alueita erikseen sekä niiden integroitua hallintaa.  
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The main objective of this master’s thesis was to find out what kinds of things a 

company should take into account when implementing an integrated GRC 

management system. 

 

The study focuses mainly on literature research on existing theories. The main 

theoretical framework covers the individual GRC topics as well as the integration 

between them. 

 

Based on the theory and participant observation of practice a number of 

important issues that need to be considered in implementation were identified. In 

addition, this study examines the added value that integrated GRC management 

can create for a company. However, this study was not able to fully prove the 

accuracy and veracity of the theories in practice.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Yritysmaailmassa maailmanlaajuisesti paljastuneet yritysjohdon tekemät 

väärinkäytökset yrityksen taloushallinnon raportoinnissa ovat ajaneet kehittämään 

yrityksiltä vaadittavaa hallintotapaa, sisäistä valvontaa, raportointia sekä 

läpinäkyvyyttä. Myös yritysten sisällä on herätty ajattelemaan sisäisten hyvän 

hallintotavan, riskienhallinnan sekä vaatimuksen mukaisuuden hallinnan tärkeyttä 

yrityksen jatkuvuuden varmistamiselle. Tämä diplomityö tehtiin osana yrityksen 

kehitystoimintaa, jonka tavoitteena oli parantaa valmiutta hallintoon, 

hallintotapaan, vastuullisuuteen ja riskienhallintaan. Diplomityön tavoitteena oli 

tarkastella edellä mainittujen toimintojen integraatioon liittyviä teorioita sekä 

seurata projektin käytännön etenemistä kohdeyrityksessä. 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

Organisaation GRC-hallinta on erittäin laaja kokonaisuus ja sen eri osa-alueet 

vaikuttavat lähestulkoon kaikkiin organisaation osiin suorasti tai epäsuorasti. On 

vaikea määritellä yksittäistä yrityksen osaa, joka hyötyisi GRC:stä eniten ja jonka 

kuuluisi toimia GRC-järjestelmän omistajana. Tästä syystä GRC-

hallintajärjestelmän kokonaisvaltainen implementointi koetaan haastavaksi 

projektiksi. Tässä diplomityössä keskitytään tarkastelemaan GRC-hallintaa 

yleisellä tasolla ja tutkitaan minkälaisia asioita integroidun GRC-hallinnan 

implementoinnissa organisaatioon tulisi ottaa huomioon. Teoriaosuudessa 

esitellään GRC:tä kuvailevat teoreettiset mallit sekä muutamia tarkempia 

sovelluksia implementoinnista. Työssä ei esitellä GRC-työkalujen teknisiä 

toteutuksia eikä kartoiteta GRC-ohjelmistoja ylipäänsä. 
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Työn tavoitteet voidaan jakaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

Päätutkimuskysymys: 

Ø Mitkä asiat on huomioitava GRC-hallinnan implementoinnissa? 

Alatutkimuskysymys: 

Ø Mitkä ovat ensimmäiset askeleet kohdeyrityksen GRC-järjestelmän 

implementoinnissa? 

1.3 Työn toteutus 

Työ toteutettiin yritykselle osana GRC-hallinnan implementointiprojektia ja se 

koostuu teoreettisesta sekä empiirisestä osuudesta. Teoriaosuutta varten tehtiin 

kirjallisuustutkimusta aihetta käsittelevistä tutkimuksista. Työn kirjoittaja oli 

osallistuvana jäsenenä yrityksen GRC-projektitiimissä, joten empirian 

keräämisessä on käytetty keskustelevaa ja osallistuvaa havainnointia. Projektiin 

osallistuneita yrityksen sidosryhmien edustajia on haastateltu sekä osana 

projektiin liittyvää tiedonkeruuta että erillisinä, tätä työtä varten järjestettyinä 

haastatteluina. Erilliset haastattelut olivat noin 30-60 minuutin mittaisia, ja 

kahdenkeskisiä haastateltavan ja työn kirjoittajan kesken. Projektiin liittyvät 

palaverit olivat kestoltaan noin yhden tai kahden tunnin mittaisia, ja niihin 

osallistui useita henkilöitä sekä GRC-projektitiimistä että haastateltavista 

sidosryhmistä. Haastatteluissa ja palavereissa pyrittiin selvittämään eri 

sidosryhmien tarpeita GRC-järjestelmän suhteen. Tiedot kerättiin tarkoitusta 

varten tehtyyn Power Point -tiedostopohjaan. Kerättyjen tietojen pohjalta pyrittiin 

löytämään sidosryhmille yhteisiä vaatimuksia sekä toiminnallisuustarpeita, jotta 
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GRC-järjestelmän vaatimusmäärittelyn laatiminen olisi helpompaa ja lopputulos 

kattaisi kaikkien osapuolten vaatimukset. Näin myös ohjelmistotoimittajille 

lähetettävä tarjouspyyntö perustuisi mahdollisimman tarkasti yrityksen todellisiin 

tarpeisiin ja olisi jo ensivaiheista tarkasti määritelty vaatimusten ja rajausten 

osalta. 

1.4 Työn rakenne 

Työ koostuu kahdesta osasta: teorioiden kirjallisuustutkimuksesta sekä 

kohdeyrityksessä suoritetusta käytännön osallistuvasta havainnoinnista. Työn 

rakenne on kuvattu kuvassa 1. Ensin esitellään aiheesta tehdyt aiemmat 

tutkimukset sekä kuvataan GRC-osa-alueita erikseen. Tämän jälkeen esitellään 

integroidun GRC:n viitekehys ja tarkastellaan yritykseen vaikuttavia sisäisiä ja 

ulkoisia vaatimuksia GRC-toiminnan suhteen. Empiriaosassa esitellään 

kohdeyritys ja sen toimintaympäristö sekä kuvataan yrityksessä toteutettua GRC-

integraatioprojektia. Lopuksi käydään läpi työn tulokset. 

Kuva 1. Työn rakenne. 

Johtopäätökset ja yhteenveto 

EMPIRIA 
Yrityksen GRC-hallinnan 

nykytila 
Integroidun GRC-hallinnan 

tavoitetaso GRC-projekti 

TEORIA 

GRC:n osa-alueet Integroitu GRC GRC:n implementointi 

JOHDANTO 

Työn tausta Tavoitteet Rajaukset 
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2 GRC - GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE 

Yrityksen hyvällä hallintotavalla tarkoitetaan yrityksen hallituksen näkemyksiin 

perustuvaa ja toimeenpanemaa, rakenteista ja prosesseista koostuvaa 

kokonaisuutta, jolla organisaation toimintaa ohjataan, informoidaan ja seurataan, 

jotta asetetut liiketoimintatavoitteet voitaisiin saavuttaa. Yrityksen hallituksen 

kuuluu huolehtia siitä, että yrityksellä on toimiva riskienhallintajärjestelmä sekä 

luotettava sisäinen valvonta. Yrityksen johdon velvollisuus on toteuttaa 

suunnitelmallista riskienhallintaa ja tuottaa ajantasaista tietoa hallitukselle. 

Tehokas sisäinen valvonta antaa varmuuden yrityksen tavoitteiden toteutumisesta 

ja toiminnan luotettavuudesta. Näin ollen hyvä hallinnointijärjestelmä ja siihen 

liittyvät tehokas riskienhallinta sekä luotettava sisäinen valvonta antavat 

organisaatiolle mahdollisuuden toimia tehokkaasti ja läpinäkyvästi varmistaen 

yritykselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Yrityksen GRC-hallinnan 

tavoitteena on toteuttaa edellä mainittua toimintaa järjestelmällisesti ja hallitusti. 

(Schäfer et al. 2012, Garsoux & Soenen n.d.) 

Termi GRC koostuu kolmesta osa-alueesta: Governance, Risk ja Compliance. 

Yleisesti näitä kategorioita voidaan esitellä seuraavasti:  

Governance tai corporate governance tarkoittaa hyvän hallintotavan mukaista 

yhtiön ohjausjärjestelmää, joka määrittelee hallituksen ja johdon roolit, vastuut ja 

velvollisuudet sekä heidän suhteensa osakkeenomistajiin. Vastuisiin ja 

velvollisuuksiin kuuluu muun muassa varmistaa, että organisaation 

hallinnointiperiaatteet tunnetaan läpi koko organisaation ja niitä noudatetaan. 

(Mitchell & Switcher 2012) 
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Risk eli riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja hallita yrityksen toimintaan 

vaikuttavia riskejä. Yritystoimintaan sisältyy aina riskejä – jos riskejä ei haluta 

ottaa, ei liiketoiminta kehity. Toisin sanoen kaikkia riskejä ei voida poistaa, joten 

yrityksen on löydettävä tasapaino riskinottohalukkuutensa ja liiketoiminnan 

riskien välillä. Hyvä riskienhallinta on luonteeltaan ennakoivaa, tietoista, 

suunnitelmallista ja järjestelmällistä. Kansankielisesti ”tulipalon sammuttaminen” 

ei ole riskienhallintaa; tärkeintä on mahdollisten riskien tunnistaminen sekä 

riskien ja niiden vaikutusten analysointi, jotta niihin voidaan varautua. (Mitchell 

& Switcher 2012) 

Compliance eli vaatimuksenmukaisuus on terminä laaja. Se voidaan karkeasti 

määritellä lakien, sääntöjen, määräysten sekä toimintamenetelmien 

noudattamiseksi. Yritykseen kohdistuu sisäisiä sekä ulkoisia vaatimuksia. 

Ulkoiset vaatimukset voivat olla esimerkiksi lakeja ja viranomaismääräyksiä, 

jotka asettavat yrityksen toiminnalle rajoituksia. Sisäiset vaatimukset ovat usein 

yhtiön johdon asettamia yrityksen sisäisiä liiketoimintaperiaatteita, 

toimintamenetelmiä ja normeja. Erityisesti ulkoisten vaatimusten noudattamista 

valvotaan viranomaisten toimesta ja yrityksen pitää tarvittaessa pystyä 

todistamaan, että annettuja määräyksiä noudatetaan. (Mitchell & Switcher 2012) 

Yhdistettynä terminä GRC tarkoittaa siis hyvän hallintotavan mukaista riskien ja 

vaatimustenmukaisuuden hallintaa tai hallintajärjestelmää, joka integroituu 

kiinteästi organisaation prosesseihin. Näin se tarjoaa kokonaisvaltaisen ja 

ajantasaisen näkymän niin organisaation ydin- kuin tukitoimintoihin. GRC on jo 

itsessään laaja käsite ja se sisältää muita vieläkin laajempia käsitteitä, kuten 

liiketoimintaprosessien ja liiketoimintasääntöjen hallinta. On kuitenkin syytä 

ymmärtää, ettei GRC automaattisesti paranna yhtiön suorituskykyä, prosesseja tai 

ohjelmistojen automaatiota. GRC-hallinnan implementoinnin suunnittelu on 

tehtävä huolella ottaen huomioon organisaation resurssit ja rajoitukset. (Racz et al. 

2010) 
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Tässä työssä päätettiin käyttää pääosin edellä mainittuja englanninkielisiä termejä 

Governance, Risk ja Compliance, sillä niiden suomennokset eivät ole 

yksiselitteisiä ja vapaa suomentaminen saattaisi aiheuttaa väärinymmärryksiä 

työtä luettaessa. Nähtiin siis käytännöllisemmäksi käyttää termejä governance tai 

governance-toiminto, risk tai riskienhallinta ja compliance tai compliance-

toiminto. Myös useat suomalaiset asiantuntijalähteet kuin myös yritykset käyttävät 

suomenkielisissä materiaaleissaan edellä mainittuja englanninkielisiä termejä. 

2.1 Aiemmat tutkimukset 

Yrityksen toimintona GRC ei ole uusi; haasteet governancen, riskienhallinnan ja 

compliancen suhteen ovat aina vaikuttaneet yritysten toimintaan. Vaikka vasta 

talouskriisin ja SOX:n (Sarbanes-Oxley Act) myötä GRC-toimintaan on ryhdytty 

panostamaan aiempaa enemmän, ovat yritykset olleet velvollisia raportoimaan 

toiminnastaan eri viranomaisille ja sidosryhmille. Raportointia on kuitenkin 

pidetty pakollisena tehtävänä, joka viranomaisen vaatimuksesta täytyy hoitaa. 

GRC:n ei ole nähty tuottavan yritykselle juurikaan lisäarvoa poikkeuksena 

riskienhallinta, jota usein suoritetaan irrallisena komponenttina. Osittain tästä 

johtuen siihen ei ole haluttu panostaa resursseja enempää kuin pakollisen 

minimitason hoitaminen vaatii. Varsin usein esimerkiksi yrityksen riskirekistereitä 

hallitaan perinteisillä Excel-taulukoilla ilman keskitettyä hallintaa.  

GRC on noussut nopeasti merkitseväksi käsitteeksi yritysmaailmassa. Erityisesti 

ohjelmistovalmistajat ja konsulttiyhtiöt ovat innokkaita myymään GRC:hen 

liittyviä palveluitaan. Tämän tutkimuksen aikana kävi ilmi, että pääasiallisia 

GRC:hen liittyvän tiedon tuottajia ovat konsultit ja GRC-ohjelmistoja kehittävät 

ohjelmistotalot. Tieteellistä tutkimusta aiheesta ei juurikaan ole tehty. Johtuen 

varmasti osittain tieteellisten määritelmien puutteesta ovat konsultit ja 

ohjelmistokehittäjät alkaneet luoda omia termejä sekä määritelmiä. Tästä on 

seurannut muutamia ongelmia: konsultit ja ohjelmistokehittäjät tekevät aiheella 
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liiketoimintaa eivätkä tästä syystä ole halukkaita jakamaan tietoaan alan 

kehittämiseksi. Kaupalliset toimijat ovat myös lanseeranneet omia termejä ja 

määritelmiä tukemaan omaa agendaansa, mikä taas tekee hallaa yhtenäisen, 

GRC:n kokoavan teorian luomiselle. Käytännössä samoista asioista käytetään 

erilaisia termejä riippuen ohjelmistotalosta tai konsulttiyrityksestä. Erilaisten 

määritelmien runsaus kertoo käymistilasta sekä tieteellisen tutkimuksen 

puutteesta. (Shahim et al. 2012, Racz et al. 2010) 

Vaikka lyhenne GRC implikoi, että osa-alueiden kesken olisi jonkinlaista 

relaatiota, ei asia ole automaattisesti näin: tällä hetkellä eri osa-alueita toteutetaan 

usein siiloissa, erillään toisistaan. Myös tieteellinen tutkimus on keskittynyt 

governancen, riskienhallinnan ja compliancen tutkimiseen erillisinä käsitteinään. 

GRC:n osa-alueiden kokoaminen yhteen ja niiden tutkiminen integroituna 

käsitteenä, kuten myös integroidun, kokonaisvaltaisen GRC-hallinnan 

soveltaminen yrityksissä on uusi aihe. Käytännön myötä on alettu huomata, että 

integroitu lähestymistapa GRC:n hallintaan voi oikein toteutettuna tuoda 

yritykselle lisäarvoa ja kilpailuetua. (Shahim et al. 2012) 

Nicolas Racz, Edgar Weippl ja Andreas Seufert olivat ensimmäisiä, jotka 

ryhtyivät tutkimaan integroitua GRC-hallintaa vuonna 2010. Heidän 

tutkimuksensa (Racz et al. 2010) tarkoituksena oli luoda yleiskuva GRC:n 

sisällöstä ja laatia pohja, jonka päälle jatkotutkimusta voisi rakentaa sekä avata 

GRC:n käsitettä. Heidän tutkimuksensa perustuu suurelta osin aiheesta 

kirjoitettuihin julkaisuihin sekä asiantuntijoiden haastatteluihin. Huomattavaa on, 

että Racz et al. tekemän kirjallisuuskatsauksen lähteistä 93 prosenttia koostuu 

ohjelmistokehittäjien, analyytikoiden sekä konsulttien tuottamasta materiaalista. 

Heidän tutkimastaan 107 lähteestä ainoastaan kaksi täyttää tieteellisen 

tutkimuksen määritelmän. Racz et al. hämmästelivät kuinka voi olla mahdollista, 

ettei yhtenäistä määritelmää aiheelle ollut vielä syntynyt. Työryhmän tekemän 

taustatutkimuksen mukaan jo vuonna 2008 GRC:hen liittyviin palveluihin, 

teknologioihin ja sisältöön käytettiin eri yrityksissä noin 40 miljardia dollaria. 
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Silti GRC:n integraation tutkiminen ei jostain syystä ole herättänyt tieteellisten 

yhteisöjen kiinnostusta. (Racz et al. 2010) 

Suurin osa GRC:hen liittyvästä materiaalista keskittyy tietotekniikkaan ja 

ohjelmistoihin. Tästä syystä GRC-hallinta nähdään helposti IT-projektina. 

Näkemys on kuitenkin virheellinen, sillä IT-painottuneisuus johtuu siitä, että 

suurin osa materiaaleista on ohjelmistokehittäjien tuottamaa. Racz et al. 

tutkimuksen mukaan tietotekniikka onkin tärkeä osa GRC-hallinnan 

mahdollistavaa teknologiaa, mutta GRC-hallintaa ei se silti tule nähdä pelkkänä 

IT-projektina. On myös hyvä erottaa yrityksen GRC-toimintaa tukeva IT-

teknologia sekä IT-GRC. Kuva 2 esittää näiden osa-alueiden suhteet toisiinsa. IT-

GRC liittyy suurimmaksi osin tietoturvaan, IT:n vaatimustenmukaisuuden 

hallintaan, IT:n ja datan hallintotapaan sekä IT-riskienhallintaan. IT-GRC on 

linjassa organisaation yleisten GRC- ja IT-toimintojen kanssa ja näin tukee 

tehokkaasti esimerkiksi prosessien, toimintamenetelmien (policy) sekä 

riskiarvioanalyysien keskittämisessä ja organisoinnissa, muttei kuitenkaan ole 

pääosassa. (Racz et al. 2010) 



 

   

 

14 

 

Yhteenvetona Racz et. al.  tekivät tutkimuksensa perusteella seuraavat päätelmät 

ja laativat tieteellisen määritelmän: 

1. GRC on integroitu, kokonaisvaltainen johtamiskonsepti corporate 

governancen, riskienhallinnan ja compliancen hallintaan. 

2. Vaikka teknologia on avainasemassa integroidun GRC-hallinnan 

mahdollistamisessa, on GRC muutakin kuin pelkkä tietotekninen järjestelmä. 

3. Integroidun GRC:n odotetaan tehostavan prosessien suorituskykyä. 

”GRC on integroitu, holistinen lähestymistapa organisaation governancen, 

riskienhallinnan sekä compliancen hallintaan, joka auttaa varmistamaan, että 

organisaatio toimii valitun riskinsietokyvyn mukaisesti noudattaen eettisiä arvoja, 

sovittuja sisäisiä toimintatapoja sekä ulkoisia määräyksiä, linjaten toimintansa 

organisaation strategiaan, prosesseihin, teknologiaan ja ihmisiin, parantaen näin 

tehokkuutta ja suorituskykyä.” (Racz et al. 2010) 

(Business) Operaatiot 

strategia – prosessit –  

ihmiset – teknologia 

Information Technology 

strategia – prosessit –  

ihmiset – teknologia 

GRC 

strategia – prosessit –  

ihmiset – teknologia 

IT GRC 

strategia – prosessit – 

 ihmiset – teknologia 

tukee 

tukee tukee ohjaa ohjaa 

ohjaa 

tukee 

ohjaa 

Kuva 2. GRC:n ja IT-GRC:n suhde toisiinsa ja yrityksen liiketoimintaan. (Racz et 

al. 2010) 
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Racz et al. (2010) myöntävät, että GRC:tä on erittäin vaikea määritellä kattavasti 

yhdellä lauseella, sillä aihe on todella laaja ja koko tieteenala on yhä 

käymistilassa. Heidän luomansa teoreettinen viitekehys on kuitenkin ensimmäinen 

askel tieteellisen tutkimuksen aloittamiselle. Kuva 3 esittää Racz et al.:n (2010) 

integroidun GRC:n viitekehyksen graafisessa muodossa. Kuten lyhenteestä GRC 

on pääteltävissä, ovat governance, riskienhallinta ja compliance GRC:n 

ydinaiheita. Jokainen näistä koostuu neljästä komponentista, jotka ovat strategia, 

prosessit, teknologia ja ihmiset. GRC:n toimintaa ohjaavat niin sanotut GRC:n 

säännöt ja lait, eli riskinsietokyky tai riskinottohalukkuus sekä sisäiset 

toimintaohjeet ja ulkoiset määräykset. Kaikki edellä mainitut osat vaikuttavat 

koko organisaatioon ja ne tulisi ottaa käyttöön kokonaisvaltaisesti ja 

organisaationlaajuisesti. Jotta tämä olisi mahdollista, GRC tulisi huomioida 

erikseen yrityksen strategiassa tai luoda oma erillinen GRC-strategia, jotta 

toiminta linjautuisi sulavasti yhteen yrityksen liiketoimintastrategian ja -

prosessien kanssa (Shahim et al. 2012). Näin mahdollistetaan GRC:n tavoitteen 

saavuttaminen: eettisesti korrekti toiminta sekä kasvanut suorituskyky ja 

tehokkuus kaikkien toimintaan osallistuneiden elementtien kohdalla.  (Racz et al. 

2010) 
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Vicente ja Silva (2011) jatkoivat Racz et al.:n luoman teoreettisen mallin 

kehittämistä ja jatkotutkimusta. Vicente ja Silva pyrkivät kehittämään Racz et al. 

luomaan konseptiin pohjautuvan ylätason määritelmän integroidulle GRC:lle 

tavoitteenaan helpottaa GRC:n ulottuvuuksien ja eri osa-alueiden 

vaikutussuhteiden hahmottamista. He kuvailivat GRC:n ydinaiheet erikseen 

tarkastellen erityisesti osa-alueiden sisäisiä riippuvuussuhteita.  Myös Vicente ja 

Silva tekivät saman havainnon kuin Racz et al.: GRC:n merkitys ja sen 

implementoinnin tuoma lisäarvo yrityksille korostuu koko ajan enemmän ja 

enemmän, mutta aiheen tieteellinen tutkimus on yhä puutteellista, eikä selkeää ja 

hallitsevaa käsitettä GRC:lle ei ole muodostunut. Ilman GRC-domainin tieteellistä 

määrittelyä ohjelmistotuottajat luovat määritelmiä omien tarpeidensa mukaan, 

eikä vallitsevaa standardia pääse syntymään. Vicenten ja Silvan mukaan tästä 

syystä GRC-sovellukset pysyvät hajanaisina, mikä johtaa epätäydellisiin 

Governance 

Risk 
Management Compliance 

Strategia 

Prosessit
  

Ihmiset
  

Teknologiat 

Sisäiset toimintaohjeet 

Riskinottohalukkuus Ulkoiset määräykset 

Integroitu 

Kokonaisvaltainen 

ü Eettinen toiminta 

ü Kasvanut 

suorituskyky ja 

tehokkuus 

Toiminnot, joita 

hallitaan ja tuetaan 

GRC:n avulla 

Kuva 3. Integroidun GRC:n viitekehys. (Racz et al. 2010) 
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järjestelmiin ja mahdollisesti epäonnistuneisiin implementointeihin. (Vicente & 

Mira da Silva 2011) 

Seuraavissa kolmessa kappaleessa esitellään GRC:n kolme ydinaihetta Vicenten 

ja Silvan tutkimukseen pohjautuen. Kuvissa 6, 7, 8 ja 9 on käytetty eri värejä ja 

muotoja kuvaamaan eri toimintoja:  

Ø Suorakaiteen muotoiset  oranssit laatikot ovat Racz et al. tutkimuksen 

perusteella GRC:n tärkeimmät peruselementit ja toiminnallisuudet: 

o Audit management 

o Policy management 

o Issues management 

o Risk management 

 

Ø Suorakaiteen muotoiset harmaat esittävät ehdottoman tärkeitä toimintoja, 

jotka tuottavat/käsittelevät tärkeää tietoa reaaliajassa ja ehkä osin 

automatisoidusti. 

 

Ø Pyöreät siniset kuvaavat informaatiota, jota eri osa-alueet käsittelevät 

o Jotkin GRC:n osa-alueet ovat päällekkäin toistensa kanssa ja tästä 

syystä saattavat käsitellä samaa tietoa yhtäaikaisesti. 
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Vaikka raportointi, dashboardit ja valvonta (monitoring) sisältyvät neljään 

peruselementtiin, on ne silti kuvattu malliin erikseen, koska ne ovat GRC:n 

toiminnan kannalta välttämättömiä. Dashboardeilla tässä työssä tarkoitetaan GRC-

ohjelmiston konsolidoitusta datasta tuottamaa yhteenvetonäkymää halutusta 

asiasta. Kuva 4 on esimerkki datan konsolidoinnista ja eri datavirtojen 

yhdistämisestä yhdeksi dashboardiksi. Kuva 5 esittää erään GRC-

ohjelmistotuottajan työkalun dashboard-näkymän. 

 

Kuva 4. Tietovirtakuvaus GRC-järjestelmän dashboardista. (Software AG 2015) 
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Kuva 5. Esimerkki GRC-järjestelmän dashboard-näkymästä. (Software AG 2015) 

2.2 Governance 

”Governance käsittää organisaation kulttuurin, arvot, mission, rakenteen, sisäiset 

toimintatavat, prosessit ja toimenpiteet joiden mukaan organisaatiota hallitaan ja 

johdetaan.” – OCEG (Mitchell & Switcher 2009) 

OCEG:n määritelmän mukaan yksi governancen tärkeimmistä velvollisuuksista 

on määritellä suuntaviivat, joiden mukaan organisaation sisäiset toimintaohjeet 

muodostetaan. Kuten kuva 6 esittää, nämä sisäiset toimintaohjeet rakentuvat 

organisaation kulttuurista, arvoista, missiosta ja tavoitteista. Sisäisten 

toimintaohjeiden sekä toimintamenetelmien jatkuva kehittäminen, ylläpito, 

kuvaaminen, hallinnointi sekä niiden viestiminen hallitusti läpi koko 

organisaation on erittäin tärkeää, jotta sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön 

muutoksiin voidaan vastata. Tästä syystä policy management sekä siihen 

olennaisesti liittyvä policy life cycle ovat governancen avainfunktioita. 
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Toimintaohjeet (policyt) ovat tärkeä osa GRC:tä, sillä suuremmassa kuvassa ne 

edustavat yrityksen hallituksen ja ylimmän johdon näkemystä siitä, kuinka 

yritystä tulee johtaa. Governancen kautta määritellään, kuinka organisaation tulisi 

toimia kuvailemalla policyjen kautta mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. GRC:n 

compliance on taas vastuussa näiden asioiden toteutumisen tarkastamisessa. 

Governance vastaa riskien ja compliancen suorituskyvyn valvonnasta ja 

arvioinnista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Governancen täytyy kyetä 

ennakoimaan ja ymmärtämään organisaation haavoittuvuuksia, jotta se voisi 

aktiivisesti pyrkiä pienentämään niitä. Tämä edellyttää oikean tiedon oikea-

aikaista jakamista oikeille johdon henkilöille, jotta he voivat tehdä riskitietoisia 

päätöksiä liiketoimintaan liittyen. Näin ollen governancella tulisi olla läheinen 

suhde organisaation riskienhallintaan, jotta ajantasainen riskitietoisuus on 

mahdollista saavuttaa ja jotta siitä olisi hyötyä myös organisaation strategian 

määrittämisessä sekä päätöksenteossa. Organisaation hallinta GRC-järjestelmän 

dashboardien tarjoaman reaaliaikaisen ja luotettavan tiedon kuin myös 

sisäänrakennettujen raportoinnin ja monitoroinnin mekanismien avulla tarjoaa C-

tason johtajille ensiarvoisen tärkeän työkalun organisaation kaikkien GRC-osa-

alueiden valvontaan. (Vicente & Mira da Silva 2011)  
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Kuva 6. Governance –konseptimalli. Kuva suurempana liitteessä 1. (Vicente & 

Mira da Silva 2011) 

2.3 Risk 

”Systemaattinen toimintatapa, jolla organisaatio tunnistaa, arvioi, analysoi, 

optimoi, valvoo, parantaa tai siirtää toimintaansa kohdistuvia riskejä samalla 

jakaen tietoa riskienhallinnasta sekä päätöksiin liittyvistä riskeistä eri 

sidosryhmille.” – OCEG (Mitchell & Switcher 2009) 

Riskienhallinta ei ole ainoastaan riskien tunnistamista ja niihin reagoimista; se 

auttaa ennustamaan ja välttämään riskin ottamista pienentäen näin mahdollisuutta 

sille, että jotain odottamatonta tapahtuu. Jotta riskienhallinnalla olisi edellytyksiä 

toimia tehokkaasti, täytyy sen olla linjassa yrityksen governance ja compliance -
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tietoon. Ilman edellä mainittuja yhteyksiä on riskienhallinnan tavoitteita vaikea 

saavuttaa. Toisin sanoen riskienhallinta ei voi itsekseen hyödyntää täyttä 

potentiaaliaan, vaan se vaatii tuekseen järjestelmällisen ja jäsennellyn governance 

ja compliance -hallinnan. Tällä tavoin liiketoimintatavoitteet voidaan paremmin 

linjata ja yhdistää niihin liittyviin tai niihin vaikuttaviin riskeihin, mikä taas 

osaltaan auttaa organisaation auditointia kehittämään parempia kontrolleja, joilla 

riskejä voidaan tunnistaa ja niiden realisoitumisen todennäköisyyttä pienentää. 

Jotta riskienhallinta olisi tehokkaampaa liiketoimintatavoitteiden saavuttamisen 

vaarantavien riskien havaitsemisessa tai mitigoinnissa, tulisi sen perustua 

kokonaisvaltaiseen top-down -lähestymistapaan, jossa riskienhallinta olisi linjassa 

governancen määrittelemiin avaintavoitteisiin. Tämän kaltainen lähestymistapa 

mahdollistaa riskienhallinnan sulauttamisen yrityskulttuuriin ja auttaa tekemään 

siitä proaktiivista. Vahva riskienhallinta myös edesauttaa parempaa 

päätöksentekoa ja strategian asettamista.  

Liiketoimintaan sisältyy aina riski. Voidaan siis sanoa, että yritykseltä vaaditaan 

aina tietyn tasoista riskinottohalukkuutta, ja tämä tulee nähdä osana 

yrityskulttuuria ja organisaation strategiaa. Vicente ja Silva (2011) tutkivat 

informaatiota, jota käsitellään sekä governancessa että riskienhallinnassa, ja jolla 

on vaikutusta kumpaankin osa-alueeseen. Esille nousi useita yhtymäkohtia: 

Ø Yrityksen määrittelemät tavoitteet tulee ottaa huomioon riskien 

tunnistamisessa käyttäen top-down -lähestymistapaa. 

Ø Raportointi ja dashboardit tuottavat yrityksen johdolle erittäin arvokasta, 

reaaliaikaista tietoa yrityksen altistumista riskeille. Tämä tieto on erittäin 

arvokasta myös eri sidosryhmille, ja edesauttaa luottamuksen 

syventymistä. 

Ø Organisaation riskinottohalukkuus tulee määritellä yhteistyössä 

governancen kanssa, jotta päätöksenteko olisi riskitietoista.  

(Vicente & Mira da Silva 2011) 
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Riskien tunnistamisen kannalta on erittäin tärkeää saada tietoa sattuneista 

tapahtumista, valituksista sekä annetuista kehitysehdotuksista. Kuvassa 7 tämä on 

kuvattu issuena. Issue on jokin ei-rutiininomainen tapahtuma tai ärsyke, joka 

vaatii vastareaktion. Vicenten ja Silvan mukaan tällainen tapahtuma voi olla 

positiivinen tai negatiivinen, organisaation sisäinen tai ulkoinen. Ne voivat olla 

realisoituneita riskejä tai sellaisia riskejä, joita ei oltu aiemmin tunnistettu. 

Riskienhallinta pyrkii ennustamaan tapahtumia ja yrittää ennakoida niitä, kun taas 

issue management tunnistaa jo tapahtuneet uhkat ja kategorisoi ne. Olisi myös 

suositeltavaa, ettei organisaatio ainoastaan pyrkisi korjaamaan huonosti toimivia 

asioita, vaan sillä olisi toimiva menetelmä organisaation kehittämiseksi. 

Kehitysehdotukset voivat olla esimerkiksi asiakkailta tulevia signaaleja. Tämän 

kaltaisen organisaation kehittämiseen tähtäävän toiminnallisuuden lisääminen 

GRC-järjestelmään auttaa organisaation kehittämisen lisäksi myös uusien riskien 

tunnistamisessa. Monitoroinnilla on erittäin tärkeä rooli riskienhallinnan 

tehokkuudessa – se mahdollistaa potentiaalisten riskien toimivan ja tehokkaan 

tunnistamisen. Näin se myös auttaa organisaatiota tunnistamaan uusia 

mahdollisuuksia, ja pienentämään strategiaan ja organisaation suorituskykyyn 

liittyviä riskejä. Yrityksen sisäinen valvonta voidaan nähdä yhtenä monitoroinnin 

välineenä, sillä sen rooli on auttaa havaitsemaan, estämään, korjaamaan sekä 

seuraamaan riskejä. Monitoroinnin lisäksi myös raportointi ja dashboardit ovat 

välttämättömiä työkaluja riskienhallinnassa. Vicenten ja Silvan tutkimuksen 

mukaan edellä mainitut työkalut kertovat yritykselle sen toimintaan liittyviä 

erittäin tärkeitä asioita: (Vicente & Mira da Silva 2011) 

Ø Mitkä ovat organisaatiota koskevat top-10 riskit? 

Ø Kuinka suuri osa havaituista ongelmista voidaan tunnistaa ja luokitella 

riskeiksi, ja mikä on niiden vaikutus yrityksen toimintaan? 

Ø Mitä tai minkälaisia riskejä yritys kestää? 

Ø Mitkä liiketoiminnan tavoitteet ovat uhattuina? 
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Kuva 7. Riskienhallinta –konseptimalli. Kuva suurempana liitteessä 2. (Vicente & 

Mira da Silva 2011) 

2.4 Compliance 

”Compliance varmistaa ja luotettavasti todentaa yhtiötä koskevien lakien, 

sääntöjen ja määräysten kuin myös sopimusvelvoitteiden ja sisäisten politiikkojen 

noudattamisen” – OCEG (Mitchell & Switcher 2009) 

Compliance eli vaatimuksenmukaisuuden hallinta varmistaa, että yritys noudattaa 

kaikkia velvollisuuksia ja toimii sille määrätyissä raameissa. Yrityksen toimintaan 

vaikuttavat ulkoiset vaatimukset, kuten esimerkiksi lait, määräykset ja erilaiset 

standardit, kuin myös sisäiset vaatimukset, kuten yrityksen sisäiset toimintatavat 

ja säännöt. Nämä on esitetty kuvassa 8. Organisaation audit management on 

tärkeässä roolissa GRC-toiminnassa.  Yritykset tarvitsevat toimivan ja tehokkaan 
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tavan varmistaa, että näitä asetettuja vaatimuksia noudatetaan. Toimivan 

compliance-toiminnan tulee perustua yrityksen arvoihin ja merkittävimpiin 

riskeihin. Organisaation riskienhallinta auttaa tässä priorisoimalla riskejä, jotka 

governance on määritellyt liittyvän liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen. 

Audit management auditoi organisaation osastot tai prosessit, joiden on katsottu 

sisältävän riskejä yhtiön liiketoimintatavoitteiden saavuttamiselle. Auditin 

velvollisuuksiin kuuluu myös sisäisten kontrollien testaaminen ja päivittämien. 

Auditeista tuotetut raportit kertovat löydetyistä puutteista sekä annetuista 

suosituksista, joilla kontrolleja voitaisiin parantaa ja tehostaa. Yritysten 

suorituskyvyn kannalta on erittäin tärkeää tietää, mitä toimintoja tarvitsee korjata 

tai tehostaa, ja kuka on vastuussa sen toteuttamisesta. Vaikka audit management 

on huomattavan tärkeä osa organisaatiota, on sen silti pysyttävä itsenäisenä ja 

neutraalina osapuolena. Auditointiraporttien arvo muodostuu niiden 

puolueettomasta luotettavuudesta. Näin auditointien pohjalta tehdyt 

kehitysehdotukset voidaan luotettavasti katsoa hyödyttävän koko yritystä – ilman 

pelkoa jonkin yksittäisen osaston oman edun tavoittelusta. (Vicente & Mira da 

Silva 2011) 

Edellä mainitun OCEG:n laatiman määritelmän kautta compliancen ja 

governancen välinen yhteys on helposti nähtävissä. Governance asettaa 

organisaatiolle tiettyjä vaatimuksia sen suhteen, kuinka organisaation halutaan 

toimivan. Compliancen vastuulla on jalkauttaa näiden vaatimusten noudattaminen 

organisaation sisällä muuttamalla ne toimintatavoiksi ja säännöiksi, ja varmistaa, 

että yrityksen henkilökunta tuntee nämä säännöt. Compliancen vastuulla on myös 

arvioida millä tasolla yhtiössä noudatetaan määrättyjä toimintaohjeita. Jos ohjeita 

ei noudateta halutulla tavalla, voi olla syytä päivittää ohjeita vastaamaan 

senhetkisiä tarpeita. Tästä syystä malliin on otettu mukaan myös policy life-cycle 

(elikaaren hallinta); päivitysten on oltava hallittuja ja muutosten seurattavissa. 

(Vicente & Mira da Silva 2011) 
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Yhteenvetona, yhdistäviä asioita governancen, riskienhallinnan ja compliancen 

välillä: Riskienhallinnan suorittama riskien luokittelu auttaa auditointien 

suunnittelussa, aikatauluttamisessa ja luokittelussa. Auditointiraporttien avulla 

voidaan parantaa riskeihin liitettyjä kontrolleja ja tätä kautta vaikuttaa riskeihin. 

Compliance myös arvioi ja kehittää yhtiön toimintatapoja huomioiden ulkoisten 

säädösten ja standardien aiheuttamat vaatimukset. Näin compliance vaikuttaa niin 

policy managementtiin kuin policy elinkaaren hallintaan. 

 
 

 

Kuva 8. Compliance –konseptimalli. Kuva suurempana liitteessä 3. (Vicente & 

Mira da Silva 2011) 
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3 INTEGROITU GRC-HALLINTA 

OCEG painottaa määritelmässään, että integroitu GRC on enemmän kuin pelkkä 

kolmen organisaation toiminnon konsolidaatio: ”Järjestelmä, joka yhdistää 

ihmiset, prosessit ja teknologian auttaen organisaatiota ymmärtämään ja 

priorisoimaan sidosryhmien odotuksia, yhdistämään arvonsa ja riskinsä 

liiketoimintatavoitteiden kanssa, saavuttamaan asetetut tavoitteet sekä 

optimoimaan riskiprofiiliaan. Samalla kuitenkin suojaten yrityksen arvoa, 

varmistaen toiminnan olevan lakien, asetusten, sopimusten sekä sisäisten, 

sosiaalisten ja eettisten sääntöjen mukaista. Tuottaen kaikesta edellä mainitusta 

luotettavaa ja ajankohtaista tietoa oikeille sidosryhmille, mahdollistaen näin 

suorituskyvyn ja tehokkuuden mittaamisen.” (Mitchell & Switcher 2012) 

Integroidulla GRC:llä tarkoitetaan neljää asiaa: 

Ø GRC:n eri osa-alueiden yhdistämistä 

Ø GRC-toimintojen yhdistämistä organisaation osastojen ja riskiluokkien 

kesken 

Ø GRC-toimintojen yhdistämistä liiketoimintatavoitteisiin 

Ø Integraatiota, jolla pyritään luomaan niin sanottu single point of truth eli 

pyritään siihen, ettei samaa tietoa säilytetä useassa eri sijainnissa vaan 

yhdessä keskitetyssä paikassa kaikkien saatavilla. 

(Mitchell & Switcher 2012) 

Schäfer et al.:n tekivät kirjallisuustutkimusta ajureista, jotka ajavat integroidun 

GRC:n kehittämistä. Tutkimusmateriaali painottui prosessien hallintaa ja 

compliancea käsittelevään kirjallisuuteen. Heidän mukaansa seuraavat tekijät 

nousivat tärkeimmiksi tekijöiksi: 

Ø Yritysten prosessien kasvava kompleksisuus sekä kasvava prosessien 

rajapintojen määrä 
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Ø Prosessimuutosten kasvava frekvenssi 

Ø Jatkuvasti tiukentuva sääntelyn taso ja yrityksen toiminalle asetettujen 

vaatimusten määrä 

(Schäfer et al. 2012) 

Vicenten ja Silvan tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa ja esittää selkeästi GRC:n 

eri osa-alueiden väliset yhteydet. He yhdistivät osa-alueista luomansa, tässä työssä 

aiemmin esitellyt graafiset mallit yhteen kuvaan. Selvyyden vuoksi siitä on jätetty 

pois monitorointi, dashboardit ja raportointi. Sisäiset kontrollit ovat tärkeässä 

roolissa GRC-toiminnoissa. Kuten kuvassa 9 on nähtävissä, ne liittyvät lähes 

kaikkeen GRC-tekemiseen. Yritysten onkin erittäin tärkeää luoda ja jatkuvasti 

kehittää riittäviä kontrolleja, jotka heijastavat organisaation säädettyjä 

toimintamenetelmiä. Tehokkaat kontrollit ovat välttämättömiä liiketoiminnan 

tavoitteiden saavuttamisessa. Ne auttavat pienentämään riskejä, jotka uhkaavat 

kyseisten tavoitteiden saavuttamista ja näin niillä on huomattava vaikutus 

tehokkaaseen riskien hallintaan. Yrityksen compliance hallitsee kontrolleja audit 

managementin avulla. Audit on vastuussa kontrollien testauksesta, kehittämisestä 

ja jatkuvasta parantamisesta. Kehitystä tehdään auditoinneissa havaittujen 

puutteiden ja niiden pohjalta tehtyjen parannusehdotusten pohjalta. Riittävät, 

toimivat ja tehokkaat kontrollit auttavat yritystä olemaan paremmin varautuneita 

ulkopuolisten suorittamiin auditointeihin, mutta ne takaavat myös terveen ja 

toimivan organisaation. Myös riskeillä ja prosesseilla on keskeinen rooli GRC:ssä, 

sillä nekin linkittyvät kaikkeen tekemiseen: kaikissa toiminnoissa on prosesseja, 

joihin liittyy aina myös riskejä. Jotta GRC-toimintaa voidaan toteuttaa 

tehokkaasti, on riskit pystyttävä linkittämään niihin liittyviin prosesseihin, ja 

riskeille on osattava luoda oikeanlaiset kontrollit. Tällä tavoin integroidussa 

GRC:ssä kaikki yrityksessä liikkuva tieto on organisoitua, jolloin sitä voidaan 

seurata ja hallita. (Pernet & Cano 2014, Vicente & Mira da Silva 2011) 
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Kuva 9. Integroidun GRC:n konseptimalli. Kuva suurempana liitteessä 4. 

(Vicente & Mira da Silva 2011) 

Tutkitut teoriat osoittavat selkeästi, että GRC:n osa-alueet toimivat limittäin ja 

jakavat paljon toimintoja keskenään. Teorioiden pohjalta on myös käynyt ilmi, 

että silti yritysten eri osastot suorittavat GRC-toimintoja toisistaan erillään 

siiloissa. Tällä on suuri negatiivinen vaikutus toiminnan läpinäkyvyyteen ja 

päätöksentekoon. Erityisesti riskienhallinnan suoraa yhteyttä muihin prosesseihin 

ei nähdä. Usein ajatellaan, että koska yrityksessä on oma riskienhallintaosasto, ei 

muiden tarvitse enää huolehtia toimintaansa liittyvistä riskeistä. Näin ajatellaan, 

vaikka riskit toteutuessaan koskettavat suoraan juuri näitä osastoja, eikä 

riskienhallintaosastoa itseään. Riskienhallinta voidaan kansankielisesti nähdä 

peilinä, joka osoittaa muille toimintaan vaikuttavia riskejä, mutta ei suorasti ole 

näiden riskien alainen. 
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3.1 Ulkoiset vaatimukset 

Vuosituhannen vaihteessa sijoittajien luottamus yritysten sisäiseen valvontaan 

romahti, kun muutamissa suurissa ja erittäin arvostetuissa yrityksissä, kuten 

Enron, WorldCom ja Tyco paljastui vakavia väärinkäytöksiä. Yhteistä näissä 

tapauksissa oli se, että yritysten johto oli tarkoituksellisesti jättänyt raportoimatta 

suuria velkaeriä ja luonut harhaanjohtavia taloudellisia raportteja saadakseen 

yrityksen taloudellisen tilanteen näyttämään sijoittajille paremmalta kuin se 

todellisuudessa oli. Kuuluisin esimerkki tästä on Enron, jonka kaatuminen aiheutti 

sijoittajille lopulta miljardien dollareiden tappiot. Enronin tapauksessa vilpillisestä 

toiminnasta olivat vastuussa tietyt epärehelliset johtohenkilöt, jotka osasivat 

hyväksikäyttää ja kiertää tilintarkastuksen sekä yrityksen sisäisen tarkastuksen 

valvonnan. Hyvän hallinnointitavan ja sisäinen valvonnan tavoitteena on havaita 

ja estää tämän kaltainen toiminta ennen kuin se aiheuttaa yritykselle pysyvää 

haittaa. Lopullinen vastuu edellä mainitun toiminnan luotettavasta toteuttamisesta 

lankeaa yhtiön hallitukselle. Enronin tapauksessa ei löydetty viitteitä hallituksen 

jäsenten epärehellisestä toiminnasta, mutta Gordon (2003) arvostelee hallitusta 

kriittisyyden puutteesta yhtiön toimintaa arvioidessaan. (Shahim et al. 2012, 

Gordon 2003) 

Vastaavien tapahtumien estämiseksi Yhdysvalloissa säädettiin Sarbanes-Oxley 

laki (SOX) vuonna 2002. Lain tarkoituksena oli korostaa yritysvastuuta ja sisäistä 

valvontaa, ja näin palauttaa menetetty sijoittajien luottamus. Lyhyesti kuvattuna 

SOX vaatii, että yritykset pystyvät todistamaan antamiensa taloudellisten 

raporttien luotettavuuden ja paikkansapitävyyden. Yrityksiä vaaditaan 

todentamaan, että niillä on riittävä määrä menetelmiä ja valvontaa, joilla tiedon 

laatu ja eheys varmistetaan. Lain perusteella yritykseltä vaaditaan ilmoitus 

asioista, jotka aiemmin olivat erittäin luottamuksellista yrityksen sisäistä tietoa, 

kuten esimerkiksi muutokset tärkeissä asiakassuhteissa tai ilmoitukset niiden 

katkeamisesta. SOX pyrkii siis käytännössä poistamaan yritykseltä 
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mahdollisuuden pitää sen taloudellisen tilanteen läpinäkymättömänä 

markkinoiden suuntaan. Gordon (2003) arvosteleekin  tätä tutkimuksessaan ja 

pohtii, rajoittaako laki liikaa julkisen osakeyhtiön mahdollisuuksia toimia, sillä 

sijoittajille annettava tieto on tietenkin myös kilpailijoiden saatavilla.  SOX 

velvoittaa suoraan kaikkia Yhdysvalloissa toimivia yrityksiä. Tämä tarkoittaa sitä, 

että myös esimerkiksi suomalaiset yritykset ovat velvoitettuja noudattamaan 

SOX:ia jos ne ovat listattuina Yhdysvaltain pörssiin. Lain rikkomisesta 

tuomittavat seuraamukset ovat ankarat – jopa henkilökohtaiset 

vankeusrangaistukset ovat mahdollisia. Vaikka SOX:ia sovelletaan ainoastaan 

Yhdysvalloissa, on se ohjannut suurten yritysten kulttuuria ympäri maailmaa.  

(Shahim et al. 2012, Wiesche et al. 2011) 

Listayhtiöiden toimintaa Suomessa ohjaavat Suomen osakeyhtiölaki, 

arvopaperimarkkinalaki, Finanssivalvonnan ohjeet ja määräykset, Nasdaq 

Helsingin antamat säännöt ja ohjeet sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi. 

Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n verkkosivulta 

osoitteesta www.cgfinland.fi.  (Finnair 2015a) 

Yritysten velvollisuuksia raportoida toiminnastaan ulkopuolisille sidosryhmille  

tullaan tuskin lähitulevaisuudessa lieventämään. Trendi tulee luultavimmin 

olemaan kiristyvä. Työn kirjoitushetkellä viimeisin tapaus yrityksen johdon 

epärehellisestä toiminnasta on Japanista, jossa 20. heinäkuuta 2015 paljastui 

Toshiban johdon väärentäneen yhtiön kirjanpitoa kuluneen seitsemän vuoden 

aikana noin miljardin euron verran. Tapauksen johdosta yrityksen pääjohtaja sekä 

useita muita korkean tason johtajia irtisanoutui ja Toshiban osakkeen arvo tippui 

26 %. Internetsivullaan julkaisemassa tiedotteessa Toshiba lupasi järjestää 

uudestaan governance-toimintansa sekä sisäiset kontrollit, jotta vastaavalta 

vältyttäisiin sekä saataisiin sijoittajien luottamus yhtiöön palautettua. (Toshiba 

Corporation 2015) 
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3.2 Sisäiset vaatimukset 

Vicenten ja Silvan mukaan yritysten GRC-toiminta ei lähtökohtaisesti ole 

integroitua vaan eri toimintoja suoritetaan erillään toisistaan, niin sanotusti omissa 

siiloissaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, etteivät organisaation eri osastot jaa 

tietoa keskenään, vaikka käytännössä ne usein työskentelevät osittain saman asian 

tai toiminnon parissa. Jos tietoa jaetaan, on se yleensä epäjohdonmukaista, 

epäluotettavaa tai vanhentunutta. Esimerkkinä Vicente ja Silva mainitsevat 

yrityksen strategian määrittämisen: Strategia määritellään yhdellä osastolla ja 

yhdellä tietojärjestelmällä, kun taas strategiaan liittyviä riskejä hallitaan toisella 

osastolla ja toisella tietojärjestelmällä ilman reaaliaikaista yhteyttä toimintojen 

kesken. Syynä ei Vicenten ja Silvan mukaan ole se, etteikö tietoa haluttaisi jakaa, 

vaan pikemminkin se, etteivät eri osastot tiedä toisten osastojen tarpeista 

informaation ja datan suhteen. Tietojärjestelmien kannalta tämä tarkoittaa 

järjestelmiä, jotka eivät keskustele keskenään tai pysty jakamaan dataa toisille 

järjestelmille. Syitä tähän voivat olla eri standardeja noudattavat ja eri 

valmistajien toimittamat ohjelmistot. Toisin sanoen yrityksen eri osastot 

työskentelevät saman päämäärän eteen, mutta käyttävät keskenään hyvinkin 

erilaisia prosesseja ja työkaluja. Tämä vaikuttaa negatiivisesti organisaation 

läpinäkyvyyteen ja päätöksentekoon. Shahim et al. tutkimuksen mukaan 

organisaatioiden nykytilan GRC-hallinta painottuu enimmäkseen käytännön 

complianceen liittyviin asioihin ja niistä raportointiin, vaikka yrityksissä olisi 

tunnistettu tarve integroituun ja strategiseen GRC-hallintaan. (Rasmussen et al. 

2013, Shahim et al. 2012, Vicente & Mira da Silva 2011) 

3.3 Integroidun GRC-hallinnan hyödyt 

Schäfer et al. tutkimuksen mukaan lakien, politiikan ja säädösten määrä, joita 

yritykset on velvoitettu noudattamaan, on huomattavan suuri ja jatkuvasti 
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kasvava. Tästä syystä GRC-toimintojen hoitamisen vaatima työmäärä yrityksissä 

kasvaa ja aiheuttaa näin myös jatkuvasti kasvavia kustannuksia. Useissa 

tapauksissa yritykset näkevät compliance-toiminnan kalliina menoeränä, vaikka se 

pitäisi nähdä kustannustehokkaana tukitoimena. Varsinkin aluksi aiheeseen 

tutustuttaessa GRC-hallinnan koetaan kasvattavan organisaation työtaakkaa ja 

tuovan yritykselle vain lisäkustannuksia. Tästä syystä Schäfer et al. (2012) 

näkevät erityisen tärkeänä painottaa GRC:n tuomia hyötyjä yrityksen toiminnalle. 

(Schäfer et al. 2012) 

Tadewald (2014) mainitsee muutamia yleisimpiä odotuksia GRC:n integraation 

tuomien hyötyjen suhteen: 

Ø Koko organisaation kattavan riskikartan luominen 

Ø Kokonaisarvio eri sidosryhmiin vaikuttavista strategisista ja taktisista 

riskeistä, jotka vaikuttavat sidosryhmiin 

Ø Ylläpidetty, ajantasainen näkymä organisaation GRC-toimintaan 

Ø Tiedon ja osaamisen jakaminen kaikkien GRC-toimintojen läpi 

Ø Yhtenäiset GRC-teknologiaan ja -työkaluihin liittyvät investoinnit sekä 

kehitystoiminta  

Ø GRC-toimintojen integraatio 

OCEG tutki Workivan sponsoroimassa tutkimuksessa (2015) yritysten  GRC-

hallinnan nykytilaa haastattelemalla 296 henkilöä eri toimialoilla toimivista, 

erikokoisista yrityksistä ympäri maailmaa. Kuvissa 10 ja 11 on esitetty tarkempia 

tietoja haastateltujen henkilöiden taustoista. Kyselyn vastaajissa ei ollut mukana 

GRC-järjestelmätoimittajia. 40 % vastaajista työskentelee yrityksen compliance-

toiminnoissa vastaavilla osastoilla. Kaksi seuraavaksi suurinta vastaajaryhmää 

ovat auditoinnista ja riskienhallinnasta vastaavat, molemmat 32 % osuudella.  

Loput vastaajat ilmoittivat melko tasaisin osuuksin yksiköikseen tietotekniikan, 

tietoturvan, lakiasiat ja taloushallinnon. Kyselyssä oli mahdollista valita useampi 
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eri liiketoimintayksikkö, jos tehtävänkuva oli laajempi. Tästä syystä vastausten 

jakauma ylittää 100 %. (OCEG 2015) 

 

Kuva 10. OCEG:n kyselyn vastaajien liiketoiminta-alue. (OCEG 2015) 

Vastaajien päävastuualueet painottuivat selkeästi compliance-toimintoihin (71%) 

sekä riskienhallintaan (66 %).  Nämä ovatkin osa-alueet, joihin GRC-hallinnan 

toiminta ehkä selkeimmin liitetään.  
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Kuva 11. OCEG:n kyselyn vastaajien päävastuualueet. (OCEG 2015) 

Tutkimuksessa tarkasteltiin vastaajien mielipiteitä sekä GRC-integraation 

yritykselle tuomasta lisäarvosta että siiloutuneen GRC-toiminnan aiheuttamista 

haitoista. Vastausten jakautumista on kuvattu kuvissa 12 ja 13. Selkeimmät GRC-

integraation avulla saavutetuista hyödyistä olivat päällekkäisten toimintojen 

karsiminen (62 %) sekä eri prosessien välisten kuilujen kapeneminen (71 %).  

Tärkeänä nähtiin myös parantuneet valmiudet kerätä totuudenmukaista ja 

ajantasaista tietoa tehokkaasti (57 %) ja esittää sitä yhtiön johdolle ja hallitukselle 

(58 %). GRC-integraatio tehosti prosesseja ja prosessien hallintaa, ja tätä kautta 

pienensi GRC-toiminnan kustannuksia. (OCEG 2015) 
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Kuva 12. Integroidun GRC:n tuoma lisäarvo. (OCEG 2015) 

Suurimmat negatiiviset vaikutukset siiloutuneen GRC-toiminnan vuoksi koettiin 

yrityksen tilan kokonaiskuvan muodostamisessa. Erityisesti riskien 

hahmottaminen koko organisaation kattavalla mittakaavalla nähtiin suurimpana 

yksittäisenä negatiivisena tekijänä (74 %). Myös compliance-toiminnan ja 

operatiivisten riskien kokonaisvaltainen ymmärtäminen (69 %) sekä näiden 

toimintojen tehokkuuden mittaaminen (51 %) nousi esiin. Vastaajat olivat myös 

tunnistaneet yrityksissään päällekkäisiä prosesseja (57 %), vaikeuksia yhdistää ja 

käsitellä eri lähteistä tulevaa tietoa (49 %), epäluottavat tai ristiriitaiset 

riskiarvioiden tulokset sekä vaikeudet tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa 

yrityksen johdolle päätöksenteon tueksi. (OCEG 2015) 
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Kuva 13. Haitat GRC-toimintojen suorittamisessa siiloissa ilman integraatiota. 

(OCEG 2015) 

3.4 GRC-järjestelmän implementoinnin haasteet 

OCEG:n tutkimuksessa (2015) vastaajilta kysyttiin myös haasteista ja esteistä, 

joita yritykset olivat kohdanneet GRC-projektiensa aikana. Tulokset on esitetty 

kuvassa 14. Huomattavasti suurin este vastaajien mielestä oli projektia ajavien 

selkeiden johtohahmojen, ”sankareiden”, puute (60 %). Yksi GRC-integraation 

kautta saavutettavista hyödyistä on eri osastojen yhteisten prosessien 

tunnistaminen ja päällekkäisyyksien poistaminen. Näin ollen ongelmat osastojen 

välisessä yhteistyössä muodostaa huomattavan esteen GRC-projektin tielle. GRC-

projektit muodostuvat väistämättä erittäin laajoiksi kokonaisuuksiksi. Vastaajien 
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mielestä projektin laajuus saa sen helposti näyttämään liian suurelta ja 

monimutkaiselta toteutettavaksi. Samasta syystä projektin kannattavuutta on 

vaikea arvioida business casea rakennettaessa. Hakijat kokivat myös riittävän 

budjetin varmistamisen haastavana. Laajan ja useaa eri osastoa koskevan projektin 

aloittaminen vaatii tarkkaa suunnittelua, ja vastaajat kokivatkin projektin 

käynnistämisen haasteena: on vaikea valita, mikä GRC-järjestelmän osa 

implementoidaan ensin, sillä kaikki osat vaikuttavat ja tarvitsevat toisiaan eivätkä 

yksittäiset osat ilman niitä tukevaa järjestelmää välttämättä tuo projektilta 

odotettuja tuloksia. (OCEG 2015)  

 

Kuva 14. Havaittuja esteitä GRC:n integraation toteuttamiselle. (OCEG 2015) 
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4 KOHDEYRITYKSEN NYKYTILANNE 

4.1 Kohdeyrityksen esittely 

Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jonka liiketoiminnan ydin muodostuu 

lentoliikenteestä ja matkustajapalveluista. Yritys on perustettu Aero O/Y:n 

nimellä marraskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1923. Kun kansainvälinen 

liikenne kasvoi, yhtiö alkoi vuonna 1968 virallisesti käyttää nimeä Finnair. 

Finnairin liiketoimintamalli on verkostolentoyhtiö ja sen strategia pohjautuu 

merkittäviltä osin Euroopan ja Aasian välisiin reitteihin: jo noin puolet Finnairin 

matkustajaliikenteestä tulee Aasiasta. Strategisina tavoitteinaan yhtiö mainitseekin 

Aasian liikenteen tuottojen kaksinkertaistamisen vuoden 2010 tasolta vuoteen 

2020 mennessä. Kasvustrategiansa mukaisesti Finnair ilmoitti palkkaavansa noin 

170 lentäjää ja 330 matkustamohenkilökunnan jäsentä vuonna 2015. Myös yhtiön 

laivaston koko kasvaa tulevina vuosina 19 tilatun Airbus A350 XWB –koneen 

myötä. Helsinki-Vantaalla sijaitsevan kotikentän kautta kuvassa 15 esitetty 

Finnairin reittiverkosto yhdistää Aasian, Pohjois-Amerikan sekä Euroopan. 

(Finnair 2015b, Finnair 2015a) 
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Kuva 15. Finnairin reittiverkosto. (Finnair 2015a) 

Vuoden 2014 vuosikertomuksen mukaan Finnairin liikevaihto oli 2284,5 

miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja oli -99,1 miljoonaa euroa. Yhtiön 

toiminnallinen liiketulos oli -36,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 Finnair operoi 

noin 97000 lentoa ja kuljetti 9,63 miljoonaa matkustajaa. Finnair on käynyt läpi 

laajan säästöohjelman tavoitteenaan saavuttaa 200 miljoonan euron vuosittaiset 

säästöt vuoden 2010 tasoon verrattuna. Tällä hetkellä yhtiö työllistää noin 5000 

henkeä. (Finnair 2015a) 
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4.2 Ilmailualan nykytila 

Ilmailuala on erittäin kilpailtu toimiala, joka reagoi herkästi maailmantalouden 

sykleihin sekä muihin ulkoisiin vaikutuksiin. Ilmailuala on tällä hetkellä käymässä 

läpi murrosta ja toimialan tuottomarginaalit ovat keskimäärin pieniä. 

Halpalentoyhtiöt luovat painetta vanhoille, kansallisille lentoyhtiöille, ja 

pakottavat ne uudistamaan toimintatapojaan ja sopeuttamaan kustannuksiaan. 

Myös lentopetrolin korkea hinta ajaa yhtiöitä investoimaan polttoaine- ja 

kustannustehokkaaseen laivastoon. Kilpailun myötä erilaiset allianssit ja 

yhteishankkeet lentoyhtiöiden kesken ovat lisääntyneet. Myös viime aikoina 

sattuneet terrori-iskut ovat vaikuttaneet lentoyhtiöiden toimintaan eri maiden 

viranomaisten kiristäessä vaadittuja turvatoimia. 

Asiakkaat myös vaativat lentoyhtiöiltä enemmän. Teknologian kehityksen myötä 

hintojen ja palveluiden vertailtavuus verkossa on helpottunut, ja sosiaalisen 

median kautta tieto ja uutiset leviävät välittömästi. Erityisesti tästä syystä 

yhtiöiden on ennakoitava ja reagoitava muutoksiin nopeasti. Kuluttajat, poliittiset 

päättäjät sekä muut sidosryhmät ovat alkaneet vaatia yrityksiä toimimaan 

vastuullisemmin ja läpinäkyvämmin. Yrityksiltä vaaditaan kattavaa raportointia 

sen toiminnasta. Huomattavaa on, että yritysten odotetaan valvovan koko 

toimitusketjunsa eettisyyttä ja vastuullisuutta. Tämä on erittäin haastavaa, sillä 

lentoyhtiöt ovat pyrkineet keskittymään ainoastaan ydinliiketoimintaansa 

ulkoistamalla kaikki muut toiminnot. Näin ollen alihankintaketjut voivat olla 

todella pitkiä ja jatkuvasti muuttuvia ulottuen alihankkijoiden alihankkijoihin 

ympäri maailmaa. (Finnair 2015a) 
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4.3 Haasteet Finnairin organisaation nykytilassa GRC-hallinnan 

näkökulmasta  

Haastattelujen sekä projektin kuluessa tehtyjen havaintojen perusteella kävi ilmi, 

että Finnairilla on tällä hetkellä paljon päällekkäisiä prosesseja. Useat eri osastot 

suorittavat tehtäviä ainoastaan omien rajojensa sisäpuolella käyttäen usein osaston 

sisällä sovittuja menetelmiä sekä omia järjestelmiä ja työkaluja. Eri osastoilla 

saattoi olla käytössään rinnakkaisia, suurille käyttäjäryhmille tarkoitettuja 

järjestelmiä, mutta käytännössä niillä oli vain vähäinen määrä käyttäjiä johtuen 

siitä, että niistä kutakin käytettiin vain yhden osaston sisällä. Hyvin 

samankaltaisia tehtäviä hoidettiin osastojen kesken erilaisilla työvälineillä, vaikka 

tavoite oli kaikilla sama. Esimerkiksi riskienhallinnan ja raportoinnin suhteen 

tutkimuksessa tunnistettiin useita päällekkäisiä prosesseja. Monet osastot 

esimerkiksi seuraavat toimintaansa liittyviä riskejä, mutta riskikuvaukset 

sijaitsevat eri paikoissa ja osittain eri muodoissa. Tästä johtuen esimerkiksi 

mainittujen riskikuvausten ylläpitäminen eri henkilöiden toimesta on hankalaa, 

mutta koko organisaation johtamisen kannalta suurempi haitta syntyy siitä, ettei 

ole olemassa tarkkaa organisaatiotason näkymää esimerkiksi riskien suhteen. 

Haluttu koko organisaation leikkaava näkymä on rakennettava manuaalisesti eri 

puolilta kerättävästä tiedosta. Finnairin organisaation arvoketjuilla, tavoitteilla, 

prosesseilla, vaatimuksilla ja riskienhallinnalla ei ole yhdistävää järjestelmää. 

Tämä vaikuttaa heikentävästi muun muassa yrityksen due diligence -valmiuteen. 

4.4 GRC-hallinnan tavoitteet ja vaatimukset 

Finnair on tunnistanut halun yhtenäistää organisaation prosesseja, tiedonhallintaa 

sekä kompetensseja. Rinnakkaisten tietojärjestelmien sulauttamisella ja 

vähentämisellä halutaan hakea kustannussäästöjä. Myös automaattinen tiedon 

prosessointi auttaa vähentämään rinnakkaisia, manuaalisia toimintoja sekä 
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tehostaa monia prosesseja. Erityisesti prosessienhallinta nähdään haastattelujen 

perusteella tärkeänä. Yhtiö on läpikäynyt laajoja organisaatiomuutoksia sekä 

toimintojen ulkoistamisia ja tämän seurauksena yhtiön arvoketjuun sisältyy 

lukuisia eri alihankkijoita ja sidosryhmiä. Finnairin operatiivinen johtaja Ville Iho 

kertoi haastattelussa yhtiön prosessien olevan työkaluja, joita on pystyttävä 

tarvittaessa muokkaamaan yhtiön toimintaa vastaaviksi ja tukeviksi. Tästä syystä 

olisi tärkeää, että prosessit on määritelty ja kuvattu tarkasti. Näin 

prosessimuutosten laajemmat vaikutukset olisi helpommin nähtävissä. Iho 

korostikin erityisesti, että prosessikuvaukset tulisi laatia erinomaisesti, jotta 

tuloksena olisi aikaa kestävä tarkastelu ja toimiva työkalu. 

Finnairin toimintaa ohjaavat erilaiset yhtiön määrittelemät periaatteet, politiikat 

sekä toimintaohjeet, kuten esimerkiksi Finnairin eettiset ohjeet (Code of 

Conduct), yhteiskuntavastuu, ympäristöpolitiikka, riskienhallintapolitiikka, 

tietoturvapolitiikka, turvallisuuspolitiikka sekä hankintapolitiikka. Tavoitteena on 

luoda lisäarvoa yhtiön omistajille ja sidosryhmille, hallita toimintaan liittyviä 

riskejä sekä parantaa yhtiön suorituskykyä ja auttaa sitä saavuttamaan strategiset 

tavoitteet. Yhtiössä on erilaisia määritettyjä valvonta- ja tarkastusprosesseja, joilla 

toiminnan lainmukaisuutta voidaan valvoa. Erityisesti lentotoiminnan 

viranomaismääräysten noudattamista valvotaan tarkasti. Finnair on panostanut 

erityisesti yhteiskuntavastuun kehittämiseen. Edellä mainittujen asioiden 

hallitseminen läpi organisaation on ensiarvoisen tärkeää, sillä niiden laiminlyönti 

voi johtaa rahallisiin sekä imagoon liittyviin tappioihin. Tätä työtä varten 

haastateltu Finnairin kestävän kehityksen johtaja Kati Ihamäki korostikin 

erityisesti pitkän alihankintaketjun valvontaa, sillä esimerkiksi alihankkijan 

alihankkijalla paljastuva lapsityövoiman käyttö todennäköisesti uutisoitaisiin 

suorasti Finnairin tekemänä toimintana.  
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5 GRC-INTEGRAATIOPROJEKTI 

Finnair oli aloittanut GRC-projektin vuonna 2014. Yhtiö oli tunnistanut GRC-

toimintansa olevan pitkälti manuaalisesti hoidettua ja siiloutunutta. Yhtiön 

prosessit olivat monimutkaisia, ja niihin liittyviä sisäisiä ja ulkoisia vaatimuksia 

sekä riskejä oli lähestulkoon mahdotonta mallintaa ja hallita. Finnairin johtoryhmä 

ja hallitus päättivät, että yrityksen on ryhdyttävä kehittämään GRC-toimintaansa. 

Vaikka suuri osa kehitysprojektia olisi IT-järjestelmä, jonka päällä GRC-hallintaa 

suoritettaisiin, nähtiin alusta asti projektin pitkän aikavälin tavoitteena halu 

kehittää Finnair-konsernin hallintoa. 

5.1 Projektin tavoitteet 

Projektin visiona oli hankkia Finnairille yksi integroitu GRC-hallintajärjestelmä, 

jonka avulla pystyttäisiin kuvaamaan yhtiön arvoketju, prosessit, ulkoiset 

vaatimukset, sisäiset politiikat sekä riskit ja niiden hallinnan. Järjestelmän avulla 

olisi tarkoitus hallita yhtiön GRC-toimintaa ja poistaa tunnistettuja kuiluja 

kyseisessä toiminnassa. Tätä kautta myös yhtiön due diligence -valmiutta saataisi 

parannettua. Projektin tavoitteiksi asetettiin: 

Ø Sisäisten, toiminnallisten ja teknisten vaatimusten tunnistaminen  

Ø GRC-järjestelmähankinnan business casen objektiivinen arviointi 

Ø Tunnistettujen sisäisten vaatimusten perusteella laadittava GRC-konsepti 

sekä tätä mukaileva kriteeristö järjestelmän toimittajan valintaa varten 

Ø Mahdollisten GRC-järjestelmätoimittajien arviointi luotujen kriteereiden 

pohjalta 

Ø Teknisen demojärjestelmän (Proof of concept) toteuttaminen 

Ø Yhteistyösopimuksen neuvottelu valitun järjestelmätoimittajan kanssa 

Ø Implementointisuunnitelman laadinta ja toteuttaminen 
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Ø Projektin vaatiman rahoituksen takaaminen 

Projektin tuloksena Finnairin GRC-toimintoihin liittyvien prosessien ja työnkulun 

johdonmukaisuus ja automaation taso kasvaisi sen sijaan, että tietoa liikuteltaisiin 

esimerkiksi sähköpostin välityksellä ja käsiteltäisiin sekä säilytettäisiin henkilöstä 

ja osastosta riippuen eri paikoissa. Näin ollen tieto olisi saatavilla yhdestä 

ylläpidetystä ja luotettavasta lähteestä. Yhtiön kaikki toiminta voitaisiin mallintaa 

toisiinsa liittyvinä ja toisiinsa vaikuttavina prosesseina ja järjestelminä. Kun edellä 

mainittuun yhdistettäisiin prosesseihin liittyvät riskit, olisi mahdollista saada 

yrityksen kokonaistilasta todella kattava näkymä.  

5.2 Projektin käytännön toteutus 

Projekti aloitettiin tutkimalla Finnairin ylätason prosesseja ja tunnistamalla 

minkälaisia toiminnallisia vaatimuksia sekä must have ja nice to have -

ominaisuustoiveita niissä olisi GRC-järjestelmälle. Lisäksi selvitettiin minkälaisia 

menetelmiä ja työkaluja prosessi tällä hetkellä käyttää. Prosesseja tutkittiin 

haastattelemalla niistä vastaavia henkilöitä. Haastattelut kestivät noin 1-2 tuntia. 

Ensimmäisessä haastattelussa esiteltiin GRC-projekti ja sen tavoitteet sekä 

ryhdyttiin tutustumaan haastateltavan henkilön vastuualueen prosessiin 

tarkastelemalla sen nykytilaa. Usein seuraaville haastattelukerroille saman 

prosessin osalta pyydettiin vastuuhenkilöä/-henkilöitä kuvailemaan prosessinsa 

toivottua tulevaisuuden tilaa, ja pohtimaan minkälaisia muutoksia ja työkaluja sen 

saavuttaminen vaatisi. Kaikissa haastatteluissa pyrittiin käyttämään yhtenäistä 

kysymyspohjaa, joka koostui seuraavanlaisista kysymyksistä: 

Prosessin kokonaiskuvaa hahmottavat kysymykset: 

Ø Kuinka kuvailisit prosessin nykytilaa? 

Ø Mitä täytyisi muuttaa? 
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Ø Mitä tapahtuu jos mainitsemaasi muutosta ei tehdä? 

Ø Mitä muutos käytännön tasolla tarkoittaa? 

Ø Millä tavalla prosessi toimisi ideaalitilanteessa, jos kaikki ongelmat 

saataisiin ratkaistua? 

Prosessin yksityiskohtia tarkentavat kysymykset: 

Ø Mikä prosessissa toimii hyvin? Minkä pitäisi olla toisin? 

Ø Mikä organisaatiossa toimii hyvin? Minkä pitäisi olla toisin? 

Ø Mikä päätöksenteossa toimii hyvin? Minkä pitäisi olla toisin? 

Ø Mitkä prosessia tukevista työkaluista toimivat hyvin? Minkä pitäisi olla 

toisin? 

Ø Ovatko kompetenssit ja kyvyt riittävät? Minkä pitäisi olla toisin? 

Ø Mitkä ovat mielestäsi suurimmat esteet prosessin kehittämiselle? 

Ø Minkä osa-alueen kehittäminen toisi eniten säästöjä tai tehostaisi 

prosessia? 

Ø Kenen avainhenkilön/-henkilöiden pitäisi ehdottomasti osallistua prosessin 

kehittämiseen? 

Ø Mitä tulisi rajata kehittämisprojektin ulkopuolelle? 

Ø Miten haluaisit saada tietoa projektin etenemisestä? 

Haastatteluista kerättyjen tietojen analysointia varten rakennettiin prosessikuvaus, 

jossa määriteltiin kunkin prosessin tavoitteet sekä mittarit, joiden avulla prosessin 

toimintaa ja tehokkuutta voitaisiin arvioida. Lisäksi kirjattiin prosessin vaatimat 

syötteet ja niiden toimittajat sekä prosessin tuotokset ja asiakkaat, joille prosessi 

tuottaa lisäarvoa. Myös prosessin sisältämät yksittäiset toiminnot sekä sen 

vaatimat työkalut kartoitettiin. Edellä mainitun kaltainen prosessikuvaus laadittiin 

kunkin prosessin nykytilasta sekä toivotusta tulevaisuuden tilasta, jossa prosessia 

avustaisi GRC-järjestelmä. Laadittuja prosessikuvauksia tarkastelemalla pyrittiin 

tunnistamaan eri prosesseille yhteisiä toimintoja sekä toiminnallisia vaatimuksia, 
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joiden avulla rakennettiin vaatimusmäärittely GRC-järjestelmän tarjouspyyntöä 

varten.  

Projektisuunnitelman mukaisesti GRC-järjestelmän implementointi oli tarkoitus 

toteuttaa vaiheittain kuvan 16 mukaisesti aloittaen pienestä askeleesta, vaikka 

kokonaisvisio oli koko organisaation laajuinen. Ensimmäiseksi korvattaisiin yksi 

erillinen järjestelmä, jolla samalla pyrittäisiin todistamaan GRC-konseptin 

toimivuus. Korvattavaksi valikoitui Finnairin työturvallisuus-, vaaratilanne- sekä 

omaisuus- ja ympäristövahinkoraportointiin käytettävä tietojärjestelmä. Se 

soveltui demoksi hyvin, sillä sen toiminnot olivat selkeästi määritettävissä eikä 

sillä ollut yhteyksiä muihin tietojärjestelmiin. GRC-järjestelmätoimittajia 

pyydettiin toteuttamaan korvaava järjestelmä omalla tuotteellaan. Näin 

projektiryhmä pääsi arvioimaan eri toimittajien järjestelmien soveltuvuutta 

yrityksen käyttöön. Muutama järjestelmätoimittaja ilmoitti, etteivät he lähde 

toteuttamaan demojärjestelmää, sillä se olisi vaatinut liian suuren työn. Toisaalta, 

muutamat toimittajat pystyivät tuottamaan demon erittäin lyhyessä ajassa, mikä 

kertoo heidän tuotteensa ja yrityksensä pystyvän reagoimaan nopeasti toivottuihin 

kustomointivaatimuksiin.  
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Kuva 16. GRC-projektin ja -järjestelmän implementoinnin vaiheet. 

GRC-järjestelmätoimittajien tuotteita tarkasteltiin ensin tutustumalla yleiseen 

esitemateriaaliin sekä olemalla yhteydessä myyntiedustajiin. Jos 

järjestelmätoimittajan tuotteen uskottiin alustavasti soveltuvan Finnairin tarpeisiin 

ja tuotettu demojärjestelmä vaikutti toimivalta, järjestettiin toimittajien kanssa 

jatkoneuvotteluita, joissa he esittelivät tuotteitaan tarkemmin. Valintaprosessin 

pohjalta valikoitiin pieni määrä toimittajia, joille lähetettiin alustava 

tarjouspyyntö. Saatujen tarjousten hinnoissa esiintyi suuria vaihteluita toimittajien 

kesken. Osa toimittajista hinnoitteli tuotteensa tarvittavien käyttäjämäärien 

perusteella, ja koska demojärjestelmänä korvattava työkalu on työtapaturmien 

raportoinnin osalta oltava kaikkien Finnairin työntekijöiden käytettävissä, nosti se 

hintaa huomattavasti. Kaikki eivät kuitenkaan tarvitse käyttöoikeutta koko 

Enterprise 
Management  

(Due diligence 
valmius) 

GRC-toimintojen 
virta-

viivaistaminen 

IT-järjestelmän 
konsolidointi 

Yhden yksittäisen 
järjestelmän 
korvaaminen 



 

   

 

49 

organisaation kattavaan GRC-järjestelmään, joten ratkaisuna eri käyttäjille 

määriteltiin tarkasti rajatut oikeudet.  

5.3 Projektin lopputulos 

Projekti eteni aikataulun mukaisesti ja projektiryhmä oli valmis lähettämään 

laaditun vaatimusmäärittelyn sisältävän tarjouspyynnön valituille 

järjestelmätoimittajille. Tässä vaiheessa yhtiön johto kuitenkin keskeytti projektin, 

sillä sen jatkamiseen ei katsottu olevan riittävästi resursseja. Yhtiön IT-osastolla 

oli käynnissä oman toimintansa kehittämiseen tähtäävä laajaprojekti, joka työllisti 

myös GRC-projektiin osallistuneita henkilöitä. Samanaikaisesti Finnairin 

laivastonkehittämisprojekti uusien Airbus A350 –koneiden osalta oli kriittisessä 

vaiheessa, kun yhtiö valmistautui ottamaan vastaan ensimmäisen 

konetoimituksen. GRC-projektia ei peruttu kokonaan, vaan sen toteuttamista 

siirrettiin alustavasti vuodella eteenpäin. 

Tätä työtä varten tutkituissa teorioissa nousi esiin haasteita, joita GRC-

implementaatioprojektissa voidaan kohdata. Näistä muutamia tunnistettiin myös 

Finnairin GRC-projektissa: 

Projektia ajavien johtohahmojen puute 

Vaikka GRC-projektitiimissä oli vahvat vetäjät, yhtiön ylimmässä johdossa 

tapahtuneet muutokset aiheuttivat projektin etenemiselle haasteita. Yhtiön 

talousjohtaja oli vahvasti projektin toteuttamisen kannalla, mutta hänen 

siirtymisensä toisen työnantajan palvelukseen vei projektilta ylimmässä portaassa 

toimivan tukijan. 
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Vaikeudet osastorajat ylittävässä yhteistyössä 

Jotta integroitu GRC-järjestelmä olisi tehokas, on sen liityttävä kaikkiin osastoihin 

läpi koko organisaation. Projektin suunnittelussa mukaan on otettava koko 

organisaatio. GRC-järjestelmä on kuitenkin niin laaja kokonaisuus, ettei sitä ole 

mahdollista implementoida koko organisaatioon kerralla, vaan implementointi on 

aloitettava pienissä osissa. Tästä syystä yksittäisille osastoille tämä voi näyttäytyä 

niin, että he joutuvat uhraamaan resurssejaan projektiin, joka ei heitä sillä hetkellä 

kosketa. Useat haastatellut henkilöt kokivat projektin olevan kokonaisuudessaan 

liian monimutkainen sen laajuuden vuoksi. 

Projektin uskottiin olevan liian monimutkainen 

Finnair on käynyt läpi rankat säästöohjelmat ja useita projekteja, jotka ovat 

johtaneet henkilöstövähennyksiin. Kun GRC-integraatiossa puhutaan 

päällekkäisten prosessien yhtenäistämisestä ja toiminnan tehostamisesta, voi 

henkilöstölle historiatietoon perustuen nousta mieleen ollaanko taas etsimässä 

keinoja vähentää henkilöstöä. Henkilökunnalla on myös haastattelujen perusteella 

kokemuksia aiemmista projekteista, joihin oli sijoitettu paljon aikaa ja rahaa, 

mutta jotka ovat kaikessa hiljaisuudessa keskeytyneet. Näistä syistä oli 

huomattavissa, että osa henkilökunnasta ei ollut halukas panostamaan projektin 

toteuttamiseen.  

Integroidun GRC:n ROI on hankala esittää 

Projektin tuomat säästöt realisoituvat vasta kun GRC-toiminnot on saatu 

yhtenäistettyä ja vanhat, päällekkäiset prosessit eliminoitua. Näin ollen projektiin 

joudutaan käyttämään paljon resursseja ennen kuin sen hyödyt ovat nähtävillä. 

Hyödyt toteutuvat niin sanotusti ”suurempina kuin osiensa summa”, eli 

yksittäisten GRC-toimintoihin liittyvien järjestelmien ja prosessien korvaaminen 
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ei välttämättä tuo suurta säästöä – vasta täydellinen GRC-integraatio osoittaa sen 

koko potentiaalin. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työtä varten tehty kirjallisuustutkimus GRC-hallinnan teorioista paljasti, ettei 

tieteellinen yhteisö ole vielä herännyt tutkimaan aihetta laajemmin. Tieteellisten 

tutkimusten vähäisyys aiheutti sen, ettei aiheelle ollut muodostunut virallista 

termistöä tai vallitsevaa perusteoriaa. Tästä johtuen kaupalliset toimijat, kuten 

erilaiset konsultit ja tietojärjestelmätoimittajat ovat ryhtyneet keksimään osittain 

omia termejään ja luomaan omia teorioitaan. Tämän työn kannalta oli valitettavaa, 

ettei sille saatu vahvaa tieteellistä pohjaa lähteiden sisältäessä vain kuusi GRC:tä 

koskevaa tieteellistä tutkimusta. Lähteinä jouduttiin käyttämään kaupallisten 

toimijoiden materiaaleja, jolloin niissä on aina liiketoiminnallisia intressejä 

taustavaikuttimina. Näitä lähteitä toki käsiteltiin erittäin kriittisesti, eikä kohtia, 

joissa selvästi esiteltiin jotakin tiettyä kaupallista tuotetta, otettu huomioon. 

Kuten aiemmin oli arvioitu, kävi ilmi, että Finnairin eri osastojen prosesseilla oli 

osittain päällekkäisiä toimintoja sekä selkeästi samankaltaisia toiminnallisia 

vaatimuksia prosessin tarvitsemille työkaluille. On vaikea kiistää GRC-

hallintajärjestelmän tuomia etuja erityisesti Finnairin kaltaiselle suurelle 

yritykselle, jonka sekä sisäinen että ulkoinen toimintaympäristö käsittää suuren 

määrän erilaisia sidosryhmiä. Ulkoisten vaatimusten asettamia paineita GRC:n 

kehittämiselle ei tule nähdä uhkana. Niillä on selkeästi enemmän positiivisia 

vaikutuksia yrityksen toimintaan, sillä yrityksen toiminnan läpinäkyvyys auttaa 

myös sisäisiä sidosryhmiä ja tukee päätöksentekoa. Finnairin kolmen 

puolustuslinjan malliin kuvassa 17 on esitelty tasot, joiden toimintaa integroitu 

GRC-hallinta voisi tukea. 
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Kuva 17. GRC-hallintajärjestelmän integrointi Finnairin kolmeen 

puolustuslinjaan. Mukaillen (Finnair 2015a) 

Tämän työn tulosten pohjalta arvioituna Finnairin kannattaa jatkaa GRC-

projektia, kunhan aika on oikea. On ehdottoman tärkeää, että projektilla on vahva 

tuki yrityksen ylimmältä johdolta, sillä se vaatii jonkin verran resurssien 

sitouttamista ennen kuin GRC-toiminnan integraatio alkaa tuottaa lisäarvoa. 

Projektin läpivienti on hyvä aikatauluttaa useammalle vuodelle. Haasteena toki 

silloin on ylläpitää projektiin osallistuvien tahojen mielenkiinto sitä kohtaan. 

Projekti on pakko toteuttaa osissa, jolloin tehdyt muutokset saattavat näkyä 

joillakin prosessin osapuolille vasta pitkän ajan kuluttua. Tällöin saattaa tuntua 

tekevänsä turhaa työtä. Toisaalta, projektin osapuolet on tärkeä sitouttaa mukaan 

projektiin mahdollisimman aikaisin. Pienin askelin aloittaminen on hyvä 

lähtökohta ja suunniteltu proof of concept on hyvä tapa todistaa järjestelmän 

toimivuutta. Erittäin olennaista GRC-hallintajärjestelmässä on prosessien tarkka 

mallinnus sekä tehtyjen prosessikuvausten jatkuva ylläpito. 
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Tämän työn aikana tehtiin teoriaviitekehyksiä tukevia havaintoja, mutta koska 

varsinaista GRC-järjestelmän implementaatiota ei päästy seuraavaan, ei ole 

mahdollista tämän tutkimuksen pohjalta todistaa teorioiden paikkaansapitävyyttä. 

Alustavat havainnot olivat kuitenkin teorian suuntaisia, joten teoriat vaikuttaisivat 

paikkansapitäviltä. Jatkotutkimus aiheesta olisi hyvä toteuttaa, kun GRC-

järjestelmää ryhdytään implementoimaan tai kun se on jo implementoitu. Tällöin 

olisi mahdollista päästä vertaamaan käytännön kokemuksia olemassa oleviin 

teorioihin.  
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7 YHTEENVETO 

Tässä diplomityössä keskityttiin tarkastelemaan GRC-hallintaa yleisellä tasolla ja 

tutkimaan minkälaisia asioita integroidun GRC-hallinnan implementoinnissa 

organisaatioon tulisi ottaa huomioon. Aihe on uusi ja sitä lähdettiin tutkimaan 

tekemällä kirjallisuustutkimusta olemassa olevista teorioista. Tutkimuksen osana 

seurattiin Finnairin GRC-järjestelmän implementaatioprojektia. 

Päätutkimuskysymykseksi asetettiin ”Mitkä asiat on huomioitava GRC-hallinnan 

implementoinnissa?” ja alatutkimuskysymykseksi ”Mitkä ovat ensimmäiset 

askeleet kohdeyrityksen GRC-järjestelmän implementoinnissa?”  

Haastavaksi osoittautui aiheeseen liittyvien teorioiden löytäminen. Tieteellistä 

tutkimusta ei ole jostain syystä tehty kovinkaan paljon. Näin ollen luotettavien, 

tieteellisten lähteiden löytämiseksi jouduttiin käyttämään paljon aikaa. Myös työn 

empiria-osuuden kanssa tuli haasteita, sillä tämän työn olennaiseksi osaksi 

suunniteltu GRC-hallinnan implementaatioprojekti keskeytettiin kohdeyrityksestä 

johtuvista syistä. Näin ollen empiria-osuus perustuu ainoastaan projektin 

valmisteluvaiheessa tehtyihin havaintoihin.  

Työssä onnistuttiin silti vastaamaan päätutkimuskysymykseen löytämällä 

teoriatutkimuksen kautta useita GRC-hallinnan implementoinnissa huomioon 

otettavia asioita, joista osa tunnistettiin myös empiiristen havaintojen kautta: 

Onnistuneen projektin kannalta on tärkeää, että yrityksessä ymmärretään GRC-

integraatioprojektin laajuus. Implementoitu ja toimiva GRC-hallinta koskettaa 

koko organisaatiota, joten myös implementaatioprojektiin tulisi ottaa mukaan 

ihmisiä organisaation jokaiselta tasolta. Erityisesti loppukäyttäjien mielipiteitä ja 

tarpeita on kuunneltava. Implementaatioprojektin vaatima pohjatyö, kuten 

esimerkiksi prosessikuvausten laatiminen, on tehtävä huolella. GRC-järjestelmä ei 

voi itsestään tuottaa luotettavaa tietoa, jos sinne syötettävä data ei ole validia. On 

käyttäjän vastuulla tietää, mitä järjestelmään syöttää. Muuten ei voida luottaa 

siihen, mitä järjestelmä tuottaa. GRC-integraatioprojekteissa on ymmärrettävä, 
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ettei kaikkea voi saada heti. Järjestelmä on implementoitava vaiheittain, ja 

projektin kulkua sekä tavoitteita tarkasteltava koko prosessin ajan. Edellä mainitut 

seikat huomioon ottaen on helppo ymmärtää, että yrityksen korkeimman johdon 

tuki on onnistuneen implementaation elinehto. 

Projektin keskeytymisestä johtuen vastaaminen alatutkimuskysymykseen 

puolestaan jäi puutteelliseksi, sillä implementointia ei päästy tarkastelemaan 

käytännössä. Toisaalta, teorioiden pohjalta pystyttiin tunnistamaan syitä, jotka 

saattoivat osaltaan vaikuttaa projektin keskeytymiseen. Lisäksi teorioiden 

tarkastelu ja tämä diplomityö perustelevat, miksi Finnairin kannattaa jatkaa GRC-

projektia.  
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