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Tässä diplomityössä käsitellään yritysten riskienhallintaa, prosessointia sekä viitekehystä. 

Kohdistetusti työssä tutkitaan teknologiasektorin PK -yrityksiä. Teoriaan pohjautuen yrityksiä 

haastattelemalla tavoitteellisesti tutkitaan, miten tämän kokoluokan yrityksissä riskienhallinta 

otetaan huomioon päätöstenteossa ja hallinnoinnissa sekä miten riskienhallinta organisoituu 

vertikaalisesti yrityksen toiminnassa omistajaa edustavasta hallituksesta aina operatiiviseen 

tasoon asti. Lisäksi tavoitteena on selvittää mitä merkittäviä riskejä kyseiset teknologiayritykset 

tunnistavat ja miten ne käsittelevät riskejä toiminnassaan perustuen riskienhallinnan 

teoreettiseen käsitteistöön. 

 

Työ sisältää kirjallisuuskatsauksen riskienhallinnan perusteisiin, standardointiin, miten 

riskienhallinta nivoutuu yrityksen johtamisjärjestelmiin sekä miten riskejä jaotellaan. Lisäksi 

tarkastellaan mitkä ovat yksittäiset merkittävimmät riskialueet PK -yrityksen kontekstissa. 

Empirian keinoin työn tutkimusosiossa kyseisiä teorioita on testattu ja käsitteistöä edelleen 

laajennettu tunnistettavien riskien ja niiden vakavuuden painottamisen suhteen enemmän kuin, 

mitä aiemmat kirjoittajat arvioinneissaan painottavat. Tällä tietosisällöllä on merkitystä 

yrityskohtaisia riskienhallinnan järjestelmiä ja sovelluksia laadittaessa. 

 

Yhteenvetona esitetään joukko johtopäätöksiä ja tutkimusehdotuksia tunnistetuista 

kehitystavoitteista, joilla on selkeät liiketoiminnalliset vaikutukset menestymiselle 

viitekehyksen puitteissa. 
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This thesis deals with corporate risk management, processing and reference framework. Targeted 

research will focus on SMEs in the technology sector. Based on the theory and enterprise-based 

interviews, we are investigating how risk management in this size category is taken into account 

in decision-making and management, and how risk management is vertically organized in the 

company's operations from the owner's representative board down to the operational level. In 

addition, the aim is to find out what significant risks the technology companies are identifying 

and how they handle risks in their operations based on the theoretical concept of risk 

management. 

 

The paper includes a literature review on the basics of risk management, standardization, how 

risk management is linked to corporate management systems and how risks are grouped. In 

addition, we will look at the individual major risk areas in SME context. Empirical methods have 

been tested in the research of the work and the conceptuality has been further expanded with 

regard to the risks identified and the emphasis on their severity more than what previous authors 

emphasize in their evaluations. This information content is relevant to enterprise-specific risk 

management systems and applications. 

 

As summary a series of conclusions and further research proposals on identified development 

targets with clear business implications in the framework of the context are present.  
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Symboli- ja lyhenneluettelo 

BSCI Business Social Compliance Initiative 
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COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

DNV Det Norske Veritas, kansainvälinen luokituslaitos 

EK Elinkeinoelämän keskusliitto 

EML Estimated Maximum Loss, (maksimaalinen vahinkoarvo) 

ERM Enterprise Risk Management (Yrityksen kokonaisvaltainen riskienhallinta)   

ESG Environment, Social, Governance 

EU European Union 

GPDR General Data Protection Regulation, EU tietosuoja-asetus 

HEX Helsingin pörssi, Nordnet Bank AB Suomen sivuliike 

IP Intellectual Property 

IPR Intellectual Property Rights 

ISO International Standard Organization 

OYL Osakeyhtiölaki 

PRI YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet 

PwC PricewaterhauseCoopers, kansainvälinen luokitus-/tarkastuslaitos 

Rata Rahoitustarkastus 

UNPRI United Nation’s Principles for Responsible Investment  

VAS Visual Analogue Scale (visuaalinen analoginen mitta-asteikko) 

VVV Vakuutusvalvontavirasto (ent.), (nyk. osa Finanssivalvontaa) 

YK Yhdistyneet Kansakunnat 
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1. Johdanto 

 
Yritykset kohtaavat liiketoiminnassaan hyvin monenlaisia riskejä toistuvasti, toisinaan niitä 

edes tunnistamatta. Yritystoiminnan koosta ja toimesta riippuen yritykset eroavat hyvin paljon 

toisistaan. Mikroyritykselle suurin riski on ehkä sen pienilukuisen henkilöstön jaksaminen 

työssään, koska riski toteutuessaan voi johtaa yrityksen kannalta toiminnan keskeytymiseen tai 

pahimmillaan yrittäjän elinkeinotoiminnan loppumiseen. Toisaalta suuryrityksen palveluksessa 

oleva työntekijä saattaa tehdä merkittävänkin virheen työtehtävissään, tämän välittömästi 

johtamatta mihinkään sisäisten prosessien kompensoivien ristivaikutusten takia. Pahimmillaan 

tällaisen tapauksen aiheuttaman riski on yrityksen arvon pienentyminen pitemmän ajan 

kuluessa, minkä omistaja lähinnä voi kokea. Kyse on siis moninaisten riskien ketjumaisesta 

realisoitumisesta taloudellisesti yritystoiminnan eri skaaloissa. Oletettavasti pienet- ja 

keskisuuretyritykset toimivat jossain näiden ääripää esimerkkien välissä. 

 

Riskin käsitteeseen yritystoiminnassa, henkilövahinkoja lukuun ottamatta, liittyy aina edellisen 

esimerkin mukaisesti taloudellisuuden eli menetetyn tai saavutettavan tuoton käsite. 

Taloudellisen arvon myötä riskienhallinta on oleellinen osa yritystoimintaa, johtamista ja 

yrittäjyyttä. Riskienhallinnassa yritykselle on keskeistä tunnistaa toiminnassaan mahdollisesti 

kohtaamat riskit ja arvioida niiden taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset. Riskit tulee ottaa 

huomioon yrityksen strategisessa johtamisessa, pyrkien suunnittelemaan toimet, miten näitä 

riskejä voidaan hallitusti käsitellä haitat minimoiden.  

 

Tämän Diplomityön aihe edelliseen kehykseen liittyen on teknologiatoimialoilla toimivien PK 

-yritysten riskienhallinnan prosessi. Keskiössä on kuinka kyseisen kokoluokan yritykset 

hallinnoivat yritystoiminnassaan kohtaamiaan riskejä, mitä riskejä ne yleensä tunnistavat ja 

miten näitä riskejä arvioidaan. Työn motivaatio pohjautuu aiemmin tehdylle mikro-yrityksiä 

käsitelleelle riskienkartoitustutkimukselle ja kiinnostukselle syventää tietämystä 

riskienhallinnasta laajemmassa yrityskontekstissa sekä mahdollisesti kehittää tutkimuksellisesti 

yrityksissä esiintyvien tarpeiden mukaan menetelmiä riskien hallinnoimiseksi kyseisessä 

yrityskontekstissa. 
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1.1. Työn tavoitteet ja rajaus 

Työn tavoite on teorialähtöisesti tunnistaa riskienhallinnan toiminallinen kehys 

yritystoiminnassa ja empiriaan tukeutuen tutkia, miten tämä toteutuu kohdennetussa 

kontekstissa teknologiasektorin PK – yritykset. Kohderyhmässä yleisimmin tunnistettavat riskit 

ja miten niitä lajitellaan, pyritään edelleen selvittämään. Tähän työssä etsitään aiempaan 

tutkimukseen ja alan asiantuntemukseen perustuen soveltuvaa riskien jaottelua sekä aiempien 

kirjoittajien ehdottamia riskitekijöitä PK – yrityskokoon kohdentaen.  Menetelmällisesti 

tutkimuksessa tunnistettujen riskien merkitsevyyttä testataan riskien vakavuuden ja 

esiintymisen matemaattisena yhteisvaikutuksena. Tutkimuksen pyrkimyksenä on empirian ja 

teoriakehyksen avulla tavoitteellisesti pystyä vastaamaan seuraavassa esitettäviin työn 

tutkimuskysymyksiin liiketaloudellisin päätelmin sekä ehdottaa kontekstiin soveltuvia jatko-

tutkimusaiheita. 

 

Edellisestä johtaen työn tutkimuskysymykset ovat: 

 Miten riskienhallinta otetaan huomioon ja miten se organisoituu vertikaalisesti PK -

yritysten toiminnassa hallinnosta operatiiviseen tasoon? 

 Mitä merkittäviä riskejä teknologia PK -yritys tunnistaa toiminnassaan perustuen 

riskienhallinnan teoreettiseen käsitteistöön? 

 Mitä tunnistettavia liiketaloudellisia implikaatioita ja seuraamuksia teoriatiedon 

empiirisellä testaamisella on löydettävissä? 

 

Riskienhallintaprosessien viitekehys kirjallisuudessa perustuu nykyisin hyvin paljon 

standardoituun ohjeistukseen, jota toisaalta yritysten hyvän johtamisen ja hallintotavan 

säännöstöjen (Corporate Governance) yhä velvoittavampi soveltaminen ohjeistaa eritoten 

suuremmissa yrityksissä. Huomioitavaa on kuitenkin, että riskienhallinnan suunnittelu PK -

yrityskontekstissa riippuu merkittävästi kohdeyrityksen koosta, toimesta ja toimialasta, joita 

työn tutkimuksessa pyritään empiirisesti huomioimaan. Työssä rajoitutaan käsittelemään vain 

teknologiatoimialoilla toimivia PK – yrityksiä, joiden profiilia on rajattu tarkemmin 

seuraavassa alaluvussa.  Työn tutkimusprosessia voidaan soveltaa myös muiden toimialojen 

tutkimiseen huomioiden erikseen kohdeyritysten tuote-/palvelu-tarjonnan ja niiden mukaiset 

liiketoimintaprosessit. (Juvonen ym. 2014, 18; Ilmonen ym. 2013, 18 -31.) 
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1.2. PK – yritys teknologia sektorilla 

Yritysten luokitteluun niiden koon suhteen sovelletaan Euroopan Unionin antamaa määritelmää 

(EU suositus 361/2003), jonka mukaisesti yritys määritellään mikro-, pien- tai keskisuureksi- 

yritykseksi henkilöstömäärän, liikevaihdon tai taseen loppusummien (vaihtoehtoisia 

keskenään) mukaan taulukon 1. esittämien raja-arvojen mukaan.  

Taulukko 1. Yritysten kokoluokat (EU suositus 361/2003) 

 

 

Taulukossa PK -yritys on siten yritys, joka työllistää 10 - 250 työntekijää, ja jonka liikevaihto 

tai tase on arvoltaan 2 – 50 (43) M€ vuotuisesti ilmoitettuna. Taseen loppusummaa voidaan 

pitää enemmän ohjeellisena arvioinneissa. 

 

Suomen yrityskanta on pysynyt suhteellisen tasaisena lukumäärältään viime vuosina (2013 - 

2015), hieman alle 284.000 yritystä pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous. Näistä yrityksistä 

pien- ja keskisuuriksi on yritysrekisteriin vuonna 2015 merkitty 18.193 yritystä, eli vain noin 

6,4 % koko yrityskannasta. Lukumääräisesti tilastoa dominoivat mikro-yritykset, jotka ovat 

tyypiltään usein uusia liiketoimintaansa vasta aloittelevia tai kokeilevia niin sanottuja Start up 

– yrityksiä tai pitempään palvelualoilla tai -toimessa olevia itseään työllistäviä 

yrittäjiä/yrityksiä. (Yrittäjät 2018.) 

 

Teknologiayrityksiksi suomessa kutsutaan yleisesti Teknologiateollisuus ry:n määrityksen 

mukaan yrityksiä, jotka toimivat Elektroniikka- ja sähköteollisuus (26+27) / Kone- ja 

metallituoteteollisuus (25+28+29+30+33) / Metallien jalostus (07+24) / Tietotekniikka (62+63) 

/ Suunnittelu- ja konsultti (711) toimialoilla (päätoimialaluokitukset suluissa). Näillä 

toimialoilla ilmoitetaan toimivan 3.183 yritystä vuonna 2016, jotka yrityskooltaan kuuluvat yllä 

esitetyn EU:n PK -yritysmäärityksen joukkoon. (Teknologiateollisuus 2017.)  
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Huomioitavaa on kuitenkin, että Teknologiateollisuus ry luokittelee jäsenyrityksensä hieman 

poikkeavasti EU:n määritykseen nähden suhteuttaen henkilöstökoon taulukon 2. mukaisesti, 

jossa tutkimukseen liittyen yritysten lukumääriä myös tarkemmin (Teknologiateollisuus 2017). 

Jäsenyrityksiään Teknologialiitto luokittelee oheisen A [1-19], B [20–99], C [100–249] jaon 

mukaisesti. D ja E luokilla kuvataan suuryrityksiä (ei esityksessä). 

Taulukko 2. Yritykset kokoluokittain (Teknologiateollisuus 2017) 

 
Henkilöstö Yritystä Luokka 

1 - 4 

5 - 9 

10 - 19 

20 - 49 

50 - 99 

100 - 249 

19.828 

2.211 

1.492 

1.100 

370 

221 

A 

A 

A 

B 

B 

C 

 

Työn tutkimuksen kohteeksi on rajattu yllä kuvatun Teknologiateollisuus ry:n profiilin 

mukaiset yritykset, jotka kuuluvat luokkiin B ja C (yhteensä 1.691 yritystä). Tilaston mukaan 

kyseiset yritykset ovat alueellisesti keskittyneet kasvukeskusten lähelle Etelä- ja Pohjois- 

Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Hämeessä, Uudellamaalla sekä Varsinais-Suomessa.  

 

Työn tutkimuksen fokuksen kannalta on merkittävää, että tilastossa yritysten luokittelussa ei 

ole otettu kantaa yritysten ikään, eli kauanko toimintaa tai minkä laajuisena sitä on harjoitettu. 

Tutkimuksellisesti riskienhallintaa tarkasteltaessa voidaan pitää merkittävänä, että kohdeyritys 

on toiminut jo jonkin aikaa (vähintään 3 - 5 vuotta), jotta liiketoiminnan hallinnoinnin voidaan 

olettaa olevan vakiintunutta luotettavaa tarkastelua silmällä pitäen. Toisaalta tutkittavana 

olevien yritysten tulisi toimia myös itsenäisinä yksikköinä niin, etteivät ne olisi osana isomman 

dominoivan yritysryhmän hallinnointia, jolloin tutkimuksen fokus laadullisesti olisi 

kyseenalainen. Toimiessaan esimerkiksi suuren kansainvälisen konsernin maayhtiönä tai 

valmistavana yksikkönä yritys (tytäryhtiö) saa mitä ilmeisimmin ohjeistuksensa hallintotapaan 

pääyhtiöstä sen prosessien mukaisesti, eikä työssä tavoitellun tutkimuksen kehys siten toteudu. 

(Teknologiateollisuus 2017.) 
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1.3. Työn menetelmät ja rakenne 

Metodisesti työ on konstruktiivinen tähdäten teoriasta löydettävän riskienhallinnan 

toimintakehyksen testaamiseen kohdejoukossa sekä yksittäisten riskien ja niiden jaottelun 

tunnistamiseen ja arviointimenetelmien testaamiseen uudelleen käytettäväksi (työkalu). 

Menetelmällisesti työ on deduktiivinen, perustuen kirjallisuudesta ja aiemmasta tutkimuksesta 

esiteltävien löydösten empiiriseen testaukseen. Empiirisen haastattelututkimuksen tulosten 

kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen käsittelyin ja analyysein pyritään riskienhallinnan teoreettista 

kehystä todentamaan liiketaloudellisten implikaatioiden löytämiseksi PK – yrityskontekstissa. 

(Saunders ym. 2007, 117 – 118.)  

 

Rakenteellisesti työ jakautuu viiteen päälukuun, joista ensimmäinen toimii johdantona sekä 

esitellen työn tavoitteet, rajaukset, tutkimuksen kontekstin, menetelmät ja rakenteen. 

 

Toinen pääluku koostaa teoriapohjan tutkimukselle tutustuen aiempaan kirjallisuuteen ja 

tutkimukseen mahdollisimman kattavasti. Riskienhallinnan prosessi yrityksissä, sitä 

säätelevien standardien mukaiset normistot, hallinnoinnin teesit, riskien jaottelu/kategorisointi 

sekä merkittävimpien riskien taustat muodostavat tässä yhteydessä omina alalukuinaan työssä 

määriteltävän tietopohjan. Tämän kerätyn teoriasisällön testaamiseksi kohderyhmässä empirian 

keinoin on luvun lopuksi laadittu väittämiä ja riskientunnistuslista työn tutkimusosuutta varten. 

 

Kolmannessa pääluvussa esitetään tutkimuksen suorituksen metodologia ja menetelmät. 

Haastattelututkimuksen menetelmät, haastattelukysymysten ja -lomakkeen rakenne, 

tutkimuksen kohdennettu otosjoukko, tutkimuksen suoritus sekä sovellettavat 

analyysimenetelmät on esitetty omina alalukuinaan.  

 

Neljäs pääluku käsittelee tulosten esittelyn ja analyysin eri väittämien ja 

riskientunnistuslomakkeen osalta omina alalukuinaan. 

 

Viides pääluku käsittää työn yhteenvedon, liikkeenjohdolliset päätelmät (implikaatiot), joukon 

jatkotutkimusehdotuksia sekä tutkimuksen arvioinnin omina alalukuinaan.  
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2. Riskienhallinnan teoriakehys 

Riskiksi arkikielessä kutsutaan usein uhkaa, vaaratekijää tai epäedullista, jolle ihminen 

henkilönä tai omaisuutensa osalta on alttiina. Riski ilmenee mahdollisuutena menettää jotakin 

äkillisen tapahtuman seurauksena ja sen todennäköisyyttä. Riskiin kuuluu sattumanvaraisuus, 

mutta ei aina ennalta arvaamattomuus. Riskin toteutumiseen voidaan olla varauduttu, tai se 

voidaan ottaa etukäteen suunnitellusti huomioon. Riskinä voidaan nähdä myös mahdollisuus, 

ettei jokin toivottu asia tapahdu. Riskit voidaan jaotella esimerkiksi suuruutensa suhteen 

katastrofaalisiksi, kohtalaisiksi tai vähäisiksi. Liike-elämässä hyvin todennäköisesti suuryritys 

kestää riskejä paremmin kuin pienyritys, joka on voimavaroiltaan rajoittuneempi. (Juvonen ym. 

2014, 8; Suominen 2003, 9–11; Erola & Louto 2000, 23.) 

 

Riskejä on alettu pohtia jo kauan ennen teollistumista. Itse riskin käsite on todennäköisesti 

peräisin merenkulusta, muinaisen kreikan ajalta. Koska kauppa ja merikuljetukset toimivat 

käsitteistön kehyksenä oli luonnollista, että vakuutustoiminta otti sanan riskinhallinta käyttöön 

ensimmäisenä. Risk Management – käsitteeseen voidaan katsoa nykyaikaisessa mielessä 

saaneen alkunsa 1930-luvulla Yhdysvalloissa, kun vakuutuksenottajat, eli yritykset, alkoivat 

kiinnostua maksamistaan vakuutusmaksuista ja perustivat tätä valvovan yhdistyksen. Tarkoitus 

oli valvoa vakuutusyhtiöiden tarjoamien vakuutus- ja vahingonkorvausinstrumenttien 

hintakehitystä, joka oli villiintynyt 1920-luvun nousukauden aikana sekä löytää vaihtoehtoisia 

toimia riskienhallinnan kustannusten rajaamiseksi. Suomeen nämä opit saapuivat 1970-luvulla 

vakuutustoimialan puitteissa, jolloin teollisuudessa (kemia, energia) vahinkoriskit 

onnettomuustilanteissa olivat kasvaneet merkittäviksi. Jonkinasteista riskienhallintaa oli toki 

harrastettu jo 1800-luvun teollistumisesta lähtien. Suomessa tosin tuohon amerikkalaiseen 

kustannustehokkuuden malliin ei suoraan menty, vaan koska vakuutusyhtiöt asian esittelivät, 

jäi riskienhallinta lähinnä vakuuttamista tukevaksi menettelyksi. Koska suomessa 1970-luvulla 

vakuutussektori oli vielä hyvin kartellisoitunut, asiakaskuntaan levisi viesti, että riskienhallinta 

on yhtä kuin mahdollisten vahinkojen vakuuttaminen. Nykyiset menetelmät, kuten niin sanottu 

kokonaisvaltainen riskienhallinta (ERM), kehittyivät 1990-luvulta alkaen tutkimuksen ja 

asiantuntemuksen kasvaessa asiakaskunnan puolella. Vakuutusyhtiöt eivät toisaalta ole 

väistyneet riskienhallintakentästä mihinkään legaalisti pakollisten työeläke-, työtapaturma- ja 

liikennevakuutusten takia. (Saarijärvi 2015, 52; Räikkönen 2002, 11 – 17; Santanen ym. 2002, 

19 - 26.) 
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Santanen ym. (2002, 41) kuvaavat riskin käsitteen vaarana, johon vakuutuksella voi varautua 

seuraavasti: ”Riskillä tarkoitetaan vaaraa, yllättävää tapahtumaa, joka kielteisellä tavalla estää 

realisoituessaan kokonaan tai väliaikaisesti jonkin päätetyn tavoitteen toteutumisen. Riskin 

matemaattinen suuruus perustuu riskin todennäköisyyteen ja laajuuteen, joiden yhteisvaikutus 

ratkaisee käytettävissä olevien riskienhallinta keinojen valinnan.”  Matemaattisten menetelmien 

käyttö onkin hyvin olennaista riskienhallinnan tutkimuksessa. Vakuutusmatematiikka perustuu 

tilastollisten menetelmien käyttöön ja kuuluu matematiikan osa-alueeseen, mitä kutsutaan 

riskiteoriaksi. Jos riskienhallintaa tarkastellaan vakuutusmatematiikan ulkopuolelle, on 

käytössä laajasti muita kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä aina tulevaisuuden 

tutkimukseen asti. (Engblom 2003, 20.) 

2.1. Riskienhallinta yrityksissä 

Yritystoiminta sisältää aina riskejä, joten organisoitu ja tavoitteellinen riskienhallinta on tärkeä 

osa yrityksen johtamisjärjestelmää. Riskienhallinnan ensisijainen tarkoitus on yrityksen 

toiminnan varmistaminen sekä sijoittajien sijoituksen arvon turvaaminen. Lähtökohtaisesti 

yrittäjä on perustaessaan yrityksen ollut riskimyönteinen. Liike-toimintaan on sijoitettu 

yrittäjän omaa varallisuutta ja sen menettämisen riski on hyväksytty. Yrityksissä riskienhallinta 

on perinteisesti kohdistunut vakuutettavan omaisuuden vahinkoriskeihin, kuten ympäristö-, 

tieto- sekä teknologiariskeihin. Toisaalta yrityksellä ja sen viiteryhmillä on tavoitteita ja arvoja, 

jotka ohjaavat liiketoimintaa ja linkittyvät suoraan riskienhallintaan niin sisä- kuin 

ulkopuolelta. Ulkopuolelta näitä on määrätty tai suositeltu lainsäädännön, 

riskienhallinnanstandardien, asiakkaiden tai toimialan yleisissä suosituksissa. Vaatimukset 

voivat olla hallintotapaa, työntekijöitä tai toimialaa koskevia, kuten työlainsäädäntö. Asiakkaat 

toisaalta olettavat yrityksen riskienhallinnan olevan kunnossa, koska heidän riskinotto-

halukkuutensa on pieni ja he edellyttävät, että yritys on minimoinut mahdolliset riskit. Sisäisesti 

johtamisessa tulisi huomioida, että jokaisella työntekijällä on oma suhtautumistapansa riskeihin 

ja riskinottoon hänen pyrkiessään parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Vaikka yrityksen 

tahtotila olisi ottaa suurempia riskejä, työntekijä voi silti pyrkiä virheettömään ja riskittömään 

suoritukseen raportoimatta tapahtumien oikeasta kulusta. Näitä lukuisia haasteita kohdatessaan 

kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi auttaa yritystä turvaamaan toimintaansa ja 

tulonmuodostustaan. Tavoitteellinen riskienhallinta on tärkeä menestystekijä saavuttaa 
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kilpailuetua sekä imagohyötyjä markkinoilla. Kaikki riskit eivät ole vain negatiivisia, vaikka 

pahimmillaan ne uhkaavat yrityksen toimintaa (keskeytys). Systemaattinen riskinhallinta voi 

tuoda esiin uusia liikeideoita, kehittää ajan myötä yrityksen toimintaa ja erityisesti riskien 

mahdollisesti toteutuessa suunnitelmallinen ennakkovarautuminen luo edellytykset niistä 

selviämiseen. (Juvonen ym. 2014, 7, 18; Ilmonen ym. 2013, 5 – 20, 30 – 37, 40; Erola & Louto 

2000, 7 – 10, 20, 50.)  

 

Yrityksen sisäiset tavoitteet kirjataan yrityksen missioon, visioon, arvoihin, strategiaan ja 

toimintaohjeisiin. Missio märittelee yrityksen olemassaolon syyn. Visio merkitsee yrityksen 

tulevaisuuden tahtotilaa. Arvot määrittelevät, mitä yrityksessä pidetään tärkeänä ohjaten 

yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Strategia on konkreettinen suunnitelma siitä, miten tavoitteet 

saadaan toteutumaan. Kokonaisvaltainen riskienhallinta (ERM) perustuu yrityksen arvoihin 

ja strategiaan, joiden mukaisesti yritykselle määritetään riskienhallinnan tavoitteet ja toiminnan 

kehys ulkoisia vaatimuksia unohtamatta. Konkreettisena tuloksena on 

riskienhallintapolitiikka, joka määrittelee perustan ja ylimmän johdon ohjauksen yrityksen 

riskienhallinnan periaatteille ja toimelle ottaen huomioon käytettävissä olevat resurssit ja 

kustannukset sovittaen ne suhteessa yrityksen saamaan hyötyyn. Riskienhallinnan tulee 

integroitua yrityksen toimintaprosesseihin selvittämään ja analysoimaan mahdollisimman 

moniulotteisesti yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä tekijöitä pyrkien vaikuttamaan 

niihin oikea-aikaisesti ennakoiden. Riskienhallinta viestii sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille, 

miten yritys toimii. Yritysten riskienhallintapolitiikan tulee kustannus-hyötyvertailu mielessä 

käsittää ja määritellä seuraavat pääkohdat: 

 riskienhallinnan tavoitteet 

 riskinottohalu ja riskinkantokyky 

 menetelmät ja menettelyt, kuinka riskejä hallitaan 

 vastuiden jakaminen ja organisointi riskienhallinnassa 

 raporttien laadinta ja tiedottaminen 

 seurannan ja valvonnan järjestäminen. 

(Ilmonen ym. 2013, 5, 19 – 20, 30 – 31, 37, 42; Alftan ym. 2008, 82; Erola & Louto 2000, 7 – 

10, 20.) 

 

Riskienhallinnan strategista merkitystä yrityksen suunnitellussa kuvaavia termejä ovat 

riskinottokyky ja -halu. Taloudellisesti riskinkantokyky määrittelee, kuinka paljon taloudellista 
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menetystä yritys voi hyväksytysti kestää tietyssä ajassa, esimerkiksi vuodessa. Tämän 

menetyksen arvioimiseksi ei ole olemassa yksiselitteistä laskentamallia, muutoksia voidaan 

seurata lähinnä yrityksen käyttöpääomasta, kassavirrasta tai liikevoitosta. Riskinkantokykyyn 

tulee laskea mukaan myös laadullisia tekijöitä siitä, miten hallinto riskienhallinnan ja sisäisen 

valvonnan osalta on hoidettu.  Riskinottohalu kuvastaa, kuinka paljon riskiä yritys haluaa ja on 

valmis hyväksymään tavoitellessaan uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Riskisalkku on 

yrityksen merkittävimpien riskien muodostama strateginen kokonaisuus, joka varmistaa, ettei 

yrityksen riskinkantokyky ylity. Yrityksen tulee arvioida jatkuvasti 

liiketoimintamahdollisuuksistaan, miten näiden hyödyntäminen tuo lisätuottoja ja mitä riskejä 

ne tuovat samalla mukanaan. Sietokyky riippuu yrityksen laajennushaluista, 

markkinatilanteiden muutoksista sekä markkinoiden kypsyydestä, joten yrityksen tulee 

hahmottaa riskisalkkunsa kantokykynsä ja toimia sen varassa. Punnitessaan uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia yritys voi tarkastelemalla ja tehostamalla riskienhallintaansa, 

esimerkiksi luopumalla jostakin strategisesta hankkeesta, saavuttaa tasapainon riskisalkulleen. 

Yrityksen koko ja resurssit vaikuttavat luonnollisesti siihen, kuinka paljon yritys voi panostaa 

riskienhallintaan liiketoiminnassaan. Jokaisen yrityksen riskit ovat erilaiset ja toimena oleva 

toimiala tuo mukanaan sille tyypillisiä riskejä. Pienellä yrityksellä asioiden puntarointi korostuu 

esimerkiksi henkilöstöriskeissä. Kysymys on siitä, kuinka haavoittuvainen yritys tietyille 

riskeille vaihtelevassa taloudellisessa tilanteessaan on. Strategista analyysiään yritys voi 

kehittää kuvaamalla toimintansa kriittiset menestystekijät, niiden väliset syy-seurausyhteydet 

sekä havaitut riskitekijät eräänlaiseksi strategiakartaksi riskienhallintatyötänsä 

menestyksellisesti johtaakseen. Riskinkantokyky on strategisesti syytä määritellä, jotta sitä 

voidaan käyttää riskien vaikutusten arvioinneissa raja-arvona. (Ilmonen ym. 2016, 11; Ilmonen 

ym. 2013, 10 – 14; Suominen 2003, 9 – 10; Santanen ym. 2002, 207 – 209.)    

 

Yritys käy tyypillisesti läpi eri kehitysvaiheita kehittäessään riskienhallintaa organisaatiossaan 

ja toiminnoissaan. Ilmonen ym. (2016, 58 – 61, 98) erottelevat viisi erillistä vaihetta tässä 

prosessissa (kuva 1.), jossa jokainen yritys kokonsa ja toimintansa mukaan kehittyy 

luonnollisesti omalle asteelleen ajan myötä.  
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Kuva 1. Riskienhallinnan viisi kehitysvaihetta (Ilmonen ym. 2016) 

2.2. Riskienhallinnan prosessi 

Riskinhallinnan avulla pyritään välttämään tapaturmia, onnettomuuksia, virheitä, vahinkoja, 

keskeytyksiä ja muita yllätyksiä normaaliin toimintaan nähden, samalla parantaen toiminnan 

laatua ja pienentämään kustannuksia. Riskejä tunnistettaessa ja arvioitaessa tavoitteena on 

selvittää mahdolliset uhkakuvat, jotka saattaisivat vaikuttaa negatiivisesti yrityksen päämäärien 

toteutumiseen. Riskien arvioimisen edellytyksenä ovat organisaation eri tasoille 

johdonmukaiset asetetut tavoitteet. Taloudellisten ja toiminnallisten olosuhteiden muuttuessa 

jatkuvasti on yrityksissä oltava sovitut menettelytavat hallita muutokseen liittyviä riskejä, 

riskienhallintaprosessi. Riskien tunnistamisen tulee olla riittävän laaja-alaista, jotta niiden 

analysointi auttaa yrityksen päättäjiä edelleen luokittelemaan, rajaamaan ja valmistautumaan 

yritykseen kohdistuviin merkittävimpiin riskeihin. Riskienhallintaprosessin avulla yrityksen 

ylin johto tulee tietoiseksi riskeistä, jotka saattavat vaikuttaa strategisten tavoitteiden 

saavuttamiseen. Riskienhallinta on siten jatkuvaa tiedonkeräystä, tilanteiden seurantaa ja 

oppimista, ei syyllisten hakua vaan tapahtumien perussyiden selvittämistä. Suominen (2003, 

99) kuvaa riskien hallintaprosessia kuvan 2. mukaisena tapahtumien ketjuna, jossa oleellisena 

ensimmäisenä asteena ovat riskien tunnistaminen, niiden analyysi ja arviointi. (Saarijärvi 2015, 

52 – 54; Ilmonen ym. 2013, 84; Alftan ym. 2008, 39, 45–46.) 
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Kuva 2. Riskienhallinnan prosessimalli (Suominen 2003) 

Riskienhallintaprosessi alkaa riskien tunnistamisesta, jonka tavoitteena on selvittää 

negatiivisesti yrityksen päämäärien toteutumiseen vaikuttavat mahdolliset uhkakuvat. Riskien 

tunnistamisessa tulee huomioida organisaation koko, toiminnan luonne, organisaatiorakenne ja 

toimiala. Riskitekijät tulee huomioida organisaation avainprosessien näkökulmasta huomioiden 

kaikki toiminnan ja organisaation osa-alueet. Riskientunnistamisen tulee olla myös jatkuva 

prosessi.  Konkreettisin ilmaisu tunnistamiselle on niin sanottu ”läheltä piti” – tilanne, mikä 

ilmaisee selvästi, onko kyseisessä kohteessa jokin vakava poikkeama normaalista tilasta. Sen 

merkitystä yhteisön toimintaan ei vielä tässä vaiheessa prosessia arvioida mitenkään.  

 

Riskien tunnistamiseen voidaan käyttää eri tunnistamismenetelmiä esimerkiksi seuraavasti: 

 Toteutuneisiin riskeihin perustuva, jossa tarkastellaan yrityksessä aiemmin toteutuneita 

riskejä ja pohditaan voiko riski toteutua toistamiseen. Tällöin tulisi ottaa huomioon 

kuitenkin myös toteutumattomat riskit. 

 Tarkistuslistoihin perustuva, jossa käytetään yritystä koskevia valmiita eri riskien 

tarkistuslistoja. 

 Ryhmätyönä tehtävä riskien tunnistus hyödyntäen ulkopuolisia asiantuntijoita, joita 

yrityksen oma henkilökunta ideoillaan haastaa löytämään riskitekijät, herättäen esiin myös 

yrityksessä piilevä hiljainen tieto riskeistä. 



16 

 

 Induktiiviset päättelymenetelmät, joissa käydään läpi järjestelmällisesti yrityksen riskien 

tunnistaminen liittäen pohdinta edellisistä menetelmistä.  

(Ratsula 2016, 110 - 112; Ilmonen ym. 2013, 99 – 100; Santanen ym. 2002, 47 – 54.) 

 

Tunnistettujen riskien arvioimista kutsutaan riskianalyysiksi. Riskianalyysi ei poista riskejä 

vaan tarjoaa prosessin, jonka avulla riskien syyt ja niistä aiheutuvat seuraukset ja uhat 

arvioidaan, jotta riskeihin voidaan edeltä varautua.  Riskianalyysi on tärkeä työkalu 

riskienhallinnassa, jota voidaan käyttää tapahtumien ennustamiseen ja toiminnan suunnitteluun. 

Riskianalyysissä jokaiselle riskikohteelle määritetään sen vahinkoarvo tai vaikutus sekä 

todennäköisyys riskin toteutumiselle (aikajänne). Riski vahingosta tulee ymmärretyksi yleensä 

vasta kun sillä on rahallinen mitta-arvo. Suhteellisena mittarina analyysissä jokaiselle 

tunnetulle vahingolle tai riskille on tyypillistä määritellä niin kutsuttu vahinkomaksimiarvo 

(EML). EML ilmaistaan prosentteina kohteen käyvästä- tai jälleenhankinta-arvosta. 

Esimerkiksi EML 40 tarkoittaa 40 % kohteen jälleenhankinta-arvosta, vaikka palovahingossa. 

Toinen osatekijä riskin vahinkoarvon lisäksi on riskin toteutumisen todennäköisyys tai tiheys, 

eli kuinka usein kyseinen vahinko esimerkiksi yrityksessä tulee ilmi. Tämä tekijä tulee 

arvuuttaa täysin erillään riskin vahinkoarvosta (EML) syystä, että riskien merkitsevyyttä 

(suuruus) vertaillaan ja analysoidaan keskenään yleisesti näiden tekijöiden tulona (tai 

painotettuna tulona). Esimerkiksi riskin suuruutena vuositasolla: jälleenhankinta-arvo * EML 

* sattumatiheys (2 tapausta / 12 kk). (Santanen ym. 2002, 89 – 93.) Toinen, ei rahamääräinen, 

tapa analysoida riskien merkittävyyttä on antaa kvantitatiiviset numeroarvot vaikuttavuuden 

tai vakavuuden (taulukko 3.) ja todennäköisyyden (taulukko 4.) suhteen. Näiden 

yhteisvaikutusta (ristitulona) määritetään niin kutsutulla riskitekijä, jonka suuruutta voidaan 

käyttää suoraan arvioinneissa. (Ratsula 2016, 112 - 113; Juvonen ym. 2014, 20 - 22; Ilmonen 

ym. 2013, 100 – 101.) 

Taulukko 3. Vahinkojen (riskien) vakavuuskerroin (Juvonen ym. 2014) 
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Taulukko 4. Vahinkojen (riskien) todennäköisyyskerroin (Juvonen ym. 2014) 

 

 

Riskien arvioinnissa voidaan käyttää niin sanottu kolmikantajaottelua ”Triage”. Menettelyn 

periaatteena on, että ensimmäiseen ja vakavimpaan luokkaan kuuluvat seurausvaikutukseltaan 

kiireisimmät ja haitallisimmat riskit, jotka voivat välittömästi aiheuttaa henkilöihin kohdistuvia 

vaaroja tai vakavan uhan yrityksen toiminnalle. Toiseen luokkaan osoitetaan ne riskit, jotka 

häiritsevät normaalia toimintaa, mutta eivät aiheuta välitöntä vaaraa tai uhkaa. Näihin liittyvät 

varautumis- ja korjaustoimenpiteet toteutetaan, kunhan ensimmäisen ryhmän riskit ovat 

hallinnassa. Lisäksi on syytä arvioida, onko riskiin varautuminen taloudellisesti perusteltua. Jos 

kyseisiin riskeihin reagoimisella ei ole lainkaan taloudellista merkitystä, ne voidaan määritellä 

kolmanteen ryhmään kuuluviksi, toisin sanottuna riskeihin, jotka tiedostetaan, mutta joihin 

varautumiseksi ei ole perusteltua tehdä välittömästi mitään. Jokaiselle merkittäväksi todetulle 

riskitekijälle on syytä valvonnan kannalta kuitenkin määritellä niin sanottu kontrollipiste 

määreineen (esimerkiksi ylitys, alitus) prosessinomaista seurantaa varten, ettei yllätyksiä 

jatkossa pääsisi tapahtumaan.  Kyseistä menettelyä käyttäen voidaan kehittää arvioinnista 

vastaavan henkilöstön liikkeenjohdollisia valmiuksia ja asiantuntemusta eri riskien 

tärkeysjärjestyksestä niiden ilmetessä yrityksissä. Riskejä havainnollistetaan arviointia varten 

usein niin kutsutun riskimatriisin (Heat Map) muodossa edellä määriteltyjen vahinkoarvon ja 

todennäköisyyden dimensioilla. (Ratsula 2016, 113 – 114, 121; Rautanen 2011, 87; Erola & 

Louto 2000, 37, 136.) 

 

Arvioitujen riskien edelleen käsittely niin sanotuilla riskienhallintamenetelmillä jakautuu 

riskien välttämiseen, pienentämiseen, jakamiseen, siirtämiseen ja pitämiseen (vakuuttamiseen). 

Ensimmäiset neljä vaikuttavat suoraan itse riskiin operatiivisesti, viimeinen lähinnä riskin 

rahoittamiseen riskin toteutuman jäädessä edelleen yrityksen itsensä harmiksi. Viimeisen osalta 

riskin todennäköisyys tai suuruus ei muutu riskinhoitotoimenpiteillä, mutta vakavuus 
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seurauksista liiketoiminnalle on otettava huomioon. Useimmat riskit voidaan soveltuen 

vakuuttaa, mutta yleisesti liiketoimintariskeille ei ole olemassa vakuutuksia. Ensisijaisina 

riskienhallintakeinoina tulisi siten yrittää soveltaa ensin mainittuja keinoja valikoimasta.  

(Juvonen ym. 2014, 23; Santanen ym. 2002, 26 – 27, 94 - 95.) 

 

Kun riskin vakavuus on suuri, yritys voi välttää riskejä pidättäytymällä riskialttiista 

toiminnasta. Tällöin yrittäjän tulee miettiä saavutettavissa olevan hyödyn ja kustannusten 

suhdetta. Vain noin 10 % riskeistä voidaan tilastollisesti kohtuullisin uhrauksin välttää. 

Välttämisestä vielä voimakkaampi reaktio on kyseisen riskin poistaminen kokonaan, 

esimerkiksi jättämällä ryhtymättä riskialttiiseen toimeen (esimerkiksi tuotteen valmistamiseen). 

Se ei yleensä kuitenkaan ole mahdollista menetettävien liiketoiminnallisten tulojen vuoksi. 

(Juvonen ym. 2014, 25; Ilmoniemi ym. 2009, 360; Santanen ym. 2002, 96.) 

 

Riskejä jakamalla/pienentämällä yritetään suojautua yksipuolisuudesta johtuvista riskeistä. 

Riskikohdetta/-toimintoa mahdollisuuksien mukaan jakamalla lisätään alttiina olevien 

yksittäisten kohteiden määrää pienentämällä samalla kokonaisriskiä. Riskiä voidaan jakaa 

esimerkiksi erilaisilla sopimuksilla sopimuskumppanien kesken tai toimintojen hajauttamisella, 

käyttämällä useampia alihankkijoita tai IT informaation jakamisella moneen paikkaan. Eri 

toimenpiteiden avulla riskit täten pienenevät ajan myötä. (Juvonen ym. 2014, 26; Ilmoniemi 

ym. 2009, 360; Santanen ym. 2002, 96.)  

 

Riski siirretään toiselle osapuolelle sopimuksen avulla. Siirtäminen tulee kyseeseen 

tapauksissa, kun riskin pitäminen ja sen toteutuminen aiheuttaisi liian suuria taloudellisia 

rasitteita. Toimintoja tai kokonaisia tuotteita voidaan ostaa alihankintana tai valmiina ja täten 

siirtää riski tai riskejä sisältävää omaisuutta sopimusteitse alihankkijalle. Sopimuksessa täytyy 

kuitenkin huomioida, miten riski juridisesti siirtyy päämieheltä alihankkijalle. Alihankkija 

tyypillisesti toimii päämiehen ohjeiden varassa ja ei vastaa näiden puitteissa tehdyistä virheistä, 

ellei suorituksessa ole havaittu erityistä huolimattomuutta tai yleisten ohjeiden ja määräysten 

rikkomista. Riski voidaan siirtää myös vakuuttamalla vakuutusyhtiön taakaksi. Vakuuttaminen 

voi tapahtua joko kokonaan tai osittain. Yritykselle jäävää omavastuuta kutsutaan 

jäännösriskiksi. (Juvonen ym. 2014, 27; Ilmoniemi ym. 2009, 360; Santanen ym. 2002, 98 - 

99.) 
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Riskiä voidaan myös pitää omalla vastuulla eräänä riskienhallintakeinona. Erityisesti silloin 

kun riskin vakavuus ja todennäköisyys oletettavana aikana on alhainen.  Syyt tähän ovat 

taloudellisia. Yrityksissä on usein toistuvia vähäisiä riskejä, joita ilmetessään rahoitetaan 

yrityksen käyttöbudjetista. Tämä tosin edellyttää yritykseltä hyvää taloudellista tilaa. On myös 

hyvin yleistä, että omalla vastuulla pitämistä tapahtuu toimessa tahattomastikin, kun yritys ja 

sen työntekijät eivät jostain syystä tiedosta tapahtuneita riskejä. (Juvonen ym. 2014, 28.; 

Santanen ym. 2002, 98.)  

 

Vakuuttaminen yrityksille on osin pakollista lakiin perustuvaa (työntekijän eläkevakuutus, 

tapaturmavakuutus ja liikennevakuutus) ja tämän yli vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. 

Riskien vakuutukset ovat ehdollisia, pois sulkien tuottamuksellisuuden, joten sopimusehdot on 

syytä tuntea. Yleisiä riskeihin käytettäviä vakuutuksia ovat omaisuus- ja rikosvakuutukset, 

toiminnan vastuuvakuutus, tuotevastuuvakuutus, yrityksen oikeusturvavakuutus, 

keskeytysvakuutukset, varallisuusvakuutus, kuljetusvakuutukset, henkilövakuutukset kuten 

sairastuminen ja työkyvyttömyys sekä eläketurva, viimeiset laajennettuna lakisääteisten lisäksi. 

Koska vakuuttaminen tarkoittaa vain vahingon taloudellisten seuraamusten siirtymistä 

vakuutuksenantajalle, riskinhallintatoimien säilyessä yrityksellä, vakuutukset myös 

määritellään tämän näkökulman mukaisesti. Riskinhallintatoimillaan yritys voi vaikuttaa 

vakuutusmaksunsa suuruuteen, mutta toisaalta liikeriskeissä maksimaalista haittaa on vaikeaa 

määritellä tarkasti, joten vakuutettavia ovat lähinnä vahinkoriskit. (Ilmonen ym. 2013, 130 – 

137; Ilmoniemi 2009, 366 – 369; Engblom 2003, 26 - 30.)  

 

Riskienhallintaprosessissa on huomioitava, että jokaisen yrityksen riskit ovat erilaiset ja siksi 

riskien tunnistaminen, analyysit ja arviointi käsittelytoimista tulee tehdä yrityskohtaisesti. 

Päätöksentekotilannetta saattaa tosin hankaloittaa, ettei aina ole tarjolla riittävästi tietoa ja 

osaamista asioiden arviointiin. Varsinkaan pienemmillä yrityksillä. PK -yritysten piirissä 

tehtyjen tutkimusten valossa on siten suositeltavaa harkita optimimaalisesti useamman 

riskienhallintakeinon rinnakkaiskäyttöä, esimerkiksi riskien pienentämistä, pitämistä ja 

vakuuttamista. (Juvonen ym. 2014, 20; Santanen ym. 2002, 67 – 68.)  



20 

 

2.3. Standardeista 

Riskienhallintaa voidaan katsoa ohjeistavan hyvin monenlaiset eri standardit lähtien eri 

käsitteistöistä. Niitä voidaan käyttää hyväksi yrityksen riskienhallintajärjestelmää 

implementoidessa soveltuvin osin. Standardit edistävät yhtenäisten toimintamallien ja 

terminologian luomista kansainvälisessä toiminnassa, jolloin voidaan arvioida yrityksen omaa 

tai yhteistyökumppaneiden riskienhallinnan tasoa. (Ilmonen ym. 2013, 27 – 29.) Tunnetuimpia 

standardeja ovat kokonaisvaltaista riskienhallinnan kehikkoa kuvaava US COSO ERM sekä 

käytännön läheisempi Australian ja Uuden-Seelannin AS/NZS 43560:2004 standardi, josta 

kansainvälinen ISO 31000 on edelleen kehittynyt (kuva 3.). 

 

 

Kuva 3. Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan prosessikehys (ISO 31000:2018) 

Molemmat standardit määrittelevät riskienhallinnan periaatteet, puitteet, käsitteet ja 

riskienhallinnanprosessikehyksen suosituksena yrityskohtaisen mallin rakentamiseen. 

Kehyksen keskeisenä osana voidaan nähdä aiemmin käsitellyn prosessimallin (Suominen 2003) 

vaiheet, kuten riskien tunnistaminen (uhat ja mahdollisuudet), riskien analysointi 

vaikuttavuuden ja todennäköisyyden suhteen sekä riskien merkitsevyyden arvioiminen. Lisäksi 

standardit painottavat kommunikaation ja tiedonkulun tärkeyttä läpi organisaation, käytännössä 

tähdäten tiedonkulkusuunnitelmien laatimiseksi osana riskienhallintaprosessien suunnittelua ja 

toteutusta. Edelleen standardit ehdottavat riskienhallinnan keskeistä roolia johtamisen ja 
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jatkuvan kehittämisen välineenä. (Ratsula 2016, 65; Ilmonen ym. 2013, 27 – 29; ISO 

31000:2018 Guidelines 2018.) 

 

COSO (2004) esittelee kokonaisvaltaisen viitekehyksen organisaation riskienhallintaan, 

COSO-ERM (kuva 4.). Malli kuvaa kolmiulotteista kuutiota, joka kytkee koko organisaation 

eri osa-alueet ja niiden tavoitteet yhteen. Kehyksessä riskienhallinta koostuu kahdeksasta osa-

alueesta, jotka vaikuttavat strategisesti yrityksen voimavarojen taloudelliseen ja tehokkaaseen 

käyttöön, ottaen huomioon raportoinnin ja sovellettavien ulkoisten määräysten vaatimukset. 

Mallin mukaisesti riskienhallinnan tavoitteena on riskienottohalun ja – kyvyn sekä strategian 

yhdenmukaistaminen, yllätysten ja tappioiden vähentäminen, uusien mahdollisuuksien 

hyödyntämien sekä pääomien tehokkaampi käyttö. Edeltäviin standardeihin ja malleihin 

verraten COSO-ERM malli tuntuu PK -yrityskontekstissa ehkä hieman teoreettiselta ja 

raskaalta kehykseltä yrityskohtaisen sovelluksen luomiseen, mutta antaa laajempaa näkemystä 

valmiin sovelluksen tarkasteluun ja parantamiseen. (Juvonen ym. 2014, 16; Alftan ym. 2008, 

85 - 87.) 

 

 

Kuva 4. COSO ERM malli 

Laadunhallintajärjestelmät perustuvat yleisesti ISO 9001:2015 laadunhallinta- ja 

johtamisjärjestelmästandardiin, joka sisältää vaatimuksia myös riskienhallinnan järjestämiseksi 

yrityksissä. Kyseistä standardia ei pidä sekoittaa tuote- ja palvelustandardeihin, jotka antavat 
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nimenomaisia vaatimuksia siitä, miten eri tuotteiden ja palveluiden spesifiset vaatimukset 

täyttyvät. Laadunhallintastandardi määrittelee hyvän hallintokäytännön vaatimukset laadun 

saavuttamiseksi ilman, että viitataan mihinkään tietyntyyppiseen tuotteeseen tai palveluun. 

Standardin pohjalta toteutettava laatujärjestelmä ei välttämättä suoraan johda työprosessien 

parantamiseen tai tuotteiden ja palveluiden parannuksiin, vaan on organisaatiolle keino ottaa 

järjestelmällinen lähestymistapa tavoitteiden täyttämiseen, mikä puolestaan saa aikaan 

parannuksia. Riskiin perustuva ajattelu tässä yhteydessä on välttämätöntä tehokkaan 

laadunhallintajärjestelmän saavuttamiseksi. Esimerkiksi toteuttamalla ennaltaehkäiseviä toimia 

analysoimalla ja poistamalla mahdolliset tuotantoprosessien epäsäännöllisyydet ja tekemällä 

toimenpiteitä estääkseen niiden toistuminen, on se riskienhallintatyötä käytännön tasolla. 

Standardin vaatimusten täyttämiseksi organisaation on suunniteltava ja toteutettava toimia 

riskien ja mahdollisuuksien käsittelemiseksi osana laadunhallintajärjestelmää, mikä standardin 

määrittelemien auditoinnein tulee myös todennetuksi. Standardin vaatimukset ovat kuitenkin 

yleisluonteisia verrattuna COSO-ERM tai ISO 31000 kehyksiin, ja ne ovat tarkoitettu 

soveltuvan kaikkiin organisaatioihin. (ISO 9001:2015 for Small Enterprises 2016.) 

 

Esitettyjen standardeja sovellettaessa yrityskohtaisen prosessimallin luomiseksi on 

luonnollisesti huomioitava kohdeorganisaation koko. PK -yrityksessä sisäisen valvonnan 

käytännöt voivat ymmärrettävästi olla vähemmän formaaleja tai strukturoituja, joten kaiken 

kattavan COSO-ERM mallin mukaista rakennetta ei tarvita. Mutta esimerkiksi 

laadunhallintastandardeja noudattaen pienemmät organisaatiot voivat hyvin ohjata sisäisen 

valvonnan rakentamista ajan myötä, laajemman teorian tukiessa tätä taustalla. (Ilmonen ym. 

2016, 50 – 51; Ratsula 2016, 54 – 91.) 

2.4. Corporate Governance, sisäinen valvonta ja yritysvastuu 

Merkittävä yritysten riskinhallintaa ohjaava kehys on OECD:n kehittämä hyvän johtamis- ja 

hallintotavan periaatteet (Corporate Governance, CG), jotka käsittävät osakkeenomistajien 

oikeudet, osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun, sidosryhmien roolien huomioimisen, 

julkisuuden ja läpinäkyvyyden sekä hallituksen vastuullisuuden. Vastuullisuus edellyttää 

hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan suhteen, että jälkeenpäin heidän voidaan kiistatta todeta 

toimineen vastuullisesti ja vilpittömin mielin toimissaan. Riskienhallinnan huomioimalla 

hallitus työskentelyssään sisäisen valvonnan tarkistustoimin pystyy käytännössä parhaiten 
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jalkauttamaan ja valvomaan omistajien ja pääomamarkkinoiden etuja. Operatiivisesta 

riskienhallinnan prosesseista, miten riskejä tunnistetaan, arvioidaan ja hallintaa suunnitellaan, 

vastaa puolestaan yrityksen toimiva johto (toimitusjohtaja, johtoryhmä) hallitukselle yhdessä 

vertikaalisesti koko henkilöstön kanssa ”top down” ajattelun mukaisesti. (Ilmonen ym. 2013, 

20 – 23; Erola & Louto 2000, 42 – 46.) 

 

Hyvän johtamis- ja hallintotavan periaatteiden soveltamista käytäntöön ohjeistavat niin kutsutut 

sisäisen valvonnan suositukset minkä seuraavat kohdat ohjaavat organisaatiota (numero 6) 

määrittelemään tavoitteensa riittävällä selkeydellä tavoitteita uhkaavien riskien tunnistamisen 

ja arvioinnin mahdollistamiseksi, (numero 7) tunnistamaan tavoitteiden saavuttamiseksi 

uhkaavat riskit koko organisaation tasolla ja analysoimaan nämä, jotta niiden 

hallitsemiskeinoista voidaan päättää, (numero 8) ottamaan huomioon väärinkäytösten 

mahdollisuudet arvioidessaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskejä, (numero 9) 

tunnistamaan ja arvioimaan muutoksia, joilla voisi olla merkittävää vaikutusta sisäiseen 

valvontajärjestelmään. Sisäisen valvonnan suositukset edellyttävät riskienhallinnan kannalta, 

että riskinhallinnan toimenpiteet ovat kattavia koskien systemaattisesti samoin menetelmin 

yrityksen kaikkia oleellisia toimintoja ja henkilöryhmiä, luoden asiantuntemuksella toimivan 

prosessin tarvittavin resurssein dokumentoituna luotettavasti myöhempää arviointia varten. 

Sisäisen valvonnan ei kuitenkaan ole tarkoitus luoda turhaa byrokratiaa ja siten tehottomuutta 

organisaatioon, vaan valvonnalla on tarkoitus tavoitella riittävää (ei täyttä) varmuutta 

tavoitteiden saavuttamiseksi ja mahdollisten väärinkäytösten havaitsemiseksi ja 

ehkäisemiseksi. (Ratsula 2016, 13 – 44.) 

 

Sisäisen valvonnan ja yritysten operatiivisesti riskienhallinnan johtamiseen on esitetty niin 

kutsuttua kolmen puolustuslinjan mallia (kuva 5.), joka perustuu EU:n ohjekokoelmaan.  
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Kuva 5. Riskienhallinnan kolme puolustuslinjaa (Directors’ Institute Finland 2018) 

Kolme puolustuslinjaa jakaa roolit ja vastuut eriyttäen liiketoiminnan, liiketoiminnan tuen ja 

valvonnan eri tahoille. Tämän tehtävänjaon avulla organisaation riskienhallinta voidaan 

toteuttaa niin, että järjestelyyn ei jää aukkoja eikä toisaalta tarpeetonta päällekkäisyyttä. Ylin 

johto ja hallitus eivät ole osana kolmen puolustuslinjan rakennetta, mutta ovat vastuullisia sen 

rakentamisesta. Ylimmän johdon nimittämän tarkastusvaliokunnan (tai vastaavan) tulee 

varmistaa, että yritystä uhkaavat avainriskit on tunnistettu operatiivisen johdon keskuudessa ja 

riskinhallintapolitiikka yrityksessä kattaa näiden vaikuttavuuden. (Ratsula 2016, 63; ISACA 

2011.) 

 

Puolustuslinjojen määritteet rooleineen: 

1. Ensimmäinen puolustuslinja omistaa riskit ja vastaa operatiivisesti toteutuksesta. 

Käytännössä kyseessä on siis liiketoiminnasta ja prosesseista vastaavat johto, esimiehet ja 

henkilöstö. Toimitusjohtaja vastaa viimekädessä toiminnan oikeellisuudesta. 

2. Toinen puolustuslinja käsittää moninaiset tuki- ja monitorointifunktiot organisaatiossa. 

Nämä tukevat ensimmäistä linjaa asiantuntemuksellaan, esimerkiksi riskienhallinnosta 

vastaava yksikkö, mutta vastaavat johdolle erikseen toiminnastaan. Keskeisiä tehtäviä ovat 

riskinhallintapolitiikan ja – prosessien luominen, niiden implementointi sekä 

yhteiskuntavastuuseen ja eettisiin arvoihin liittyvien riskien hallinta ja monitorointi 

ylimmälle johdolle. Toimessa olevat henkilöt voivat toimia organisaation osana esimerkiksi 

esimiesasemassa. 
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3. Kolmas puolustuslinja koostuu riippumattomasta, organisatorisesti itsenäisestä 

varmennusta tarjoavasta funktiosta, sisäisestä tarkastuksesta. Se valvoo, että yllä mainitut 

linjat toimivat ylimmän johdon odotusten ja tavoitteiden mukaisesti raportoiden 

hallitukselle (tarkastusvaliokunta). Sisäistä tarkastusta ohjaa yleisesti alaa koskevat 

standardit ja ammattiohjeistus. Toimeen tarvittavan pätevöitymisen takia toimeen tulee 

käyttää ulkoista konsulttia tai konsernin keskitettyä valvontaelintä ammattiosaamisen takia. 

 

Sisäisen valvonnan ulkoisena ilmentymänä yrityksen maineen ja brändin riskejä arvioitaessa 

puhutaan niin kutsutusta yritysvastuusta. Yritysvastuu ja sisäinen valvonta kytkeytyvät hyvin 

paljon operatiivisesti toisiinsa, vaikka lähtökohtaisesti katsovat yritystä eri näkökulmista. 

Molemmat tähtäävät yrityksen arvon ja tuottojen turvaamiseen. Koska sijoittajayhteisöt, 

varsinkin kansainväliset, ovat yritysten ulkoisen informaation varassa, on yritysvastuusta niin 

sanottujen ESG – periaatteiden mukaisesti tullut huomiota nostattava tekijä 

investointipäätöksissä, kuten yrityskaupat. Siten listautuneilta yhtiöiltä edellytetään päivitettyä 

dokumentointia vastuullisuudestaan toiminnassaan koskien ympäristönäkökulmaa (E) (päästöt, 

materiaalit, energia, ilmaston muutos), sosiaalista näkökulmaa (S) (henkilöstö, ihmisoikeudet, 

hankinnan vastuullisuus, tuoteturvallisuus, tietoturva) ja hallintotapaa (G) (liiketoiminnan 

etiikka laaja-alaisesti, riskienhallinta). Saatavien tietojen perusteella sijoittajat laativat 

yrityksistä riskianalyysejä näiden liiketoimintamahdollisuuksien kiinnostavuudesta, mikä 

suoraan heijastuu yrityksiin mahdollisina rahoitusriskeinä. Kehystä ohjaa YK:n (2006) 

julkaisemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI), joita kansainvälisesti merkittävimmät 

investoijat ovat sitoutuneet noudattamaan ja raportoimaan yhteisöllisesti (UNPRI 2018). 

Vastuullisuus voi ilmetä yritykselle riskinä esimerkiksi hankinnoissa. Siten hankintojen 

alkuperään ja näin ketjuuntuviin vastuisiin tulisi kiinnittää huomiota, ettei rikkomuksiin 

ihmisoikeuksien, raaka-aineisiin sitoutuneeseen energiaan tai maankäyttöön, korruptioon tai 

muuhun lainsäädännön rikkomukseen osallistuttaisi. (Juutinen 2016, 44 – 45, 94 – 99, 234.) 

 

Sisäisestä valvonnasta tai yritysvastuusta ei erikseen määrätä lainsäädännössä, mutta 

vaatimuksia ja toimintaan liittyviä määritteitä on sisällytetty osakeyhtiölakiin, kirjanpito- ja 

tilintarkastuslakiin sekä EU-oikeuden tilinpäätösdirektiiviin. Esimerkiksi Osakeyhtiölaki 

(624/2006, OYL) toteaa yhtiön johdon velvoitteen toimia huolellisesti toimissaan edistäen 

yhtiön etua (OYL 1:8). Sisäisen valvonnan ja täten myös riskienhallinnan järjestämisestä 

yrityksissä antaa ohjeistuksia Finanssivalvonta (Finanssivalvonta 2013, 5.3.1) sekä Suomen 
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listayhtiöiden hallinnointikoodi (Arvopaperimarkkinayhdistys 2015, Suositus 26). Kyseiset 

suositukset koskevat lähinnä raportointia ja viestintää riskienhallinnan järjestämisen yhteydestä 

sisäiseen valvontaan. Huomioitavaa PK -yritysten osalta on, että Keskuskauppakamari on 

julkaissut asialuettelon hallinnon kehittämiseksi myös listautumattomille yhtiöille, jotka 

haluavat kehittää toimintoja ja arviointia omassa yhtiössään edellä mainittujen säännösten 

mukaisesti (Keskuskauppakamari 2016).  

2.5. Riskilajit 

Kirjallisuus esittää yrityksen kohtaamien riskien jaottelua riskilajeihin/-luokkiin/-kategorioihin 

eri näkökulmista, jotka ovat lähellä toisiaan. Jaottelulle käytetään eri kirjoittajien kesken 

edeltäviä termejä samaa asiaa tarkoittaen. Ilmonen ym. (2016, 76 – 83) mukaan yrityksen riskit 

voidaan yleisellä tasolla jakaa vahinko‐ ja liikeriskeihin. Vahinkoriskit tunnistetaan usein 

riskeinä, joiden vaikutusta voidaan vakuutuksin pienentää. Liikeriskeillä puolestaan 

tarkoitetaan henkilöstöön, markkinointiin, kysyntään, tuotantoon ja kustannuksiin, eli 

taloudellisesti normaaliin liiketoimintaan liittyviä liikevoiton saamiseksi otettavia tietoisia tai 

tiedostamattomia riskejä. Riskit voidaan jaotella myös tietoisiin ja tiedostamattomiin riskeihin, 

joista vain tiedostettuja voidaan pyrkiä hallitsemaan ja siten menestymään kilpailussa sekä 

edelleen myös välittömiin ja välillisiin, jolloin välilliset riskit toteutuvat vasta ajan kulussa. 

Riskit voivat olla ulkoisia toimintaympäristössä tapahtuvia tai sisäisiä omasta toiminnasta 

johtuvia. Yksityiskohtaisemmin Ilmonen ym. (2016, 76 - 83) ehdottavat riskien jakamista 

niiden lähteen ja toisaalta tyypin mukaan neljään eri kategoriaan: strategisiin, taloudellisiin, 

operatiivisiin ja vahinkoriskeihin. Näistä tarkemmin yksittäiset lajikohtaisten riskitekijät 

huomioiden taulukkomuodossa liitteessä 1. Juvonen ym. (2014, 29 – 164) jaottelevat riskit 

tarkastelussaan liiketoimintariskeihin, henkilöriskeihin, omaisuusriskeihin, keskeytysriskeihin, 

vastuuriskeihin, ympäristöriskeihin, kuljetusriskeihin sekä tietoriskeihin. Jaottelu ja riskitekijät 

vastaavasti taulukoituna liitteessä 2. 

 

Suominen (2003, 12 - 14) ja Kinkki & Isokangas (2002, 124) jakavat myös riskit 

vahinkoriskeihin ja liiketaloudellisiin riskeihin, kuten Ilmonen ym. (2016). Vahinkoriskien he 

katsovat tuottavan toteutuessaan yritykselle vain pelkkää tappiota, eikä niihin koskaan sisälly 

mahdollisuutta tehdä yritykselle voittoa, mutta vahinkoriskin yritys voi mahdollisesti 

vakuuttaa. Liiketaloudelliset riskit liittyvät yritysten normaaliin liiketoimintaan syntyen 
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yrityksen tuottamasta tappiosta tai tuotto-odotusten alittamisesta syynä edeltävät päätökset. 

Liikeriskiä ei pysty vakuuttamaan, vaan yritys itse vastaa riskin toteutuessa seuraamuksista. 

Yrityksen on tunnettava liikeriskinsä, jotta se voi tehdä strategisia päätöksiä oikein. Liikeriskejä 

ovat myös rahoitukseen, kannattavuuteen ja kilpailutilanteeseen liittyvät riskit. Muutokset 

toimialalla, suhdanteissa ja lainsäädännössä voivat aiheuttaa yritykselle uusia haasteita, joista 

voi syntyä uusia riskejä.  

 

Engblom (2003, 24 – 25) jaottelee riskit käytännön näkökulmasta liike- ja vahinkoriskeihin. 

Liikeriskeihin hän jakaa edelleen tuotteeseen ja tuotantoon kuuluvat operatiiviset tekijät, 

työntekijöihin ja yhteisöihin liittyvät sosiaaliset tekijät, taloudellisiin menekin 

epäonnistumiseen liittyvät tekijät, regulaatioon liittyvät tekijät koti- ja ulkomailla sekä 

henkilöstöön liittyvät avainhenkilöriskit. Vahinkoriskit hän jakaa edelleen omaisuusriskeihin, 

jotka kohtaavat vaihto- tai käyttöomaisuutta ja varallisuutta, henkilöriskeihin, jotka syntyvät 

ihmiseen kohdentuvina terveysuhkina, toiminnallisiin riskeihin, jotka johtuvat sopimus tai 

tuotevastuun mukaisista vahingonkorvauspyynteistä tai mahdollisesta keskeytyksestä sekä 

erityisriskeistä, joita ovat esimerkiksi tietoriskit. PK – yritys kontekstia tarkastellessaan 

Engblom (2003, 40) jakaa liiketoimintariskit lyhyemmin käsittämään henkilö- ja 

henkilöstöriskejä, hankintatoiminnan riskejä, tuotannollisia riskejä, tuoteriskejä, myynnin ja 

markkinoinnin riskejä, toimintaympäristön riskejä, rahavirtoihin liittyvät riskejä, tietoriskejä ja 

muita riskejä, kuten projektiriskit ja ympäristöriskit. Yrityskoon merkitystä jaotteluiden 

eroavaisuudesta painottavat myös Ilmonen ym. (2013, 70) tilastoihin perustuen nähdessään 

strategiset riskit merkittävimmiksi suuryritysten keskuudessa. PK – yrityksillä lähes mikä riski 

tahansa realisoituessaan voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa toiminalle.  

 

Santanen ym. (2002, 204) korostavat liikeriskien kannalta yritysten talouden hallinnan 

merkitystä yrityksen tulonmuodostuksessa jatkuvuuden takaamiseksi. He jakavat liikeriskit 

yksityiskohtaisemmin liitteessä 3. esitetyn taulukon mukaisesti. Toisaalta PK – yrityksiä varten 

Santanen ym. (2002, 52 – 54, 60) ehdottavat sovellettavaksi riskien jakoa lyhyesti kahteen 

pääryhmään riippuen siitä, onko kyseessä tuotantoon (operatiiviset) vai sen ulkopuolelle (muut) 

kuuluvista riskeistä. Kyseinen jaottelusta esitetty taulukkomuodossa liitteessä 4. Tämän 

jaottelun sisältämien riskien avulla he katsovat kattavan noin kolme neljännestä PK -yrityksissä 

esiintyvistä oleellisista riskilajeista.  



28 

 

Eräänä huomioitavana kohtana liiketoiminnan johtamisen suhteen Erola & Louto (2000, 24 – 

35) tuovat esille mielenkiintoisesti elinkaarimallin soveltamisen edellä käsiteltyihin 

jaotteluihin. He esittävät, että esimerkiksi rahoitus-, toiminta-, tuote-, toimittaja-, markkina-, 

henkilöstöriskit, realisoituvat eri lailla riippuen kohteen elinkaaren vaiheesta (aloitus-, 

vakiintumis-, tuloksenteko- ja lopetusvaihe), ja että tämä olisi syytä huomioida toistuvina 

riskiarvioina riskienhallinnan johtamisessa.  

 

Edellä käsitellyistä teoreettisista tarkasteluista on huomioitavaa, etteivät esitetyt jaottelut 

yksittäisine riskeineen ehdota PK – yrityssektorille yksiselitteistä mallia. Toimivimmat 

lähtökohdat tällaiselle mallille perustunevat pääosin Ilmonen ym. (2013) ja Juvonen ym. (2014) 

sekä Santanen ym. (2002) jaotteluihin. Toisaalta on syytä myös huomioida muiden kirjoittajien 

painotuksia lähinnä henkilöstön merkitsevyyden ja IT – riskien ajankohtaisuuden takia PK -

sektorissa. Edelleen Suomen Riskienhallintayhdistys käytännönläheisessä riskienhallintaan 

opastavassa verkkojulkaisussaan jakaa riskejä omiin luokkiinsa, mutta tunnistaa yrityksen 

oman kontekstin määräävän aseman etsittäessä sovellusta näistä. Monet riskit voivat tämän 

ohjeistuksen mukaan kuulua edelleen eri lajeihin tilanne kohtaisesti (PK-RH, 2013).  

 

Koska yksiselitteistä mallia käsitelty teoriaosuus ei näytä antavan, on tässä työssä yksittäisten 

riskien esittelyä varten seuraavissa luvuissa käytetty työn kirjoittajan esittämää jaottelua 

kuuteen eri luokkaan (kategoriaan): strategiset, taloudelliset, operatiiviset, henkilöstö, 

yritysturvallisuus ja tietoturvallisuus. Tutkimuksessa kyseistä jaottelua/kategorisointia on myös 

tarkoitus empirian avuin testata. 

2.6. Riskit riskilajeittain 

 
2.6.1. Strategiset riskit 

Suominen (2003) ja Juvonen ym. (2014) käyttävät käsitteitä liikeriski ja liiketaloudellinen riski 

käsitteen strateginenriski sijasta. Ilmonen ym. (2013, 65 - 66) mukaan strateginenriski tarkoittaa 

yrityksen strategiaan kohdistuvia riskejä pitkällä aikavälillä. Ulkoiset strategiset riskit voivat 

liittyä kilpailijoihin ja lainsäädäntöön. Sisäiset strategiset riskit voivat liittyä strategian 

toimeenpanon epäonnistumiseen. Seuraavassa on koostettu kirjallisuudesta joukko strategisiksi 

luonnehdittavia riskejä määrittelyin. 
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Yrityksen sisäisen valvonnan ja yritysvastuun toimivuus 

Onko johtaminen ja päätöksen teon valtuudet strategisesti määritelty ja selkeät osallisille 

(avainhenkilöt, johtoryhmätyöskentely) toiminnan toteuttamiseksi ja organisoimiseksi koskien 

myös riskienhallintaa. Organisoitunut johtamismalli selventää ja jakaa vastuut lainsäädännön 

mukaisesti esimerkiksi henkilöstö- ja työsuojeluasioissa sekä työturvallisuudesta. On myös 

huomioitava, toimiiko johtamismalli vastavuoroisesti työntekijöiden puolelta vastuullisesti 

yrityksen arvojen (luottamus) ja ulkoisten sidosryhmien kanssa yritysvastuun (eettisyys) 

mukaisesti käytännössä. Tunnistettavat heikot signaalit toimivat tutkina mihin ollaan 

ajautumassa, joten niiden prosessointi on syytä huomioida. (Juutinen 2016, 120 – 122, 134, 141 

-145; Rautanen 2011, 125 -148, 155 – 156.) 

 

Johdon avainhenkilöt 

Yrityksessä toimivat avainhenkilöt muodostavat yritykselle erittäin merkittävän riskin. 

Avainhenkilön työpanoksen korvaaminen (asiantuntemus, tiedot) on kallista ja vaatii resursseja 

(varamiehitys) sekä aikaa. Avainhenkilö saattaa esimerkiksi siirtyä kilpailijalle ja viedä 

mukanaan yritykselle keskeistä osaamista. Väärän henkilön rekrytointi avainpositioon ja tästä 

johtuva henkilön työympäristöön kohdistama negatiivinen toiminta voi aiheuttaa yritykselle 

merkittäviä tappioita. Riskin pienentämiseksi avainhenkilö voidaan sitouttaa yritykseen 

paremmin esimerkiksi hyvillä työsuhde-eduilla. Näitä voivat olla taloudelliset ja aineelliset 

kannustimet sekä vakuutukselliset edut, kuten lisäeläkkeet. Toisaalta työterveydenhoito ja 

tilanteiden ennakointi auttavat työssä jaksamisessa. Myös yrittäjän omaa jaksamista uhkaavat 

tekijät, kuten velkaantuminen tai sairastuminen, ovat avainhenkilöriski. (Juvonen ym. 2014, 73; 

Ilmoniemi ym. 2009, 362 – 363; Suominen 2003, 14 – 15; Kinkki & Isokangas 2002, 125.) 

 

Toimialan kehitys 

Onko yrityksen toimialalla tai toimintaan liittyen nähtävissä mikro- tai makrotasoisia 

muutoksia, kuten oleellisten sidosryhmien liikkeet (investoijat, työvoima) tai viranomaisten 

sääntelyn osalta. Kyseisten tekijöiden riskiä yrityksen toiminnan kannalta on analysoitava 

jatkuvasti, jotta muutokset realisoituessaan eivät toimi yritykselle uhkina vaan avaavat uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia. Kaikkien näiden tekijöiden taustalla on erilaisia muutosajureita, 

joita jatkuvalla seurannalla voidaan tunnistaa. (Juutinen 2016, 155 – 162.) 
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Markkinat  

Markkinariski voidaan taloudellisessa mielessä jakaa kolmeen osatekijään markkinoiden 

volyymin, hinnan muodostuksen ja yrityksen markkinaosuuden avulla. Mikäli markkinoiden 

volyymi, eli kysyntä tai koko, ei kasvakaan suunnitellusti tai yritys menettää markkinaosuuttaan 

markkinoilla niiden suunnasta riippumatta, muodostavat markkinat yritykselle markkinariskin. 

Toisaalta tämä voi esiintyä kysyntäriskinä, eli ollaanko oikealla tarjonnalla, oikeaan aikaan, 

oikeassa paikassa. Tällöin muodostuva liikevaihto jää suunniteltua pienemmäksi kattamaan 

tehtyjä investointeja eli toiminnan tappioksi. Sama liikevaihdollinen seuraamus on yrityksen 

tuotteiden hintatason jäämiselle suunniteltua alhaisemmaksi realisoituvalla kysynnällä, jolloin 

yritykselle toteutuu hintariski markkinoillaan. Riski perustuu epävarmuuteen asiakkaan 

arvoista ja yrityksen omista tuotantokustannuksista eli onko hinnan asetus onnistunut oikein, 

tai kapasiteettiriskinä, eli onko kapasiteetti mitoitettu oikein. (Ilmoniemi ym. 2009, 273 – 274, 

360 – 362; Santanen ym. 2002, 125 – 126, 132.) 

 

Kilpailijat 

Riittämättömän kilpailijatiedon takia kilpailijat saattavat olla uhka niiden muuttaessa 

käyttäytymistään (tuotteet, liikkeet, innovaatiot, yritysvastuunäkökulma) tai uusien 

substituuttien ilmestyessä markkinoille. Tämä johtuu yrityksen vaillinaisesta kilpailija- ja 

markkina-analysoinnista sekä -seurannasta.  Toisaalta samalla on syytä arvioida omaa asemaa 

edelläkävijänä vai mahdollisena seuraajana markkinoilla sekä oman tiedon salaamista 

kilpailijoilta. (Juutinen 2016, 101 – 103; Ilmoniemi ym. 2009, 360 – 362.) 

 

Tuotetarjonta 

Jos tuotevalikoima on liian kapea pitkällä tähtäimellä, se ei pysty pitämään kysyntää yllä. Siten 

tuotevalikoiman toimivuuteen (ominaisuudet markkinoilla, vahvuudet – heikkoudet), 

segmentointiin ja elinkaarten hallintaan tulee kiinnittää huomiota strategisesti. Käytetyn 

teknologian johtavuuteen, sen osaamiseen ja suojaamiseen tulee panostaa.   

Immateriaalioikeusriskit (IPR) tulee hallita sopimuksissa ja hankinnoissa, huomioiden muiden 

osapuolten oikeuksien loukkaamattomuus (vahingonkorvausriski) sekä yrityksen omien 

oikeuksien suojaaminen. (Ilmoniemi ym. 2009, 360 – 364.) 
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Imago & Brändi 

Yrityksen maineeseen vaikuttavat monet seikat kuten yrityskulttuuri ja -historia, näkyvyys ja 

tuotemielikuvat. Brändiriski, joko yrityksen tai tuotemerkin, toteutuu erottumisena 

kilpailijoista ja saa alkunsa lupausten täyttymisenä asiakkaille, positiivisena tai negatiivisena. 

Imagoriski voi toteutua, mikäli yritys joutuu harhaanjohtavan markkinoinnin kohteeksi tai 

toimii tiedostamattaan itse tällaisen aiheuttajana. Yritysvastuun ottaminen strategisesti mukaan 

riskienhallintaan voi toimia tavallaan tutkana paljastamaan nousevia maineriskitekijöitä. 

(Juutinen 2016, 115; Rautanen 2011, 105 – 108; Ilmoniemi ym. 2009, 360 – 362.) 

 

Toimipaikan sijainti 

Yrityksen sijainti määräytyy usein sen toimivuudesta asiakkuuksiin ja kumppaneihin nähden 

sekä liikenneyhteyksien ja siten henkilöstön saatavuuden suhteen. Kuitenkin toiminnallisuus 

muiden sidosryhmien kanssa ja syntyvät imagotekijät, varsinkin tuotannollisen toiminnan 

yhteydessä, voivat koitua riskiksi, ellei niitä ole riittävästi huomioitu. Sidosryhmien 

sitoutuminen oikeisiin eettisiin arvoihin esimerkiksi valittavien toimittajien suhteen tulisi 

huomioida. (Juutinen 2016, 126 - 127.)  

2.6.2. Taloudelliset riskit 

Taloudellisen riskin käsite voidaan määritellä yrityksen niin sanotun perusarvon avulla. Mikäli 

yrityksen suunniteltuun toimintaan vaikuttaa jokin tapahtuma, joka aiheuttaa omistajilleen 

laskennallisesti taloudellisen tappion, on kyse jonkin suuruisesta liikeriskistä, joka on 

toteutunut jollain todennäköisyydellä. Taloudellisen liikeriskin kärsijä on ensisijaisesti omistaja 

tilikauden tulosten realisoituessa pienentyneinä tulo-osuuksina (osinkoina), mutta myös 

yrityksen arvostus eli taloudellinen tuottoarvo laskee. Taloudellisilla riskeillä on suoraan 

merkitystä yrityksen laskennalliselle arvon muodostukselle, joka vaikuttaa yrityksen lyhyen ja 

pidemmän aikavälin rahavirtojen muodostukseen. Pahimmillaan tuottoarvon laskun aikaan 

saaneet tekijät voivat aiheuttaa automaattisen kierteen, joka johtaa yrityksen konkurssiin.  

Vaikutus voidaan nähdä tuloslaskelmasta ja taseesta laskettavien eri tunnuslukujen avulla, jotka 

kuvaavat yrityksen kokoa, kasvua, kannattavuutta, maksuvalmiutta, vakavaraisuutta ja siten 

mahdollista rahoitusriskiä. (Juvonen ym. 2014, 31 – 34; Ilmonen ym. 2013, 68 – 69; Santanen 

ym. 2002, 103 – 104, 119, 122 - 124.) 
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Rahavirrat/likviditeetti 

Likviditeetillä tarkoitetaan lyhytaikaisen, kassavirtapohjaisen tulorahoituksen riittävyydellä 

suoriutua maksuvelvoitteista niiden tullessa maksuun (maksuvalmius). Mittarina toimii 

yrityksen rahoituspuskuria tilanteessa kuvaava ”quick ratio” tunnusluku, jossa yrityksen 

lyhytaikainen rahoitusomaisuus suhteutetaan velkojen erääntymiseen. Jos arvo vajoaa paljon 

alle yhden, on yrityksellä selvästi maksuhäiriöriski. Vakavaraisuus samassa yhteydessä kuvaa 

kokonaisuudessaan yrityksen oman ja vieraan pääoman suhdetta, jossa vieraan pääoman liian 

suuri osuus ilmentää myös rahoitusriskiä.  (Santanen ym. 2002, 121 – 122.) 

 

Rahavirrat/investoinnit 

Investoinneilla yrityksessä tarkoitetaan menoja, joiden tulee tuottaa tuloja pidemmällä 

aikavälillä ja ovat siten yritystoiminnan onnistumisen edellytys pitkällä tähtäyksellä. Jos 

investoinnin menot nousevat suunniteltua suuremmiksi tai odotetut tuotot jäävät suunniteltua 

pienemmäksi on kyseessä investointiriski, mikä suhteessa yrityksen kokoon 

merkitsevyydellään saattaa olla kohtalokasta. Ellei suoraan, niin mahdollisten synergisten 

muiden riskien toteutuessa. Investoinnit tyypillisesti kohdentuvat yrityksissä toiminnan 

rationalisointiin, kapasiteetin ylläpitoon tai laajentamiseen, tutkimus ja kehitystoimeen, 

liiketoiminnan laajentamiseen yrityskaupoin tai sijoituksin. Riskitekijöinä on investoinnin 

kohteen, koon ja ajoituksen oikea arviointi ja suunnittelu. Varsinkin hankintamenojen ja -

tuottojen oikea ennakointi saattaa olla vaikeaa ja muodostaa omat riskinsä investointien 

pitävyyteen. (Santanen ym. 2002, 171 – 178.)  

 

Kustannusten kehitys 

Kustannusriski syntyy, kun realisoituvat kustannukset nousevat suunniteltua suuremmiksi 

toimintakaudella. Syy nousseisiin kustannuksiin saattaa olla ulkoinen tai sisäinen. Ulkoinen 

riski voi johtua esimerkiksi häiriöistä työvoimamarkkinoilla, hankkija- tai markkinointimaan 

poliittisista olosuhteista tai toimintamaan regulaatiomuutoksista. Toiminnassa näiden kyseisten 

riskien suuruuteen voi sopimusteitse yrittää vaikuttaa esimerkiksi ”force major” lausekkein. 

Sisäisesti riski voi syntyä suunnitteluun, toteutukseen tai valvontaan liittyvien riskitekijöiden 

realisoitumisena. (Santanen ym. 2002, 162 – 164.) 
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Rahoitus (VPO) 

Yritys tarvitsee toimintaansa vierasta pääomaa (VPO). Mikäli tämän saatavuus vaarantuu tai 

sen kustannus on kohtuuton tuotto-odotuksiin nähden, on yrityksellä rahoitusriski 

toiminnassaan. Rahoituksen saatavuus voi häiriintyä ulkoisesti rahoitusmarkkinoiden yleisesti 

kiristyessä, mutta tyypillisesti myös yrityksen sisäisistä syistä muiden riskien realisoituessa ja 

luotottajien nähdessä yrityksen liian riskilliseksi lisärahoituksen suhteen. Rahoituksen 

kustannusta voivat nostaa yleinen korkokannan ja marginaalien, mutta myös yritystä koskevan 

sen tilasta riippuvan marginaalin nousu. Mikäli nämä vaikuttavat samanaikaisesti, voi syntynyt 

korkoriski vipuvaikutuksineen olla yrityksen jatkuvuuden kannalta hyvin kohtalokas.  

Rahoitusriski voi realisoitua toiminnan mukaan valuuttariskinä tai toimintaan sitoutuneen 

omaisuuden arvon alentuman ja tätä seuraavana vakuusriskinä. Valuuttariskit voivat johtua 

yksittäisistä transaktioista tai yrityksen osuusyhtiöiden tilinpäätösmuunnoksista, mutta myös 

yleisestä valuuttakurssien kehittymisestä eri markkinoilla kilpailijoita suosivaksi.  Edellä 

mainituista syistä yritys saattaa velkaantua toiminnassaan niin pitkälle, ettei se enää kykene 

suoriutumaan takaisinmaksuistaan sovitelluissa aikarajoissa ja ajautuu velkojien toimesta 

konkurssiin takaisinmaksuriskin realisoituessa.  Rahoittajat ottavat tällaisessa tilanteessa 

päätäntävallan yrityksessä. (Niskanen & Niskanen 2013, 430 - 432; Ilmoniemi ym. 2009, 273 

– 274; Santanen ym. 2002, 184 – 190; Kinkki & Isokangas 2002, 124.) 

 

Sopimukset 

Hyvin laaditut sopimukset ovat tärkeä osa riskienhallintaa. Sopimukset ovat sitovia 

(esimerkiksi annettu tarjous kaupan kohteesta) ja velvollisuuksien laiminlyönnistä seuraa 

sopimusrikkomus. Lainsäädöksiä ei sopimuksilla kuitenkaan voida toisin säätää. Yritykselle 

rikkomuksesta aiheutuvat vahingot ilmenevät yleensä ylimääräisinä kustannuksina tai muuna 

taloudellisena tappiona. Vastuut tulee rajata sopimuksella yrityksen riskinkantokyvyn rajoissa. 

Sopimukset kannattaa aina tehdä kirjallisesti, vaikka suullinenkin sopimus on yhtä pätevä, sillä 

siten riitatilanteessa sopimus on mahdollista todentaa. Sopimusriskejä ovat: sopimuskumppani 

ei suorita maksuvelvoitettaan, sopimusta ei täytetä lainkaan tai oikeaan aikaan eli tapahtuu 

viivästys, sopimus täytetään puutteellisesti tai virheellisesti (tavaravirhe) tai sopimuksen kohde 

aiheuttaa vahinkoa tilaajalle, jopa kolmannelle osapuolelle, jolloin sopimuksen täyttäminen 

tulee odotettua kalliimmaksi. Sopimusriski voi johtua sopimuksen puuttumisesta tai 

puutteellisesta sopimisesta. Sopimusriski voi liittyä sopimuksen syntytapaan (suullinen 

sopimus), sopimuskumppaniin, tarjouksen tekemiseen, yleisiin sopimusehtoihin, sopijapuolten 
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(jommankumman) substanssitietämyksen asiantuntemattomuuteen, sopimussakkoon tai 

vahingonkorvaukseen. Riskinä on, että jopa samankin koulutuksen saaneet henkilöt voivat 

tulkita sopimuksessa esiintyvän asian eri tavalla, puhumattakaan siitä, miten erilaisia käsityksiä 

kieli- ja kulttuurierot voivat aiheuttaa. Sopimuksen sisältö voi olla osapuolille epäselvä myös 

sen vuoksi, että tehty sopimus on epätäydellinen, sillä sopimusta tehdessä ei voitu kuvitellakaan 

kyseisestä seikasta syntyvän riitaa. Sopimusoikeudellisia riskejä ovat siten vastaavasti: 

muotoriski, ehtoriski (vastuut, sitovuus), tulkintariski, sopimuskumppanin luotettavuudesta ja 

maksukyvystä johtuva riski sekä suorituskustannusriski, mikäli osapuolen kustannus 

osoittautuu odotettua suuremmaksi. (Juvonen ym. 2014, 106–112; Ilmoniemi ym. 2009, 363; 

Hemmo 2005, 14, 41 – 42.) 

 

Vastuut 

Vastuuriskissä yrityksen aiheuttaessa vahinkoa jollekin muulle osapuolelle on se velvollinen 

korvaamaan vahingon. Yritys saattaa joutua maksamaan vahingonkorvauksia esimerkiksi 

tekemänsä laiminlyönnin takia, mikäli tuotteesta tai yrityksen toiminnasta on aiheutunut 

jollekin vahinkoa. Oikeusavun kustannukset eri tilanteissa (asiakassopimusriita, 

irtisanomistilanne, tekijänoikeusriidat) saattavat aiheuttaa merkittävän kustannusriskin 

varsinkin, mikäli etuuksia joudutaan puolustamaan vientimarkkinoilla (USA). Yritys voi 

vastuun takia joutua käyttämään suuren osan resursseistaan selvittelyyn, jolloin työpanos siirtyy 

tuottavan toiminnan sijasta vahingon selvittämiseen ja tilanteen kartoittamiseen. Vastuuriskien 

todennäköisyys, määrä sekä luonne vaihtelevat toiminnasta ja sen laajuudesta riippuen. 

Vastuuriskejä on helpointa hallita pienentämällä riskin vakavuutta ja tapahtumisen 

todennäköisyyttä. Vahingonkorvauksen osalta on riskiä mahdollista siirtää vakuutusyhtiölle. 

Vastuuvakuutus on myös useilla aloilla pakollinen. Vastuuvakuutuksen ehtoihin on kuitenkin 

syytä kiinnittää huomiota syntyvien velvoitteiden osalta, kuten vastuuta rajoittavat ehdot, 

purkaminen ja irtisanominen, jottei synny ennalta arvaamattomia tilanteita luoden uusia 

riskitekijöitä. Vahingonkorvaus tai maineen menetys saattaa koitua ylitsepääsemättömäksi 

aiheuttaen tilanteen, jossa kannattava yritys muuttuu kannattamattomaksi. Tuotevastuu syntyy 

tuotevahingon seurauksena, jota oikeudellisesti tarkoittaa henkilö- tai esinevahinkoa 

(omaisuusvahinko). Yleisesti tuote tai palvelu ei ole ollut liikkeelle laskettaessaan niin 

turvallinen kuin kohtuudella voidaan olettaa. Turvallisuuspuute on yleensä seuraus 

suunnitteluvirheestä, valmistusvirheestä, informaatio- eli ohjevirheestä (johtaa 

käyttövirheeseen) tai väärästä käsittelystä (jakelun ja käyttöönoton aikana). Tuotevastuu 
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kohdistuu ensisijaisesti tuotteen valmistajaan, mutta erillistapauksissa myös markkinoivaan 

tahoon sekä jälleenmyyjään. Tuotevastuu koskee legaalisesti vain kuluttajakauppaa ja 

korvausvelvollisuus koskee henkilö- ja yksityisomaisuusvahinkoa, tässä henkilövahingot 

sovellettuna niin sanotun ankaran vastuun nojalla. Tuotevastuuvakuutukset korvaavat 

tapauksissa vain kolmannen osapuolen vahingot, ei yrityksen omia korjaustoimia. Lisäksi 

vientitoimessa on huomioitava eri maissa vaihtelevat yksityiskohtaisemmat säännökset (EU / 

USA). Tapauksia, joissa tilanne vaatii koko tuotteen takaisinvedon markkinoilta, on yrityksen 

taloudellista riskiä varten olemassa vakuutusinstrumentteja suojautumista varten.  

Ympäristövastuu koskee yritystä ympäristövahinkolain mukaisesti olemaan saastuttamatta 

vettä, maaperää ja ilmaa. Ympäristöriskit ovat lähinnä yrityksen toiminnasta, tuotteista tai 

toimipaikasta aiheutuvia rasituksia, joita ohjeistavat eri toimialojen säädökset ja viranomaiset 

(vientitoiminnassa kohdemaan lainsäädännön mukaan). Siten ne tarvitsevat omaa alakohtaista 

päivitettyä asiantuntemusta tunnistamisen ja arvuuttamisen osalta yrityksissä (esimerkiksi 

kemikaaliturvallisuus). Toiminnanvastuun syntymisen taustalla on yritystoiminnassa 

tapahtunut laiminlyönti tai huolimattomuus. Yritys on vastuussa kaikista työtekijöidensä 

edesottamuksista ja vahingoista. Korvausvastuun edellytyksenä on syy-seurausyhteys. 

Työnantajan vahingonkorvauslain mukaan työntekijän, joka tekee työnantajansa lukuun työtä 

ulkopuoliselle, aiheuttama vahinko saa aikaan työnantajan korvausvastuun, josta tämä ei voi 

kieltäytyä. Tämä isännänvastuuksi kutsuttu säännöstö käsittää ne vahingot, joissa aiheuttajana 

on työntekijä tai häneen rinnastettava sopimuskumppani (yrittäjä). (Juvonen ym. 2014, 106 - 

142; Ilmoniemi ym. 2009, 365; Hemmo 2005, 24 – 25, 41 – 68, 74 – 77; Suominen 2003, 15 – 

16; Kinkki & Isokangas 2002, 125 – 126; Santanen ym. 2002, 99 – 101, 231.)  

 

Vakuutukset 

Vakuutusten hallinnassa yrityksen on syytä pitää taloudellinen näkökulma huomioituna. 

Vakuutusten riittävä mitoitus liiketoimien suhteen (esim. tuotevastuutapaukset) sekä riskien 

siirron ja jakamisen hallinalla (jäännösriski, johdon vastuuriski) on merkitystä. Suojaustoimien 

keskinäinen ja laillinen kattavuus (työtapaturmat, omaisuusvahingot) ja muiden mahdollisten 

kustannusten rajaaminen on syytä huomioida. Santanen (2002, 245 - 256) mukaan neljännes 

yritysten ottamista vapaaehtoisista vakuutuksista on tarpeettomia. Riskiarviot vakuutusten 

skaalaamiseksi on pienemmissä yrityksissä tyypillisesti jätetty osaamattomuuden takia 

tekemättä ja siten kustannukset vakuutusyhtiöiden valmiina tarjoamien pakettien 

soveltamattomuuden takia usein ylimitoitetut.  
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Verotus 

Veroriskit realisoituvat yritykselle lähinnä yhteiskunnallisen regulaation muuttuessa 

yllätyksellisesti, esimerkiksi tulo-, kiinteistö- tai liikevaihtoveron muutoksena kesken 

suunnittelukauden. Tällöin uusien säännösten tulkinnassa saattaa esiintyä tulkintariski, joka 

realisoituessaan aiheuttaa kertaluontoisesti yritykselle verovelan. Pitempiaikaisesti verokannan 

muutos heikentää yrityksen arvoa omistajilleen, koska verottaja ottaa lisäosan liiketoiminnan 

tuloksesta ja aiheuttaa siten omistajalle strategisen riskin tulevaisuuteen suuntautuen.  

Veroriskien hallinta korostuu, jos yrityksellä on kansainvälistä toimintaa sijoitusten, 

kiinteistökaupan tai yritysjärjestelyiden muodossa. Tällöin veroseuraamukset eri maiden 

säädösten mukaan ovat pitkäkestoisia jakautuen useammalle toimikaudelle. Pienemmissä 

yrityksissä myös virheet kirjanpidon ja tilinpäätösten osaamattomuuden takia saattavat 

aiheuttaa veroseuraamuksia, joten suositeltavaa on käyttää ammattitaitoista kirjanpitäjää riskin 

välttämiseksi. (Ilmonen ym. 2013, 165; Ilmoniemi ym. 2009, 364 – 365; Santanen ym. 2002, 

195 -197, 200.) 

2.6.3. Operatiiviset riskit 

Operatiiviset riskit ovat yrityksen päivittäisiin toimintoihin liittyviä riskejä kuten esimerkiksi 

IT-järjestelmän toimimattomuus, henkilöstöjohtamisen epäonnistuminen tai palvelun laadun 

jääminen heikoksi, jolloin ne merkittävimmillään saattavat aiheuttaa keskeytysriskin. 

Operatiiviset riskeihin liittyy myös lainsäädännön vaatimuksia ja ne sijoittuvat monesti 

ulkoisten- ja sisäisten riskien reuna-alueelle. (Ilmonen ym. 2013, 66 – 68.)  

 

Asiakkuudet 

Asiakaskunnan tulisi olla yrityksen resurssien mukaan sopivan kokoinen hoidettavaksi, jotta 

asiakkaan arvaamaton käytös ei johtaisi taloudellisesti niin sanotusti asiakasriskiin. 

Asiakaskunta ei saisi toisaalta muodostua liian yksipuoliseksi (hajautusriski), mutta toisaalta 

asiakkaat tulisi tuntea ja hallita riittävän hyvin (tilinpäätösanalyysit), jotta mahdolliset tilausten 

peruuntumiset (peruutusriski) ja maksuhäiriöt (maksuhäiriöriski) eivät vaikuttaisi 

taloudellisesti yrityksen toimintaan. Sekä peruutusriski, että maksuhäiriöriski vaikuttavat 

takautuvasti myös alihankintaan ja muuhun yrityksen resursointiin. Asiakasriski on hyvin 

paljon yhteydessä siihen, miten sopimukset yritysten välillä on hoidettu (sopimusriski). 

Asiakkuuksien hallinta, valinta, hankinta, priorisoinnit, pysyvyys ja seuranta on prosessoitava 

tehokkaasti. Tarjousten laadinta, mikäli siihen ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota, saattaa aiheuttaa 
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tarjousriskin. Tarjous voi olla teknisesti vajavaisesti laadittu tai hinta/toimituskonsepti 

aiheuttaa kustannusriskin toimitusvaiheessa. Tarjousriski on erityinen toimialoilla, joilla 

valmistellaan suurempia projektitoimituksia ja tarjousten laadinta vaatii asiantuntevaa 

resurssia, joka tyypillisesti on niukka voimavara. (Rautanen 2011, 117; Santanen ym. 2002, 141 

– 148, 152, 165 – 166.)  

 

Tuotekehitys 

Tuotekehityksen tulee olla kykenevä vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin (tiedot/taidot, 

resurssit) ja huolehtimaan innovaatioprosessien hallinnasta. Resurssit tulee hallita niin ettei 

sisäinen näkökulma tai asenteet haittaa keskittymistä oleelliseen markkinanäkökulmasta 

katsottuna (insinöörimäisyys). (Flink ym. 2007, 260 – 261.) 

 

Tuotantotoiminnot 

Riskitekijöitä ovat aikataulut, kustannustehokkuus, varastojen ja toimitilojen hallinta 

(taloudellisuus ja turvallisuus), toimitusverkoston hallinta (toimitusvarmuus ja kehittäminen), 

tuotantokoneiston asennustöiden ja huollon varmistaminen sekä näiden mahdolliset 

alihankinnat (keskeytysriski). Vaikuttavia sidosryhmiä ovat yhteistyökumppanit ja näiden 

luotettavuus, riittävyys, asiallisuus sekä yritysten välinen suhdetoiminta ja sopimusten hallinta. 

(Heljaste ym. 2008, 152.) 

 

Alihankinta 

Toimittajat (alihankkijat) ovat yrityksen verkostossa merkittävässä asemassa ja saattavat 

epätavallisella käytöksellään aiheuttaa ketjureaktiomaisen häiriön arvoketjussa, jolla on 

taloudellisia tai imagollisia negatiivisia seurauksia. Toimittajariskin syyt ja seuraukset ovat 

erilaiset suhdannetilanteesta riippuen (raaka-aineiden saanti, logistiikka), jolloin 

neuvotteluasetelmat osapuolten kesken kysynnän myötä muuttuvat, ellei tähän sopimusteitse 

ole varauduttu (riippuvuussuhteet kilpailutilanteessa, verkostojen pysyvyys, sopimusten 

hallinta, juridiikka, maariskit). Toimitusriski realisoituu useimmiten toimituksessa tapahtuvien 

toimitusaikaan, toimitusmääriin, toimituskustannuksiin tai toimituslaatuun liittyvinä häiriöinä. 

Näiden aiheuttama kitka toimitusketjussa tuottaa yritykselle eri tavoin kustannuksia 

väliaikaisesti, mutta mahdollisesti myös asiakkaiden menetyksiä. Lisäksi arvoketjun eettiseen 

toimintaan ja sitoutumiseen tulee kiinnittää huomiota mahdollisten imagoriskien takia. 

Vastuullisen alihankinnan periaatteita on sisällytetty BSCI kansainväliseen ohjeistoon (BSCI 
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2018), jonka avulla yritysvastuun läpinäkyvyyttä pyritään kohentamaan. (Juutinen 2016, 200 – 

208; Santanen ym. 2002, 152 – 158; Erola & Louto 2000, 69.) 

 

Toimitukset 

Kuljetusriski käsittää tavaran saapumisen rikkoutuneena tai vajavaisena tai saapumisen väärään 

paikkaan tai aikaan. Riski kuljetuksen kohdalla syntyy aina, kun liikutetaan tuotteita tai 

informaatiota. Kuljetusriskinä voidaan pitää myös vahingonvaaraa, minkä käsiteltävätavara itse 

aikaansaa kuljetusketjun aikana. Yksittäiset riskit voivat olla pakkauksesta, kuljetuksesta 

(logistiikan hallinta, pilaantuminen, palvelukonseptit), sopimuksesta (oikeellisuus), 

kohdealueen poliittisista tekijöistä tai rikollisuudesta johtuvia, jolloin ne ovat tyypillisesti 

vakuutettavissa. (Juvonen ym. 2014, 143 – 150; Suominen 2003, 17.)  

 

Keskeytysriski 

Keskeytysriski on eri syistä johtuva yritystoiminnan keskeytys, johon liittyy aina tuottojen 

menetys (katemenetys). Luonteeltaan ne ovat vahinkoriskejä, jotka ovat usein 

vakuutuskelpoisia. Syitä voivat olla esimerkiksi pidempiaikaiset tietokatkot yrityksen 

prosesseissa, tulipalo tehtaassa, koneiden rikkoutuminen tai vaikkapa oman henkilökunnan 

tahallinen vahingonteko. Keskeytysriski voi liittyä myös yritysten väliseen yhteistyöhön. 

Luotettavakin yhteistyökumppani voi ajautua taloudellisiin vaikeuksiin, ja tätä kautta ajaa 

kumppaninsa ahdinkoon. Tällaista uhkaa kutsutaan verkosto- tai riippuvuusriskiksi. Laatu- ja 

teknologiariskit voivat koskea yrityksiä verkostoriskin kohdalla esimerkiksi siten, että 

yhteistyökumppani toimittaa yrityksen käyttöön viallisia tai laadultaan huonoja rakenneosia. 

Tämänkaltaiset ongelmat voivat olla yritykselle erittäin kohtalokkaita ja pahimmillaan 

seisauttaa koko yrityksen toiminnan. Keskeytysriskiin tulee varautua kartoittamalla 

mahdollisessa tilanteessa tehtäviä toimenpiteitä etukäteen ja tekemällä toipumissuunnitelma. 

(Juvonen ym. 2014, 102–104; Suominen 2003, 16–17.) 

 

Tilaajavastuu 

Laki säätää tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolisen vuokratyövoiman tai 

alihankkijan työvoiman käytössä, jotta sopijaosapuoli on täyttänyt yhteiskunnalliset 

velvoitteensa. Laki on pakottava tilaajalle sisältäen sanktioita, mikäli säädettyä regulaatiota 

vaadittujen selvitysten ja ajallisten tarkastusten suhteen ei noudateta. Toimittajayrityksen on 

oltava merkittynä ennakkoperintä-, työnantaja- sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Hänen on 
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toimitettava kaupparekisteriote, verovelkatodistus, selvitys eläkevakuutusmaksuista sekä 

sovellettavasta työsopimuksesta ja ehdoista. (Ilmoniemi ym. 2009, 369 – 370.) 

 

Projektitoiminta 

Projektitoiminnan riskeissä tulee erottaa toisistaan kehitysprojektit, jotka käsittävät sisäisen 

toiminnan tai tuotteen kehitysinvestoinnit, ja ulkoiset toimitusprojektit erillisenä 

liiketoimintana. Toimitusprojektien riskit eroavat yksittäisten projektien koon ja sisällön 

suhteen, joten erilaisten projektiriskien hallitsemiseksi on hyvin vaikea esittää mitään 

yleispäteviä menetelmiä. Kokemusperäisen osaamisen korostuminen ja tiedon hallinnan 

merkitys projektiriskien hallinnassa on yritykselle ilmeinen. Suunnitelmallinen 

projektiriskienhallinta tulisi aloittaa ennakoivana jo tarjousvaiheessa. Projekteista saatavat 

kokemukset olisi hyvä myös kirjata niin sanotuksi kokemustietopankiksi yritykseen 

vastaisuuden varalle. Projektinhallinnan standardit sisällyttävät riskienhallinnan kontekstiinsa, 

mutta jättävät yksittäisten riskien identifioinnin suorittajalle. (Peltola ym. 2002, 16 – 18, 20 – 

26.) 

2.6.4. Henkilöstöriskit 

Henkilöstöriskit muodostavat moniulotteisen kehyksen koskien kaikkia henkilöstöryhmiä 

johdosta vuokratyöntekijöihin asti. Henkilöstöriskejä ovat ne riskit, joita henkilöstö voi 

aiheuttaa yritykselle tai jotka aiheutuvat henkilöstölle. Henkilöstön aiheuttamia riskejä ovat 

yritykselle tärkeän tiedon paljastaminen huolimattomuuden takia tai tahallisesti, erilaiset työssä 

tehdyt virheet ja vahingot sekä piittaamattomuus ja osaamattomuus. Jopa työntekijän vapaa-

ajan harrastukset ja terveydentila voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan työntekijän 

puutteellisen työpanoksen takia. Henkilöriskienhallinta on siten monipuolinen kokonaisuus, 

jota varten yrittäjän täytyy tuntea monia lakeja, velvoitteita ja käytäntöjä. Henkilöstö on 

yrityksen keskeinen voimavara sekä uhka ja mahdollisuus. Työnantajan velvollisuudet 

henkilöriskien hallintaan ovat pitkälti lainsäädännössä määriteltyinä. Henkilöriskejä tulee 

kartoittaa ja johtaa sekä niistä tulee huolehtia ennakoiden. Työnantajan kuuluu huolehtia, että 

henkilöstö on riittävän hyvin perehdytetty ja sillä on ammattitaitoa työn tekemiseen. 

Työyhteisön on toimittava ja työntekijöiden henkilökemioiden on tarpeellista kohdata. Koska 

pienyrityksissä henkilökunta käsittää vain pienen joukon osallisia, henkilöriskit korostuvat 

tässä skaalaluokassa erityisesti kiteytyen hyvin läheisesti ydinryhmän pysyvyyteen ja yhdessä 

toimimiseen. (Ilmonen ym. 2016, 27 - 28; Juvonen ym. 2014, 29, 60 – 86.) 
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Työsuhdeasiat ja rekrytointi 

Työsuhdeasiat kattavat työntekijän työsuhteen koko elinkaaren rekrytoinnista työsuhteen 

lopettamiseen sekä mahdollisesti tätä seuraavien eri syistä johtuvien sitoumuksien yli. 

Työsopimuksen laatimisen ja irtisanomisen sekä näiden yksityiskohdat ovat laissa ja 

työehtosopimuksissa hyvin pitkälle säädeltyjä, mikä edellyttää yritykseltä koosta riippumatta 

säädösten osaamista, jottei rikkomuksista syntyisi riskitekijöitä. Toisaalta työvoimaa 

rekrytoitaessa on harkittava, minkälainen henkilö soveltuu yrityksen palvelukseen. 

Työnhakijan koulutus, osaaminen ja ammattitaito täytyy arvioida tehtävään soveltuvaksi. 

Rekrytointi ja perehdyttäminen sitovat myös olemassa olevia resursseja, joka puolestaan 

aiheuttaa sivukustannuksia. Riskinä rekrytoinnissa voi olla, että valittu henkilö vaihtaakin 

nopeasti uuteen työpaikkaan tai ei sovellu työnkuvaan, jolloin on kyseessä väärä henkilövalinta 

aiheuttaen kitkakuluja prosessin uudelleen käynnistämisen takia. On syytä huomioida, että uusi 

työntekijä hyvin tyypillisesti omaksuu kaiken merkittävän (negatiivisen että positiivisen) 

ensimmäisen puolen vuoden aikana uudesta työpaikastaan, joten perehdyttämisvaiheen 

onnistuminen on riskienhallinnan kannalta erittäin merkityksellistä. (Ilmonen ym. 2016, 27 – 

28; Juvonen ym. 2014, 69; Ilmoniemi ym. 2009, 362 – 363; Santanen ym. 2002, 88.) 

 

Henkilötietosuoja 

Yrityksen on taattava työntekijöidensä, kuten myös muiden liitosryhmien osalta, näiden 

laillinen tietosuoja, mikä pettäessään aiheuttaa yritykselle sanktioituvan tietosuojariskin (EU 

tietosuojauudistus 2018). Tämä edellyttää, että työsuhteen elinkaari on huomioitava myös 

tietosuojanäkökulmasta, jotta työntekijän henkilötietojenkäsittely (poisto järjestelmistä) hoituu 

lainmääräämällä tavalla. 

 

Työterveys ja – turvallisuus 

Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa työnantajaa arvioimaan ja suunnittelemaan 

varotoimet kaikista työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvista vaaroista ja 

uhkista. Työnantajan tulisi jo työnopastuksessa perehdyttää työntekijänsä työturvallisuuden 

osalta työpaikan oloihin, työn terveysvaaroihin, käytettävien laitteiden toimintoihin, työpaikan 

varomääräyksiin sekä tuotantotoiminnan menettelytapoihin. Perehdytyksestä, sen yleisistä 

järjestelyistä ja suorittavan työnjohdon pätevyydestä, on vastuussa ylin johto. Santalahti & 

Mäkeläinen (2001) suosittelevat laajennettavan lain periaatteita käyttöön yleisesti työpaikan 

työturvallisuusajattelussa työsuojeluriskien, kuten työn psyykkisen rasituksen, 
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minimoimiseksi. Työympäristön riskikentällä on painoarvoa EU tasolla, joka on neuvoston 

direktiivillä (89/391/ETY) säätänyt ohjeistusta toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja 

terveyden parantamisen edistämiseksi työssä. Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirasto 

huomioi yhä merkittävämmin PK -sektorin yritystoiminnan, ja siten työympäristön riskien 

tunnistamiseen ja arviointiin on saatavilla valmiita verkkopohjaisia työkaluja. (Euroopan 

työterveys- ja turvallisuusvirasto 2018; Ilmonen ym. 2013, 25.)    

 

Työhyvinvointi 

Työhyvinvointi hyvin hoidettuna parantaa yrityksen tuloksellisuutta ja kannattavuutta. Kun 

henkilöstö pysyy terveenä, sairauspoissaolot ovat vähäisiä ja kustannukset pienet. Hyvinvoiva 

henkilöstö ja työyhteisö ovat siten tuottavuuden perusedellytys mahdollistaen laadukkaan 

asiakaspalvelun ja -tyytyväisyyden. Työhyvinvointi on myös tärkeä kilpailutekijä, jotta osaava 

henkilöstö pysyy työpaikalla. Hyvinvointi koostuu työn, työympäristön sekä vapaa-ajan 

kokemuksista. Hyvinvointi on monesta tekijästä riippuvainen, kuten fyysisestä, psyykkisestä ja 

sosiaalisesta toimintakyvystä. Väsymystä ja turvallisuutta tulee tunnistaa riskienhallinnassa 

usealta kannalta. Tehtävien luonne, rutiinit ja päätöksenteko sekä tehokkuus ovat hyvinkin 

yhteydessä toisiinsa. Väsymys ja riskitaso eivät suoraan korreloi keskenään, mutta väsymyksen 

taustalla olevat yksilöstä, ympäristöstä ja huonoista työoloista johtuvat tekijät on syytä pitää 

mielessä riskien hallinnassa ja arvioinnissa. Työntekijöiden vireystila vaikuttaa suoraan työn 

tuottavuuteen ja tuloksiin, vaikka muut tunnistetut riskit eivät toteutuisikaan. Selviä syy-

seurausmittareita tähän ovat työtapaturmien, sairauspoissaolojen, tuotantohäiriöiden ja 

aineellisten vahinkojen määrät. Työhyvinvoinnin riskienhallintakeinoina toimivat säännölliset 

esimies-alaiskeskustelut, joissa voidaan käsitellä työhön ja siinä suoriutumiseen liittyvistä 

asioista. Hyvä ilmapiiri edistää yrityksen sisäistä tiedonkulkua. Työhyvinvoinnissa tärkeä 

sidosryhmä on työterveyshuolto, jota säätää työterveyshuoltolaki (1383/2001). Lain mukaan 

työterveydenhuollon sisältöön kuuluu työn ja työolosuhteiden, terveellisyyden ja 

turvallisuuden selvittäminen ja arviointi. (Saarijärvi 2015, 25, 114; Juvonen ym. 2014, 64, 80–

83; Ilmonen ym. 2013, 25.)  

 

Inhimilliset tekijät 

Inhimillisillä tekijöillä (englanninkielinen vastine human factors) tarkoitetaan ilmiöitä ja 

asioita, jotka vaikuttavat työntekijän tehokkuuteen ja laatuun, ja saattavat siten ilmetä 

yritykselle riskitekijöinä. Työntekijä, ihminen, vaikuttaa organisaation toimintaan oman 
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yksilöllisen persoonansa, taitojensa ja ominaisuuksien kautta. Eroavaisuudet johtuvat ihmisen 

psykologisesta kognitiivisesta käyttäytymisestä, jota ohjaavat aiemmat kokemukset, niistä 

rakentuneet moninaiset sisäiset mielikuvat (kielteiset tai positiiviset), mieltymykset, arvot, 

asenteet ja mallit omalle ajattelulle, jotka myös muuttuvat ajan kuluessa. Näillä tekijöillä on 

suuri merkitys, miten yksilöt ympäristön havainnot huomioivat, käsittelevät ja tekevät niistä 

omia johtopäätöksiä, esimerkiksi ajatteluvirheenä havaitessaan vaaratilanteen. Samat tekijät 

vaikuttavat yksilön toiminnan erilaisuuteen yksin toimiessaan verrattuna ryhmässä 

käyttäytymiseen. Riskien arvioimisen suhteen jokainen yksilö saattaa siis subjektiivisesti 

käyttäytyä hyvinkin eri lailla samassa standardoidussa tilanteessa eri ajankohtana, joten tämä 

riski tulisi huomioida ja minimoida esimerkiksi työnohjausta ja -koulutusta suunniteltaessa 

virheiden välttämiseksi. Vaikuttavia tekijöitä ovat jonkin osallisen (työntekijän) 

huolimattomuus tai tahallinen seurauksellinen arvaamattomuus hyötymistarkoituksessa ja sen 

seuraukset, kuten kilpailuvaikutus, petos, imagotekijät. (Flink ym. 2007, 13, 33 – 123, 197, 225; 

Santanen ym. 2002, 61, 230.)   

2.6.5. Yritysturvallisuus 

Yritysturvallisuuden riskejä arvioitaessa suojattavia arvoja ovat: ihmiset, tieto, omaisuus, 

ympäristö ja maine (julkisuusriski). Suojaustoimenpiteitä suunniteltaessa riskejä tarkastellaan 

uhkakuvien kautta, jotka voidaan jakaa reaalimaailman ja sähköisen maailman uhkiin. 

Reaalimaailman voidaan katsoa käsittävän fyysisen toimintaympäristön ja siinä toimivat 

ihmisryhmät (yrityksen omaa henkilöstöä, että ulkopuolisia). Sähköinen (virtuaalinen) maailma 

käsittelee puolestaan tietojärjestelmiä, niiden sisältöä ja tietoliikennettä näiden välillä, joissa 

riskialttiimpia kohteita ovat yrityksen maksuliikenne ja kuljetukset. Molemmat muodostuvat 

sekä sisäisen, että ulkoisen uhkakuvan tekijöidensä kautta. Yritysturvallisuuden osa-alueina 

voidaan kokonaisuudessaan tunnistaa tuotannon ja toiminnan turvallisuus, työturvallisuus, 

ympäristöturvallisuus, henkilöturvallisuus, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus, ulkomaan 

toimintojen turvallisuus (matkustus), valmiussuunnittelu, rikosturvallisuus, pelastustoiminta ja 

tietoturvallisuus. Näistä ulkomaan toimintoja lukuun ottamatta reaalimaailman aineelliset riskit 

ovat usein konkreettisia ja helposti tunnistettavia omaisuus- ja vahinkoriskejä kohdistuen 

lähinnä yrityksen toimipaikkoihin. Omaisuus voi vaurioitua, tuhoutua tai hävitä uhkatekijöiden 

kuten tulipalon, vesivahinkojen, rikollisen toiminnan tai ympäristötekijöiden takia. Tapauksissa 

yrityksen omaisuutta ovat muun muassa käteinen raha, henkilökunnan omaisuus, rakennukset, 

asiakkaiden omaisuus sekä tuotantovälineet kuten laitteet ja tietokoneet. Liiketoiminta voi 
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kärsiä pahimmillaan keskeytyen tilapäisesti, jos rakennukset ja työntekovälineet joutuvat 

vahingon kohteeksi (palo-, rikos-, ilkivalta- ja vuotoriskit, omaisuuden vaurioitumis- ja 

katoamisriskit, luonnonilmiöiden ja eläinten aiheuttamat riskit sekä homeriskit). 

Omaisuusriskien hallinta on käytännönläheistä, eli kun omaisuudesta pidetään hyvää huolta ja 

ovet lukitaan, sillä pääsee jo pitkälle. Reaalimaailman omaisuusriskejä voidaan toisaalta myös 

vakuuttaa. (EK Yritysturvallisuus 2018; Juvonen ym. 2014, 86 - 104; Heljaste ym. 2008, 15 – 

19, 28 - 30; Suominen 2003, 15, 19; Kinkki & Isokangas 2002, 125.) 

 

Toimitilojen ja toiminnan turvallisuus  

Toimitilojen turvallisuuden avulla pyritään takamaan yrityksen toiminnan häiriöttömyys. 

Tavoitteena on suojata omaisuus, yritys ja henkilöstö erilaisilla suojauskeinoilla. On 

huolehdittava siitä, että toimitiloja käytetään vain yrittäjän tarkoittamaan toimeen ja että 

valvonta asianomaisien ja ulkopuolisten suhteen on selkeää ja sovittua. Varsinkin ulkopuolisten 

alihankkijoiden ja vierailijoiden kulkuluvat ja valvonta on sopimuksellisesti varmistettava 

mahdollisten rikosten ja imagohaittojen välttämiseksi tai myöhempää selvitystä varten. 

Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus ulkoalueineen koostuu niiden ylläpidosta ja huollosta, 

tarkistuksista toimitilaturvallisuusluokituksen mukaisesti, rakenteellisesta turvallisuudesta, 

liikenne- ja kulkuyhteysturvallisuudesta, turvallisuusvalvonnasta kuten myös kokousten ja 

neuvottelujen turvallisuudesta. (Ilmoniemi ym. 2009, 364; Heljaste ym. 2008, 28 – 29.) 

 

Toimitilojen työturvallisuus  

Tilojen turvallisuuden taso niissä työskentelyyn nähden on varmistettava. Miten esimerkiksi 

avun (palokunnan/ensiavun) saanti onnettomuus, vahinko tai vaaratilanteissa tapahtuu. 

Pelastuslaki (468/2003) velvoittaa yrityksiä huolehtimaan turvallisuudesta ja laatimaan 

tarvittaessa pelastussuunnitelman ennaltaehkäisemään vaaratilanteiden synnyn sekä 

varautumaan suojaus- ja pelastustoimiin onnettomuustilanteissa. Pelastussuunnitelman tulee 

sisältää riskien arviointi toimintasuunnitelman pohjana. Tekninen valvonta apulaittein vaarojen 

havainnointia ja hälytyksiä varten, merkinnät tiloissa kulkuteistä ja varusteiden sijoittelusta, 

toimintaohjeet ensiapu- ja palontorjuntavarusteiden käytöstä sekä kulkuteistä, mahdollisista 

vaarallisista alueista, aineista ja laitteista vaaratilanteissa sekä koulutus henkilöstölle ovat 

keskeisiä toimia varmistaa turvallisuusnäkökohdat. (Heljaste ym. 2008, 111- 113.) 
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Toimitilojen ympäristöturvallisuus  

Ekologisen kestävyyden ja henkilöturvallisuuden vuoksi yrityksen tulee vastuullisesti 

huomioida riittävästi sisäiset ja ulkoiset tekijät mahdollisten ympäristöön kohdistuvien 

rasitteiden ja riskien eliminoimiseksi. Valvonta on järjestettävä mahdollisille vuodoille tai 

luonnonilmiöiden seuraamuksille rakenteissa ja irtaimistossa toiminnan mukaisten, esimerkiksi 

ympäristöjätteiden huollon osalta. Sovellettavat säännökset ja lait ympäristöturvallisuuden 

suhteen vaihtelevat hyvin toimiala ja toimintakohtaisesti ja vaativat kohdennettua 

asiantuntemusta. Ne koskevat esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointia, ilmoitus- ja 

lupamenettelyjä, jätehuoltoa tai melutorjuntaa ja maisemansuojelua. (Heljaste ym. 2008, 29.) 

 

Toimitilojen rikosturvallisuus  

Vartiointi, lukitus ja kulunvalvonta on syytä olla kunnossa suhteessa tyypillisimpään 

suojautumistasoon eli vakuutuksiin nähden, joka on tyypillisesti kustannuslähtöistä. 

Operatiivisesti suojaustoimia ovat avainturvallisuus/-hallinta, teknisen valvonnan kattavuus 

(esimerkiksi kameroilla) sen luetettavuus ja kontrolli ilkivalta tai murtautumistapauksissa sekä 

vartiointi. Rikostapahtumien käsittelyä varten on myös valtuutettava vastuulliset ja osalliset 

ilmoitusketjussa mahdollisia realisoitumisia varten. (Heljaste ym. 2008, 29, 40 – 53.)  

2.6.6. Tietoturvallisuusriskit 

Yritysten tietojärjestelmissä on merkittävä osa yrityksen ydinosaamista ja hallinnollistatietoa. 

Tätä sähköistä maailmaa yrityksen puitteissa saattaa kohdata sekä ulkoiset että sisäiset 

uhkakuvat, niin tekniset kuin ihmisten aikaan saamana. Siten yrityksen ja asiakkaiden 

omistamat tiedot ovat tärkeää suojata katoamisen välttämiseksi. Yritys tarvitsee usein 

ulkopuolista asiantuntemusta turvatakseen tietoriskinsä, joista se näin ollen saattaa tulla myös 

riippuvaiseksi. Tietoriskit ovat maailmanlaajuisia, eli niillä ei ole maiden välisiä rajoja. 

Pienemmät yritykset eivät yleensä arvioi ja kartoita tietoriskejä niin kokonaisvaltaisesti kuin 

suuret yritykset. Puutteet ja haavoittuvaisuus paljastuukin usein vasta silloin, kun jotakin menee 

pieleen ja vahinko sattuu. Jordan & Silcock (2006, 9 - 294) määrittelevät IT – riskin asiaksi, 

jossa tietotekniikka voi epäonnistua (todennäköisyys) ja tämä vaikuttaa liiketoimintaan 

negatiivisesti (vaikutus). He ehdottavat IT – riskien jakamista kehittämänsä portfolioesityksen 

mukaisesti seitsemään tunnistettavaan luokkaan niiden sisältämien merkittävimpien 

vaikuttavuustekijöiden avulla (liite 5.). Esitetyt luokat eivät ole toisistaan eristäytyneitä, vaan 

ovat yhteydessä ja vaikuttavat toisiinsa hyvin paljon ajan kuluessa (elinkaaret), luoden 
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mahdollisesti väliaikaisesti kertautuvia resurssitarpeita. Edellisten lisäksi on syytä korostaa, että 

tieto-verkkorikollisuus voi lamaannuttaa yrityksen tärkeät palvelimet ja toiminnot. Tietoja 

voidaan myös urkkia ja väärinkäyttää. Nämä kyberuhat ovat todellisia ja niihin tulee kiinnittää 

huomioita. Tietoriskien hallinnoinnissa korostuvat hyvän johtamis- ja hallintotavan (CG) 

merkitys näiden huomioimisena eräänä yrityksen merkittävimmistä strategisista riskeistä. 

Sinällään tietoriskien vaikutusten arviointiin voidaan käyttää samoja prosesseja kuin muiden 

riskien arviointiin (yhteismitallisuus). (Juvonen ym. 2014, 150 – 154; Jordan & Silcock 2006, 

27.) 

 

Sosiaalinen media 

Rautanen (2011, 99 - 100) tuo esiin uuden aggressiivisesti esiintyvän ja yhä laajemmalle 

leviävän riskin sosiaalisen median vaikuttavuudesta. Hän listaa seuraavia merkittäviä 

asiakohtia sosiaalisesta mediasta, jotka vaikuttaessaan negatiivisesti ovat selviä liiketoimintaa 

haittaavia tekijöitä jättämättä kehyksessä yksilöitäkään rauhaan. 

 Annettujen viestien ymmärrettävyys, selkeys ja vaikuttavuus korostuvat; 

 Viestien kytkösverkot ja riskivaikutusten pitkävaikutteisuus huomioitavaa; 

 Uudet sidosryhmät globaalissa verkossa verrattuna omaan rajattuun toimintakenttään, 

jolloin näiden ketjut, sosiaalisuus ja henkilökohtaisuus voivat yllättää; 

 Teknisen mobiilimaailman myötä verkoston laajuus, viiveettömyys, ainainen läsnäolo; 

 Osaaminen, riskien ja vahinkojen suuruuden ja globaalisuuden tunnistaminen vielä uutta; 

 Mittaristojen puute ja vastuiden hämärtyminen; 

 Hallitsemattomuus, jolla suuri taloudellinen rahallinen vaikuttavuus; 

 Vaara tulla manipuloiduksi ja siten toimia väärin. 

2.7. Teoriakehyksen mukainen tutkimusasetelma  

Jotta teoriaosuudessa käsiteltyä viitekehystä riskienhallinasta yrityksissä voidaan yleistää 

käsittämään tutkittavana olevaa kohderyhmää, PK – yritykset, on tutkinnallisesti seuraavassa 

esitetty seitsemän väittämää sekä riskiluokittain muodostettu riskien arviointilista työn 

tutkimusosuuden tavoitteelliseksi kehykseksi. Väittämien V1 - V5 perättäisen vertikaalisen 

rakenteen tarkoitus on työn ensimmäisen tutkimuskysymyksen mukaisesti etsiä vastausta 

siihen, ”miten riskienhallinta otetaan huomioon ja miten se organisoituu vertikaalisesti PK -

yritysten toiminnassa hallinnosta operatiiviseen tasoon?” [1.1]. Eli miten teoriaa hyödynnetään 
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yrityksen strategisessa hallinnoinnissa sekä operatiivisessa johtamisessa riskienhallinnan 

kannalta.  

 

V1: Myös PK -yrityksissä tunnistetaan riskienhallinta strategisesti ja laaditaan politiikkoja 

ohjeistamaan riskienhallinnan toteuttamista liiketoiminnassa? 

Yhteenvetona, onko riskienhallinta huomioitu yritysten sisäisessä/ulkoisessa suunnittelussa, 

lähtien jo liiketoimintasuunnitelmasta, kuten eri kirjoittajat toteavat teoriaosan [2.1.] 

mukaisesti.  

 

V2: Laaditut politiikat sisältävät strategiset tavoitteet, riskienottokyvyn rajoitteet, menetelmät 

ja organisoinnin riskien hallitsemiseksi? 

Onko kokonaisvaltainen riskienhallinta käsitteellisesti määritelty ja jaoteltu yritysten 

implementaatioissa taloudellisen tasapainon säilyttämiseksi, kuten kirjoittaja teoriaosassa [2.1.] 

esiin tuovat.  

 

V3: Riskienhallintatyö on prosessinomaista sisältäen riskien tunnistamisen, analyysin ja 

arvioinnin vaiheet sekä käsittelyn päätöksineen tarvittavista riskinhallintamenettelyistä? 

Onko yrityksissä tunnistettavissa kirjoittajien [2.2.] ja standardien [2.3.] mukaisia prosesseja ja 

menetelmiä käytössään, ja miten nämä rakentuvat.  

 

V4: Väittämien V1 – V3 määrittelemää työtä ohjaavat tunnistetusti hyvän johtamis- ja 

hallintotavan, sisäisen valvonnan ja yritysvastuun periaatteet? 

Ovatko väittämän esittämät termit tuttuja PK -yrityksissä ja ohjaavatko ne kirjoittajien [2.4.] 

mukaisesti toimintaa.   

 

V5: Riskienhallinnan operatiivinen valvonta on hoidettu menetelmällisesti, esimerkiksi kolmen 

puolustuslinjan mallin mukaisesti? 

Miten PK -yritykset kuvaavat valvonnan organisoitumista omassa kontekstissaan suhteessa 

kirjoittajien käsittelemiin [2.4.] teoreettisiin malleihin, kuten väittämässä ehdotettuun.  

 

Väittämät V6 – V7 sekä näitä tukeva riskikartta (liite 6.) keskittyvät etsimään vastausta työn 

tutkimuskysymykselle, ”mitä merkittäviä riskejä teknologia PK -yritys tunnistaa 

toiminnassaan perustuen riskienhallinnan teoreettiseen tietämykseen?” [1.1]. Esitettävät 
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väittämät testaavat ensin, onko riskein tunnistaminen ja niiden jaottelu/kategorisointi ylipäätään 

tunnettua yrityksissä, ja edelleen mitä riskejä sekä miten niitä ryhmittäin hahmotetaan. 

Väittämät ja riskikartta testaavat työn tekijän esittämää riskikategorointia teoriaosuuden [2.5.] 

laajentumana edeltäviin kirjoittajiin nähden. 

 

V6: Yrityksen tunnistamia riskejä voidaan kategorisoida strategisiin, taloudellisiin, 

operatiivisiin, henkilöstöä koskeviin, omaisuutta käsittelevään yritysturvallisuuteen sekä 

tietoturvallisuuteen viittaaviin alaryhmiin? 

Eli onko tässä työssä aiempiin kirjoittajiin perustuen esitetty jaottelu (kategorisointi) kyseisiin 

riskilajeihin mielekäs ja edelleen kehitettävissä mahdollisin korjausehdotelmin.  

 

V7: Operatiivisesti yrityksen johto pystyy sijoittamaan tunnistamiaan riskejä V6:n esittämiin 

kategorioihin ja analysoimaan riskienhallintaa organisaatiossaan näihin perustuen? 

Väittämän V7 havainnoinnin tueksi on riskejä koottu teoriaosuuden esittämän [2.6.] mukaan 

visuaalisesti esille yhden sivun riskikarttana (liite 6.), ryhmittelemättä niitä kuitenkaan minkään 

edellä mainitun jaottelun (kategorian) mukaisesti.  

 

Mikäli yritysjohto tunnistaa kirjallisuuden esittämiä yksittäisiä riskejä V7:n mukaisesti, heidän 

tulisi pystyä analysoimaan niitä tunnistettavasti vakavuuden ja todennäköisyyden suhteen sekä 

arviointiensa mukaisesti varautumaan tunnistettuihin uhkiin toiminnassaan. Koska väittämien 

vertikaalinen rakenne johtaa luonnikkaasti riskien tunnistamiseen, on tutkimuksellisesti laadittu 

aiemmin käsitellyistä riskeistä [2.6.] väitteen 6. kategorisoinnin avulla riskien arviointiin 

soveltuva haastattelulomake, PK -yrityksissä tunnistettavien riskien kartoittamiseksi. 

Väittämien ja haastattelulomakkeen avulla kerättävä empiirinen tutkimustieto haastaa siten 

esitetyn teorian soveltuvuuden kohderyhmässä. Sovellettavan tutkimuksen menetelmiä, 

haastattelulomaketta ja käytännön suoritusta käydään läpi seuraavassa pääluvussa.    
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3. Työn tutkimusosuus 

Työn tutkimus jakautuu tutkimusasetelman mukaisesti kaksiosaiseen haastattelututkimukseen, 

jolla pyritään löytämään yritysjohdon tasolla empiiristä, kokemuspohjaista tietoa analyysejä 

varten. Tutkimuksen keskiössä on teoriaosuudesta koostettujen väittämien ja merkittävimmiksi 

katsottujen riskien testaaminen. Ensimmäisen osan tarkoituksena on kerätä tietoa, miten 

yhtiöiden ylin johto (hallitus, toimitusjohtaja) tunnistaa ja järjestää riskienhallinnan PK -

yrityksissä. Toisen osan tarkoituksena on testata ehdotettujen riskikategorioiden ja niihin 

jaoteltujen yksittäisten riskien tunnistettavuutta konstruktiivisesti kehitettävän kyselomakkeen 

avulla. 

3.1. Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen ensimmäisen osa käsittää strukturoidun haastattelun, jossa teoriakehyksestä 

muodostetut väittämät V1 – V7 toimivat haastattelujen runkokysymyksinä. Väittämän V7 

tueksi on laadittu satunnainen riskikartta esitys (liite 6.), jonka avulla riskien tunnistettavuutta 

sekä kategorisointia haastattelussa avoimen kysymyksen muodossa testataan. Suorien 

kysymysvastauksien lisäksi haastateltavien kommentteja kerätään tutkimusta täydentävän 

laadullisen (kvalitatiivinen) analyysin tueksi. (Hyvärinen ym. 2017, 87.) 

 

Tutkimuksen toisessa osassa teoriasta kootut riskikategoriat ja niiden sisältämät yksittäiset 

riskit on koottu kyselylomakkeen muotoon (lomakehaastattelu), jota edelleen käytetään 

strukturoidusti haastattelujen työkaluna. Kyselylomake soveltuu määrällisen (kvantitatiivisen), 

tässä yhteydessä numeerisen, tiedon keräämiseksi analyysejä varten erinomaisesti. Tiedot 

tallentuvat kyselylomakkeen (laskentataulukko) avulla luotettavasti haastatteluun suunnitellun 

lyhyen ajan puitteissa. 

 

Haastattelut tutkimuksessa suorittaa tutkija itse, kuten myös datan analyysit. 

Haastattelutilanteen valmistautumiseen ja läpiviemiseen hyödynnetään Hyvärinen ym. (2017, 

88 - 95) esiintuomia menetelmiä, joissa painotetaan, miten ulkoisesti rekrytoitavia 

kyselyhaastattelijoita tulisi kouluttaa. Siten huomiota kiinnitetään haastattelun alustukseen 

haastateltavan informoimiseksi haastattelun taustoista sekä haastattelun ilmapiirin luomista 

motivoimaan molempia osapuolia tilanteessa. Tilanteeseen suunnitellun haastattelun 
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standardoidut rakenteelliset seikat (väittämät, riskikartta, haastattelulomake) tukevat 

luotettavaa neutraalia tiedon tuottamista haastattelun sosiaalisessa kontekstissa minimoiden 

tilanteen vaikutusta tutkijaan tai hänen vaikutustaan haastateltavaan. Jotta haastateltavan 

haastattelun aikana esiin nostamia asiakohtia voidaan hyödyntää analyysissä luotettavasti, 

haastattelut tallennetaan (nauhoitus). Analysointia varten haastattelujen tulokset kirjataan 

väittämien osalta saman suuntaisiksi niin, että ne vahvistavat tai selvästi poikkeavat esiin 

tulevasta keskimääräisestä vastauslinjasta. Poikkeamat kirjataan tutkimusta rikastavina 

lainauksina. Väittämien vastauksia ei koodata numeeriseen muotoon, vaan kyseessä on 

kvalitatiivinen luokittelu. Haastattelun toisen osan sisältämä haastattelulomake 

(riskienarviointitaulukko) on puhtaasti kvantitatiivinen numeerinen menetelmä (Valli & 

Aaltola 2015, 226). Haastatteluissa käytettävää dokumentaatiota ei lähetetä haastateltaville 

edeltä. Tämä menettely on suositeltavaa, jotta vältytään haastateltavan osapuolen mahdolliselta 

ennakkovalmistelulta haastattelutilannetta varten. Haastateltavan odotetaan siten edustavan 

organisaatiotansa ja sen johdon näkemystä aidosti sen hetkisenä tilana, eikä erikseen tilannetta 

varten kerätyn tiedon tiedonantajana. (Hyvärinen ym. 2017, 38.) 

 

Haastattelulomakkeen rakenne, joka toimii tutkimuksen toisen osan haastattelulomakkeena, 

perustuu väittämässä V6 ehdotettuun ryhmittelyyn eri riskikategorioista (strategiset, 

taloudelliset, operatiiviset, henkilöstö, yritysturvallisuus ja tietoturva) ja edelleen näihin 

luokitelluista yksittäisistä riskeistä riveittäin, yhteensä 43 riskiä. Jokaista yksittäistä riskiä on 

teoriaosan käsittelyyn tukeutuen selvennetty haastateltavalle, mitä kyseisellä yksittäisellä 

riskillä tarkoitetaan [2.6.]. Siten haastattelussa osapuolten välille syntyvä yhteinen ymmärrys 

asiasta lisää merkittävästi kyselyn laatua.  

 

Kysymyslomakkeen yksittäistä riskiä koskevat kysymysalkiot on rivikohtaisesti järjestetty 

sarakkeittain niin, että ensin tiedustellaan, onko kyseinen riski tunnistettavissa 

kohdeorganisaatiossa ylipäätään, jolloin haastateltava voi kieltäytyä ottamasta kantaa kyseiseen 

riskiin lainkaan. Vastaus arvoina kyllä = 1 tai ei = 0. Kieltäytyessään tulos on tällöin nolla 

kyseisen rivin osalta, eikä kyseisen riskin arviointia enää menetelmällisesti jatketa, vaan 

siirrytään seuraavaan riskiin. Mikäli haastateltava tunnistaa yksittäisen riskin, häntä pyydetään 

arvioimaan kahteen seuraavaan sarakkeeseen erikseen kyseisen riskin vakavuutta sekä 

todennäköisyyttä tekijöillä 1 – 5, joissa arvo 1 kuvaa tekijän pientä ja arvo 5 tekijän suurta 

vaikuttavuutta teoriaosuudessa [2.2.] esitettyjen määritteiden mukaisesti. Sovellettava datan 
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keruuseen käytetty numeerinen menetelmä tunnetaan kirjallisuudessa niin sanottuna 

yksisuuntaisena intensiivisyysasteikkona, mikä on eräs Likert -asteikon ja siitä edelleen 

kehitetyn VAS mittarin kehittyneempi muoto. Tässä kyselyssä sovellettu mittari on 

viisiportainen. Kyseisellä metodilla tutkimuksessa muutetaan kvalitatiivinen vaikutuksen ja 

todennäköisyyden arviointi sanallisten selityksien avulla numeeriseen kvantitatiiviseen 

muotoon tilastollista käsittelyä ja analyysiä varten. Kyseiset tekijät voitaisiin ilmaista myös 

rahamääräisinä, kuten teoriaosuuden EML tarkastelussa todettiin [2.2.], mutta johtuen 

kohderyhmän yritysten erilaisuudesta toimintojensa suhteen (koko, toimiala), on hyvin vaikeaa 

määritellä mitään yhdenvertaisia rahamääräisiä mittareita arvioiden pohjalle. Tutkimuksen 

mittaristona on siten käytetty edellä esitettyä yksinkertaistavaa numeerista esitystä. (Juvonen 

ym. 2014, 21 -22; Ilmonen ym. 2013, 100 – 101; Suominen 2003, 43 – 46; Santanen ym. 2002, 

86; Valli 2015, 57 – 62.) 

 

Riskianalyysiä varten on kyselytaulukon seuraavaan sarakkeeseen lisätty annetuista vakavuus 

ja todennäköisyys numeroarvoista ristitulona laskettu niin kutsuttu riskiarvotekijä (riskiluku). 

Riskiluku kuvaa kyseisen riskin merkittävyyttä kokonaisarviointia varten. Jotta myös 

harvemmin toistuvien vakavien riskien merkitsevyys tulisi huomioitua, riskin vakavuutta on 

syytä painottaa enemmän (neliöllisesti) kuin todennäköisyyttä. Riskiarvotekijä lasketaankin 

tässä tutkimuksessa kaavasta:  

Riskiarvotekijä = (Riskin vakavuus) ² * Riskin todennäköisyys 

Riskiarvotekijä laskemalla pyritään saamaan esille merkitsevimmät riskitekijät kohdejoukossa. 

(Juvonen ym. 2014, 22; Ilmonen ym. 2013, 83, 172.) 

 

Viimeisenä numeerisena arvona haastateltavalta jokaisen riskin osalta kysytään vielä, onko 

organisaatio varautunut jotenkin kyseisen riskin toteutumiseen. Tämä tekijä ilmentää yleisellä 

tasolla harrastaako yritys jo riskienhallintaa vai ei.  Vastaus omassa sarakkeessaan arvoina kyllä 

= 1 tai ei = 0. 

 

Tutkimuksessa yrityskohtaiset kerätyt tiedot on koottu Excel – taulukkoon, josta ote 

haastatteluissa käytetystä yrityskohtaisesta haastattelukaavakkeesta Excel-taulukon välilehtenä 

on esitetty liitteessä 7. Kyselylomakemallia on sovellettuna testattu aiemmin riskien johtamista 

käsittelevän seminaarityön yhteydessä kahden eri toimialalla vaikuttavan pienyrittäjän 
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koehaastattelun avulla.  Siten kyselylomaketta voidaan katsoa kehitetyn kokemusperäisesti 

kognitiivisen haastattelumallin mukaisesti, tavoitteena uudelleen käytettävä 

riskienarviointityökalu. (Hyvärinen ym. 2017, 99 – 101; Elfvengren 2016; Ilmonen ym. 2013, 

50).  

3.2. Tutkimuksen suoritus 

Tämän haastattelututkimuksen perusjoukko (populaatio) on määritelmän mukaisesti Suomessa 

teknologia-aloilla toimivat PK – yritykset, jotka ovat Teknologiateollisuus ry jäsenyrityksiä. 

Kyseisen PK -yritys kannan ilmoitettu suuruus on 3.183 yritystä, joista luokkiin B ja C kuuluu 

siis yhteensä 1.691 yritystä [1.2.]. Toisaalta Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteriin on 

listattu vain noin puolet perusjoukon suuruudesta, eli 1.595 yritystä nousevassa 

aakkosjärjestyksessä, jota tässä tutkimuksessa on voitu käyttää otannan perusjoukkona. 

(Teknologiateollisuus 2018; Vallin 2015, 21 – 25.)  

 

Otanta perusjoukosta rakentuu menetelmällisesti niin, että joka kymmenes alkio (yritys) 

välimatkalla ensimmäisestä luetteloidusta valitaan ensisijaisesti poiminnan kohteeksi. 

Toissijaisena kohteena, mikäli ensisijainen alkio poiminnassa ei täytä hakukriteeriä ilmoitetusti 

työntekijöiden määrän mukaan (Teknologiateollisuuden luokat B ja C), käytetään poiminnassa 

askeltamalla aina seuraavaa järjestyksessä olevaa luetteloitua alkiota. Menetelmän tavoitteena 

on löytää tutkimukselle edustava noin 10 % otanta perusjoukosta, joka satunnaisesti edustaa eri 

teknologiatoimialoja ja maantieteellisesti jäsenrekisterin mukaan koko maata. Koottavan 

otoksen kohdeyritysten (alkioiden) taustatiedot (liikevaihto, toiminnan jatkuvuus, mahdolliset 

yritysjärjestelyt, johdon tavoitettavuus) on edelleen tarkistettu työpöytätutkimuksena ennen 

haastattelupyyntöjä, jotta otanta muilta osin täyttää tutkimuksen asettelun. 

 

Tutkimus otokseksi edellä esitetyllä menettelyllä perusjoukosta löytyi 

jäsenluettelosovelluksesta lopulta 157 yritystä, joista 111 yritystä on luokiteltu B ja 46 yritystä 

C kokoluokkaan. Haussa askellusta menetelmän mukaisesti jouduttiin suorittamaan 108 kertaa, 

joka kuvaa pienimmän yrityskokoluokan (luokka A) osuutta jäsenrekisterissä. Toinen 

askellukseen vaikuttava tekijä oli, että luetteloon on sisällytetty konserniyhtiöiden eri 

sivutoimipisteitä, jotka on poistettu otoksen oikeellisuuden varmistamiseksi.  
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Löydettyjen 157 yritysten taustoja on edelleen työpöytätutkimuksena selvitetty rekisterissä 

annettujen kontaktitietojen avulla yritysten internet-sivustoilta sekä Kauppalehden, 

Taloussanomien ja Finder.fi yrityshakemistojen avulla. Siten on varmistettu päivitettyjen 

tietojen avulla, että kyseessä on todella luokkiin B ja C kuuluva yritys aiemman määriteltyjen 

tutkimuskriteerien mukaisesti. Lisäselvitys on tehty myös tutkimuksen laadun varmistamiseksi 

oletuksena, että jäsenrekisterin merkinnöt saattavat olla päivittämättömiä. Tarkistuksien jälkeen 

otoksen kooksi redusoitui 91 yritystä (71 B ja 20 C kokoluokassa) pääosin syystä, että 

jäsenyrityksistä monet ovat käyneet viime aikoina läpi yritysjärjestelyitä ja toimivat nykyisin 

jonkin toisen yritysryhmän osana (tytäryhtiönä). Tyypillistä tällaisille yrityksille on, että 

hallintoon liittyvät prosessit ovat muuttuneet pääyhtiön mukaisiksi ja ovat siten pois 

tutkimuksen fokuksesta.  

 

Tutkimusotoksen 91 yrityksestä, niiden hallituksien puheenjohtajista ja/tai toimitusjohtajista 

koostettiin kontaktilista haastatteluyhteydenottojen koordinoinniksi. Yhteyttä 

haastattelupyyntöihin otettiin sähköpostilla sekä tätä seuranneella puhelinsoitolla. 

Haastatteluihin suunnitellusti käytetyn viiden viikon aikana tavoitettiin 45 yritystä, joissa 

osassa haastatteluun kieltäydyttiin suoraan tai sopivaa ajankohtaa haastatteluille ei pystytty 

lopulta löytämään. Lopulta 16 yrityksen johtohenkilöt eri teknologiatoimialoilta Etelä-Suomen 

alueelta suostuivat haastattelupyyntöön. Vastausprosentiksi muodostui siten 17,5% 

kohdennetussa ryhmässä, jonka voidaan olettaa olevan selvästi suurempi kuin postituskyselynä 

tyypillisesti saavutettavat vastausprosentit. 

 

Yksittäiset haastattelut kestivät keskimäärin 43 minuuttia, joidenkin venyessä vapaamuotoisten 

keskustelujen kautta jopa parin tunnin mittaisiksi.  Haastatteluiden kvalitatiivinen osuus 

väittämäkysymysten osalta on menetelmällisesti ”kiteytetty” litteroimalla nauhoitusten turvin. 

Haastateltavat tyypillisesti kertoivat tarinaansa kokonaisuutena haastattelun edetessä, joten eri 

kysymysten (V1 – V7) vastauksien sisältöä on tutkija joutunut iteroimalla rakentamaan 

litteroinnin yhteydessä.  

 

Litteroidut vastaukset väittämien osalta on koottu yhteen (Excel) taulukkoon, josta vastausten 

yhteneväisyyksien ja merkittävimpien poikkeamien tunnistaminen on havainnollisempaa.  

Riskientunnistamiseen käytetyn haastattelulomakkeen avulla kerätty kvantitatiivinen data 

rekisteröityi yrityskohtaisesti instrumentaalisesti paperilomakkeelle haastattelutilanteessa ja se 
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siirrettiin omana osionaan taulukkolaskentaohjelmaan analyysiä varten. Yritysten keskinäistä 

vertailua varten taulukkoon on lisätty omina attribuutteinaan yritysten kokoluokka (B, C), 

päätoimialaluokka [1.2.], omistusrakenne karkeasti luokitellen sekä haastatellun henkilön oma 

asema/rooli yrityksessä. Yrityskohtaisesti tiedot ovat pseudonymisoitu taulukkoon 

numeroavaimella luottamuksellisesti. Siten yritysten nimiä eikä haastateltuja henkilötietoja voi 

tunnistaa tai yksilöidä tämän työn esityksen avulla ilman tarvittavaa koodausta. (Tietosuoja.fi 

2018.) 

3.3. Tutkimuksen analyysimenetelmistä 

Tutkimuksen ensimmäisen osan väittämät V1 – V7 kvalitatiivisen analyysin tavoite on 

annettujen haastatteluvastausten avulla saada esiin, miten riskienhallintaa ja riskienhallinnan 

prosesseja hyvään hallintotapaan ja yhteiskuntavastuuseen liittyen kyseisessä kohderyhmässä 

ylipäätään harjoitetaan sekä miten nämä organisoituvat käytäntöön yrityksissä. Väittämät 

haastavat kertomaan miten prosessin omaista työskentely on, ja miten suorituksen valvonta on 

järjestetty organisaatiossa. Teoriaan pohjautuen testataan myös tunnistaako haastateltava 

ylipäätään riskejä organisaatiossaan ja onko näiden jaottelu/kategorisointi miten harkittua 

käytännön johtamisessa.   

 

Tutkimuksen toisen osan analyysien tarkoituksena on löytää selvästi merkittävimmiksi 

tunnistetut riskitekijät tutkimuksen kvantitatiivisen datan pohjalta seuraavien kysymysten 

mukaisesti. (Valli 2015, 73 – 88.) 

 

 Kuinka monta riskiä tunnistetaan ehdotetuista  keskiarvo kaikkien yritysten 

tunnistusluvuista, esitettynä %. 

 Kuinka moneen riskiin on varauduttu  keskiarvo kaikkien yritysten varautumisluvusta, 

esitettynä %. 

 Merkittävimmät riskit merkitsevyysarvon mukaan  oleellisin tieto empiriasta 

tutkimuksessa jatkokehittelyä varten! 

 Tilastollisesti edellisten lukujen jakaumat, esiintyvätkö selvästi (hajonnat/mediaanit) 

todistaen datan osuvaksi  ulkopuolisten (outliers) datojen havainnointi ja merkitsevyys?  
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4. Tutkimuksen tulokset ja analyysi 

Tutkimusosuudessa teoriaosuuden viitekehystä, riskienhallinta PK -yrityksissä, tutkittiin 

esitettyjen seitsemän väittämän sekä riskien arvioinnin sisältävän haastattelulomakkeen avulla 

esitellyn haastattelututkimuksen keinoin [3.]. Seuraavassa tutkimuksen dataa analysoidaan 

tutkimusasetelman [2.7.] mukaisessa järjestyksessä.  

4.1. Väittämä 1. 

Myös PK -yrityksissä tunnistetaan riskienhallinta strategisesti ja laaditaan politiikkoja 

ohjeistamaan riskienhallinnan toteuttamista liiketoiminnassa? 

 

Haastattelujen mukaan voidaan todeta, että yritysten joukossa liiketoiminnan riskit tunnistetaan 

strategisesti hyvin vaihtelevasti. Toiset haastatelluista korostivat riskienhallintaa harrastettavan 

yritysten hallinnoinnissa laadittaessa ohjeistusta (politiikkoja) esimerkiksi yrityksen 

nimenkirjoitusjärjestyksestä, sisäisestä hyväksymisjärjestyksestä, johtoryhmän kokoonpanosta 

ja työjärjestyksestä sekä toimitusjohtajan toimivallasta. Osa haastatelluista totesi, että heidän 

yrityksissään ei tunnistettavasti kirjata mitään politiikkoja. Toisaalta kerrottiin, että hallitus ja 

johtoryhmä kyllä kommunikoivat suunnittelussaan korostamiansa ohjeita ja 

kehittämiskohteiden vastuita edelleen organisaatiossa, jota voisi kuvata politiikkojen 

dokumentoinniksi. Esimerkkinä ohjeet keskittymiseen strategisesti vain tiettyyn rajattuun 

asiakasjoukkoon toiminnan kannattavuuden takaamiseksi. Pienemmissä pitkään toimineissa 

perheyrityksissä tai yhteisöllisesti (työtekijät) omistussuhteessa olevissa yrityksissä, joissa 

omistaja(t) toimivat vielä operatiivisesti päivittäisessä toiminnassa mukana, pystyi aistimaan 

kommunikaation ja politiikojen jalkautumisen tapahtuvan hyvin käytännön läheisesti isännältä 

palkollisille tai muuten ”porukassa” yhteisöllisesti menetellen. Toimialan jatkuvuus ja piennen 

yrityksen avainhenkilöt strategisena uhkana askarruttavat yrityksissä ja nämä ohjaavat 

suunnittelua, muodostaen politiikkaa mihin ja miten edelleen suuntaudutaan.  

 

Koolla ja omistuksella näyttää olevan merkitystä hallinnon järjestäytymisasteeseen. 

Toiminnankoon ja aiemman kehityksen (yritysjärjestelyt, perheyritysten sukupolven 

vaihdokset) johdosta yritykset eroavat toisistaan siinä, miten riskejä ylimmällä tasolla 

käsitellään. Joillakin yrityksillä toimivat prosessit saattavat periytyä ajalta, jolloin yritys oli 
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osana suurempaa yritystä, toisilla taas oman kehityksen tuloksena. Mikäli yrityksen omistus on 

laajemmalla ulkopuolisella ryhmällä (esimerkiksi pääomasijoittajat), korostuvat hyvän 

hallintotavan käytännöt riskienhallinnan kuuluessa tässä keskiöön. Tällaiset yritykset joutuvat 

kommunikoimaan hallinnostaan, kuten esimerkiksi eettiset ohjeet, ulkoisessa tiedotuksessa 

(sivustoilla) omistajien ja kansainvälisten suurasiakkaidensa takia (imagotekijät, maineriskit). 

 

Joillain yrityksillä toimialalla vaikuttavat regulaatiovaatimukset ohjaavat riskienhallintaa 

keskeisenä osana strategiasuunnittelua. Valmistavat yritykset tuntuvat korostavan 

laatupolitiikkaa ja -järjestelmää, joka heidän mielestään ohjeistaa myös riskienhallinnan osana 

organisaation toimintaa (ISO 9001:2015). Menettelyt uhkien ja mahdollisuuksien 

tunnistamiseksi nähtiin hyvin laadun tarkkailun näkökulmasta koskien tuotannollista toimintaa 

ja tuotetarjontaa, ei niinkään kokonaisvaltaisen riskienhallinnan näkökulmasta. Käytetyn 

laatustandardin viimeaikaisen päivityksen vaatimat muutokset koettiin pakottavat yritykset 

ajattelemaan riskejä laajemmin ja päivittämään yrityksen laatujärjestelmää ja ohjeistusta 

organisaatiossa kyseisten muutosten osalta. Yritykset implementoivat mainitun standardin 

ohjeistuksen hyvin kirjaimellisesti, koska tarvitsevat toiminnassaan ulkoistenauditoijien 

myöntämän laatusertifioinnin ulkoisena mainetekijänä markkinoille päästäkseen [2.3].  

 

Haastattelija (tutkija) havaitsi myös, että haastattelun ensimmäisenä kysymyksenä esitetty väite 

V1 tuli haastateltaville ehkä hieman yllättäen, valmistautumiseenhan ei annettu tilaisuutta. 

Tutkimusmenetelmän mukaisesti otoksen yritykset [1.2. & 3.2.] ovat jo toimineet joitain 

vuosia, joten toimintaideaa (visio, missio, arvot, strategia) ja sen toteuttamista osana 

riskienhallintaa on varmasti olemassaolon aikana jossain mielessä harjoitettu. Haastattelijan 

pikainen avauskysymys yrityksen hallinnoinnista ja ohjaavien politiikkojen laatimisesta 

riskienhallinnan näkökulmasta on saattanut tuntua abstraktilta ja vaikealta hahmottaa 

tilanteessa. Teorian [2.1.] painottamia pääkohtia riskienhallintapolitiikan laatimisesta ja 

jalkauttamisesta oli vaikeaa päätellä harjoitettavan haastatteludatan avulla. Haastateltavat eivät 

luonnollisesti myöskään avanneet luottamuksellisia tietoja sisältäviä 

liiketoimintasuunnitelmiaan (diplomi)työntekijälle. 

 

Seuraavat väittämät, jotka johdattavat ajattelun enemmän käytännön läheiseksi, avautuivat 

selvästi helpommin haastatelluille ja vastaukset iteroituivat enemmän kokonaiskuvaa 

muodostavaksi haastateltujen yrityskonteksteissa.   
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4.2. Väittämä 2. 

Laaditut politiikat sisältävät strategiset tavoitteet, riskienottokyvyn rajoitteet, menetelmät ja 

organisoinnin riskien hallitsemiseksi? 

 

Haastattelujen mukaan useimmissa yrityksissä riskienottoa tarkastellaan vuosittain 

suunnittelukierroksien yhteydessä (vuosikello), jolloin tunnistettuja riskejä arvioidaan 

liiketoiminnan kehityksen mukaan toimintasuunnitelmaa työstettäessä, käyttäen mm. SWOT 

analyysejä. Kyseisissä suunnittelukierroksissa haastateltavat kertoivat yritysten johtoryhmien 

arvioivan luonnollisesti liiketaloudellisia uhkia ja mahdollisuuksia, mutta myös prosessien ja 

riskienhallinnan yleistä tilaa yrityksissä. Riskienottokyvyn tilaa mainittiin tarkasteltavan 

esimerkiksi vakuutusten kattavuutena muuttuneen toiminta-asteen suhteen, 

henkilöstöresurssien riittävyyden ja kompetenssin (avainhenkilöriski) suhteen sekä 

tuotetarjonnan kattavuutena markkinatilanteeseen verrattuna (toimialariskit). Osassa yrityksistä 

suunnittelukierroksista hallinnon antama ohjeistus näytti tosin olevan minimaalista, keskittyen 

lähinnä toiminnan kannattavuuden varmistamiseen. Tästä esimerkkinä tarjoustoimen 

riskienoton rajoitteet hallitukselta (omistajalta). Huomiona pienemmissä yrityksissä oli, että 

omistava operatiivinen johto osallistuu selkeästi itse kyseiseen suunnitteluun. 

 

Seuraavassa haastatteluissa huomioituja lainauksia strategisista poliittisista päätavoitteista ja 

rajoitteista operatiivisentoiminnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi organisaatioissa. 

 Pyrkimys ammattimaiseen työskentelyyn. 

 Asiakasuskollisuuden ja asiakkaan lisäarvon huomioiminen. 

 Asiakasvalinta, jolla vältetään liiketoiminallisia riskejä eritoten taloudellisessa mielessä. 

 Kestävä tuloksellisuus ja luotettava toiminta asiakkuuksissa ja ympäristöasioissa. 

 Korkoriskien takia yhtiön pitkäaikaiset lainat ovat kiinteällä korolla. 

 Likviditeettiriskiin on varauduttu luotollisella tilillä ja luottoa vastaan on kiinteä vakuutus. 

 Rahoituksen riskien rajaamiseksi yhtiön myyntisaamiset ovat vakuutettu asiakaskohtaisesti 

90% asti. 

 Riskien rajausten ja käsittelyn harkinnan korostaminen tuotekehitystyössä. 

 Strategisesti jalostusarvon lisääminen omissa tuotteissa asiakaskohtaisesti, ei 

projektitoimituksina ts. pitkiä koko elinikäisiä sarjoja asiakkaille. 
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Väittämien V1 ja V2 pohjalta voidaan todeta niin sanotun kokonaisvaltaisen riskienhallinnan 

(ERM) toteutuvan haastateltujen yritysten ylimmän johdon (hallitus, hallinto) ohjaamana 

vaillinaisesti, mikäli tavoitteena pidetään kirjallisuuden määrittelemiä tavoitteita poliittisesta 

ohjauksesta [2.1.]. Omistajaa edustava hallinto tällä yrityskoolla tuntuisi haastattelujen 

perusteella keskittyvän poliittisesti riskinottohalussaan lähinnä pitämään jo hankitut 

kannattavat asiakkaat, kannattavuuden perustuessa olemassa olevaan tarjontaan. Eli riskisalkun 

hallinnassa riskinkantokykyä ei niinkään haluta testata [2.1.]. Useimmat haastattelujen 

lainaukset kohdistuvat taloudellisen riskin torjumiseen, joka on tyypillistä perheyrityksille, joita 

oli myös otoksessa. Perheyrityksissä tämä asenne saattaa tosin muuttua uuden sukupolven 

astuessa vastuuseen, joista haastattelujen joukossa oli myös esimerkkejä nähtävissä 

(viimeaikaiset yrityskaupat). Yleisenä havaintona voidaan edelleen todeta yrityskoon ja 

omistajuuden operatiivisen osallistumisen vaikuttavan otantana olleessa yritysjoukossa, miten 

hallinnointiin perehdytään. 

 

Kokonaisuutena haastatellut yritykset näyttivät hajautuvan riskienhallinnassaan viiden 

kehitysvaiheen mallissa [2.1.] vaiheiden 1. ja 4. välille (kuva 1.). Eli pienimmät yritykset olivat 

hakemassa turvaa uhkilleen vielä lähinnä vakuutuksiin orientoituneena, kun taas pidemmälle 

kehittyneimmät lähinnä ulkoisen omistajuuden paineesta olivat jo integroineet strategisesti 

riskienhallinnankehyksen toiminnan suunnitteluun omistajaedun huomioiden.  

4.3. Väittämä 3. 

Riskienhallintatyö on prosessinomaista sisältäen riskien tunnistamisen, analyysin ja arvioinnin 

vaiheet sekä käsittelyn päätöksineen tarvittavista riskinhallintamenettelyistä? 

 

Kuten aiempien väittämien yhteydessä todettiin, tyypillisesti riskien huomioiminen on 

haastatelluissa yrityksissä kuulunut osana johtoryhmän vuosittaista prosessinomaista strategista 

suunnittelua (vuosikello). Suunnittelussa liiketaloudelliset tekijät kuten kilpailu- ja 

markkinatilanne sekä rahoituksen riittäminen ja järjestyminen korostuvat PK -yrityksissä. 

Joukosta oli selvästi yrityksiä, jotka eivät pitäneet toimiaan prosessin omaisina vaan riskejä 

mainittiin tarkasteltavan ja arvioitavan tapauskohtaisesti, ei menetelmällisesti. Näissä 

tapauksissa riskienhallinta tuntui sisältävän lähinnä vain arvioinnin vakuutettavissa olevista 

riskeistä, niiden siedettävästä tasosta oman osuuden pienentämiseksi ja kestämiseksi. Edelleen 
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joukko haastatelluista pitivät laatustandardin (ISO 9001:2015) kehyksen sisältävän 

riskinhallinnan toimet ja menetelmät osana talossa harjoitettavaa prosessijohtamista. Näiden 

prosessien kautta riskejä tunnistetaan sekä arvioidaan vakavuuden että todennäköisyyden 

mukaan, ja merkitsevimpien riskien hallitsemiseksi suunnitellut toimenpiteet allokoidaan 

vastuuhenkilöille organisaatiossa. Kyseisen riskienhallintatyön ei tosin todettu koskevan 

kaikkia liiketoimintaan sisältyviä riskejä, koska standardi ohjaa ajattelua laatuprosessin 

mukaisesti operatiivisiin tekijöihin. 

 

Siitä miten yrityksissä ohjeistusta riskienhallinnan osalta menetelmällisesti organisoidaan ja 

jalkautetaan eivät haastateltavat paljonkaan kertoneet. Joissain tapauksissa käytännön 

organisoinnin kerrottiin tapahtuvan välijohdon kautta esimiestyöhön sisällyttäen (tiedon 

panttaus), kun taas toiset yritykset panostivat henkilöstönsä informointiin hyvinkin avoimesti. 

Tässä suhteessa työpaikoilla saattoi vallita jännitteitä henkilöstöryhmien kesken, joten 

haastattelija ei voinut asioita syvällisemmin havainnoida. 

 

Otoksen yrityksistä löytyi myös poikkeuksia, joissa riskienhallintaa menetelmällisesti teoriasta 

opittuna parhaimmillaan harrastetaan. Seuraavassa huomioita ja lainauksia eri haastatteluista. 

 Riskienhallintatyö on organisoitu prosessinomaiseksi tehtaan lattialle asti, esimerkiksi 

työtapaturmien osalta työvaiheiden riskiarvioinnit tehdään konekohtaisesti, josta ohjeistusta 

päivitetään suojavarusteiden osalta. Työyhteisössä on myös tunnistettu, että inhimillinen 

riski jää edellisistä toimenpiteistä silti olemaan, mutta tätä myös tarkkaillaan.  

 Yleisesti tunnistamattomien riskien, milloin mitäkin havaitaan, kartoittamiseen käytetään 

kolme portaista asteikkoa todennäköisyyden ja vakavuuden määrittämiseen (business 

vaikutus rahassa ja eritoten keskeytysriskien osalta), jonka mukaisesti merkittävimpien 

riskien osalta määrätään vastuullinen asianomistaja vastaamaan soveltuvista 

käsittelytoimista (eliminoiminen, pienentäminen, vakuuttaminen, kestäminen). Kyseinen 

käsittelytoimenpide lisätään myös jatkuvaan kiertävään riskienhallinnan 

tarkastelukierrokseen (vuosikello) seurantaa varten.    

 Vuosittaista riskienhallinnan tilaa tarkastellaan menetelmällisesti riskilogi tyyppisellä 

menettelyllä osana hallitustyötä, jossa tunnistetut riskit analysoidaan vakavuuden ja 

todennäköisyyden mukaan (lasketaan riskikerroin) sekä arvioidaan tarvittavat 

varautumistoimenpiteet kriittisyyden mukaan ja toimenpiteet allokoidaan edelleen 
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vastuullisille toimijoille organisaatioissa. Muulloin riskejä arvioidaan tapaus kohtaisesti, 

mikäli organisaatio niitä akuutteina tuo esiin. 

 Yrityksessä politiikkojen ohjeistamana riskien hallintaprosessissa kirjataan riskien suuruus 

(rahamääräisesti), todennäköisyys, määritellään riskien merkitsevyys ja toimenpiteet 

riskien käsittelyyn sekä myös jäännösriskien suuruus vakuutuksien osalta. Edelleen joissain 

tapaukissa suoritetaan myös jälkiarviointeja (lukuarvot ja sanalliset määreet), miten 

toiminta on onnistunut ja miten prosessia voitaisiin parantaa. Jälkiarviointi kuuluu osana 

laatujärjestelmän rutiineja. 

 [IT -sektori:] Riskienhallintaa harjoitetaan menetelmällisesti tuotteistuksen ja projektityön 

osana, jolloin työvaiheiden tuotosten laadunvarmistus tapahtuu moniportaisen 

valvontaprosessin avulla yksilö- ja ryhmätyönä, mikä ilmeisesti tyypillistä ohjelmistoalalle.  

 

Riskienhallintatyön prosessin omaisuutta arvioitaessa haastateltujen yritysten joukossa 

nousevat samat kohdat esiin, kuin jo edellisten väitteiden osalta. Yritysten koolla ja 

omistajuudella on merkitystä, miten hallitus (omistaja) on riskienhallinnan ohjeistanut olemaan 

prosessinomaista ja niin, että se selvästi myös osoittaa tuloksellisuutensa. Tuloksellisuus on 

nähtävissä suoraan taloudellisissa mittareissa, mutta edelleen myös turvallisuuden ja 

henkilöstönäkökulman kautta, jotka heijastuvat maineeseen (imagoriski) ja yrityksen 

suoriutumiseen. Näitten painotuksessa juuri tutkimuksen attribuutteina olevilla tekijöillä (koko, 

toimiala, omistus, haastateltavan asema) on vaikutuksensa. Riskienhallinnan teorian 

tunnettavuudesta kohdejoukossa kuvaa havainto, että yksikään haastatelluista ei maininnut 

tuntevansa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan (ERM) standardistoa tai mitään muuta 

teoreettista kehystä aihealueesta [2.3.], vaikka joissain yrityksissä lainauksien mukaisesti voi 

havaita prosessien melko kattavastikin otetun jo haltuun. Näiden yritysten riskienhallintatoimet 

muistuttavan hyvin läheisesti Suomisen (2003) esittelemää prosessimallia (kuva 2.) riskien 

analyysin, arvioinnin ja käsittelyn osalta [2.2.], mikä myöhemmin kehitetyn kattavamman ISO 

31000:2018 kehyksen (kuva 3.) avuin on lähellä kokonaisvaltaista toimivaa sovellusta näissä 

yrityksissä  

4.4. Väittämä 4. 

Väittämien V1 – V3 määrittelemää työtä ohjaavat tunnistetusti hyvän johtamis- ja 

hallintotavan, sisäisen valvonnan ja yritysvastuun periaatteet? 
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Tämän väittämän aihepiiriä koskien useimmat haastatellut totesivat, että heidän yrityksensä 

kohdalla hyvän johtamis- ja hallintotavan (GC) mukaisten politiikkojen laatiminen ja 

työstäminen ei toteudu yritystoiminnan koon takia kirjaimellisesti tai formaalisti, mutta 

tavallaan yrityksen omana sovelluksena kylläkin. Seuraavassa haastatteluissa esiin tulleita 

huomioita ja lainauksia kohderyhmän eri yrityksistä. 

- Sisäistä valvontaa tapahtuu lähinnä kontrolleri -toiminnon avulla, ei muuten; samalla 

haastateltu toteaa, että hallintoa tulisi kuitenkin kehittää yleisesti myös PK -sektorissa. 

- Laatukäsikirja laatustandardin mukaisin kirjauksin (määritelmät) ohjaa yrityksen sisäisen 

valvonnan toimintaa, tavoitteita sekä käytännön johtamista työssä. 

- Hyvä hallintotapa kuuluu rakenteellisesti osana yrityksen periaatteisiin, ilmeten mm.  

vastuunjakoina päätöksenteon rakenteissa. Esimerkkeinä tästä, ettei toimitusjohtaja kuulu 

yhtiön hallitukseen vaan toimii siellä esittelijän roolissa, tai että palkoista ei päätä lähin 

esimies. 

- Hallituksen työjärjestys käsittelee esimerkiksi toimitusjohtajan valtuudet rahan käytöstä 

(yritysostot, osakkeiden ostot, merkittävimmät rahoitukset kuten investoinnit ja kaupat). 

Henkilöstön kehittämiseksi on laadittu oma avainhenkilöprosessi ylimmällä taholla 

riskialttiuden vähentämiseksi. 

- Hyvää hallinto- ja johtamistapaa sekä sisäistä valvontaa yrityksessä harjoitetaan 

perheyritysmäisesti omistajuuden korostuessa vertikaalisti organisaatiossa, perheenjäsenten 

toimiessa yrityksessä eri tehtävissä. 

- Hallinnointi, johtaminen sekä valvonta tunnistetaan organisaatiossa enemmänkin sisäisesti 

avoimena esimiestyönä ei prosessina; sidosryhmiin nähden tuotevastuu takuukäytäntöjen 

osalta kuvaa yritysvastuun periaatteita yrityksessämme. 

- Työtehtävien joustavuuden kehittämiseen johto on laatinut prosessin, joka ohjaa 

henkilöstöä kyselyyn perustuen (osaan/en osaa – haluan oppia/ei ole alaani – kiinnostus 

tehtävän kiertoon) omaehtoisesti kehittymään ja siten viihtymään yrityksessä. Vaihtuvuus 

tässä yrityksessä onkin lähes olematonta, lähinnä eläköitymistä. 

- Yritys toteuttaa liiketoimintaansa kansainvälisesti hyväksyttyjen hallintokäytäntöjen eli 

hyvän hallintotavan mukaisesti. Konsernin johto raportoi säännöllisesti hallitukselle 

konsernin yritysten toiminnasta, rakenteesta, taloudellisesta tilanteesta ja liiketoiminnan 

tuloksellisuudesta myös riskienhallinnan viitekehyksen huomioiden. 

- Sisäisen valvonnan pelisäännöt ja rajoitteet on dokumentoitu yrityksen eettisessä 

ohjeistossa. Yritysvastuuta korostetaan eettisen ohjeiston avulla painottaen 
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henkilöstönäkökulmaa (sitoutuminen, tasa-arvo, kehittäminen, työturvallisuus, 

eturistiriitojen ratkaiseminen), omaisuusnäkökulmaa (aineellinen, aineeton, 

luottamuksellinen tieto, viestintäjärjestelmien käyttö, sosiaalinen media, kirjanpitotapa), 

yrityksen asemaa ja velvoitteita julkisiinsidosryhmiin (laillisuus) sekä vastuullista 

ympäristönäkökulmaa. 

 

Otannan yrityksistä ei yksikään ollut listautunut, joten vain muutamien yritysten laajemman 

omistuspohjan ja vientiin suuntautuneen toiminnan (suurasiakkaat) takia väitteen mukaiset 

termit olivat tuttuja. Suurimmalle osalle haastatelluista termit olivat enemmän vieraita ja 

jäsentelemättömiä, viitaten mitä kirjallisuus aiheista kertoo [2.4.]. Pääosalta ryhmästä puuttuu 

selvästi regulaation mukainen paine huomioida kyseiset tekijät hallintoa järjestäessään, mikä 

korreloi edellisen väitteen toteamaan riskienhallinnan prosessien vaillinaisuuteen 

kohderyhmässä. Edelleen huomiona tässä yhteydessä on, että hallintotapa perheyrityksissä 

saattaa olla hyvinkin patruunamainen hallinnoinnin ja valvonnan toimiessa henkilöityen, mutta 

toisaalta asiakkuutta kuunnellen ja siten yritysvastuutekijät saattavat yllättäen jopa korostua. 

Eroavaisuus yrityksiin, joissa palkkatoimitusjohtajat tuovat esille yleisesti tunnetut hallinnon 

johtamistavat, mahdollisesti kohdatessaan toimivaltarajansa toimiessaan agenttivaltuutettuina, 

on melkoinen lainausten mukaisesti. Näiden ääripäiden välillä hyvän johtamis- ja hallintotavan 

periaatteet tunnistetaan, onhan varsinkin englannin kielisellä termillä lähes ”ismin” maine, 

mutta toisaalta sisäisen valvonnan ja yritysvastuun ohjeisto tuntuu täysin vieraalta käsitteistöltä 

[2.4.]. Esimerkiksi yritysvastuu rinnastettiin eräässä tapauksessa ympäristövastuuseen, joka 

operatiivisesti kehykseen tietenkin kytkeytyykin. Päätelmänä tästä onkin, että kehyksen 

asiakohtiin ei kohderyhmän yrityksien toimissa ole vielä ollut syytä paneutua monessakaan 

tapauksessa. 

4.5. Väittämä 5. 

Riskienhallinnan operatiivinen valvonta on hoidettu menetelmällisesti, esimerkiksi kolmen 

puolustuslinjan mallin mukaisesti? 

 

Väittämän esiin tuoma kolme puolustuslinjan malli [2.4] oli kaikille haastelluille tuntematon 

käsite. Tämän todettuaan haastattelija avasi väittämää ennen haastateltavan vastausta 

kertomalla teoriaosuuden (kuva 5.) mukaisesti, miten käsitteistö voisi kuvitellusti yrityksessä 
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ilmetä. Tässä kohden haastattelija teki tutkimuksellisesti mahdollisen laadullisen virheen 

johdattelemalla haastateltavaa. Annetun johdannon mukaisesti useimmat haastatellut nimittäin 

mielsivät yrityksillään olevan tunnistettavissa jonkinlainen rakenne valvontamalliksi, mutta 

osassa yrityksistä ei rakenteita voinut tunnistaa lainkaan. Siitä käsittikö haastateltava aina, että 

kyseessä oli lähestyminen riskienhallinnan näkökulmasta valvontaan kolmen puolustuslinjan 

mukaiseksi vai sekoittiko hän asian abstraktisuuden takia ajattelemaan laatujohtamisen tai 

yleisjohtamisen valvontaa yrityksessään ei tullut ilmi haastattelutilanteissa. Tuloksena saadussa 

datassa saattaa siten olla monimuotoista virhettä. Seuraavassa havaintoja puretaan kuitenkin 

teoriaosuudessa esitetyn kolmen puolustuslinjan mallin mukaisesti jaotellen. 

 

Yleisesti haastateltujen yritysten osalta voidaan todeta, että riskienhallinnan operatiivinen 

valvonta toteutuu loogisesti teoriassa esitetyn 1. puolustuslinjan mukaisesti [2.4]. Linjavastuu 

toteutuu kohderyhmän PK -yrityksissä, kuten minkä kokoluokan yrityksessä tahansa, 

operatiivisena johtamisena mitä voidaan pitää tyypillisenä järjestäytyneelle yritystoiminnalle. 

 

Valvonnan tukitoimintojen menetelmällisyyttä kuvailtaessa riskien operatiivinen valvonta 2. 

puolustuslinjan [2.4.] tasolla miellettiin haastateltavien joukossa hyvin yleisesti 

laatupäällikköfunktiona. Tämä korostuu yrityksissä, jotka tukeutuvat toiminnassaan 

laatustandardien, etupäässä ISO 9001:2015 käyttöön [2.3]. Tällöin laatuprosessin omistaa 

tyypillisesti nimetty henkilö (laatupäällikkö, kehitysjohtaja, prosessipäällikkö) joka 

dokumentoi (laatukäsikirja) ja ohjeistaa (koulutus) organisaation muita toimijoita 

tukifunktiona. Haastatellut yritykset painottavat kyseisen standardin sisältävän kannanoton 

myös riskienhallintaan, mutta sisällön vaihtelevan yrityskohtaisesti. Kyseinen viittaus 

standardiin ei kuitenkaan ole oikein ymmärretty, koska standardi kehoittaa vain riskiin 

perustuvaan ajatteluun laatujärjestelmää laadittaessa, minkä ilmentymä on tunnistaa 

laatupoikkeamista johtuvat uhat ja mahdollisuudet. Tämä lähestyminen ei todellakaan ohjeista 

riskienhallintajärjestelmän aikaan saamiseen [2.3.]. Muista 2. puolustuslinjan sovelluksista 

haastateltavat kertoivat yritystensä käyttävät ulkoisten konsulttien asiantuntijapalveluita 

tarvekohtaisesti vastaavissa tarkastustoimissa. 

 

Erillisenä 3. puolustuslinjana haastateltavat näkivät vuotuisen laatuauditoinnit edellä mainitulle 

laatufunktiolle (laatukäsikirja), tämä yleisesti ulkoisen sertifioidun auditointiorganisaation 

toimesta (DNV, ISO). Muina 3. puolustuslinjan [2.4.] toteuttavina funktioina monet 
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haastateltavista näkivät läheisen yhteistyön tilintarkastajan kanssa yli koko tilikauden eikä 

pelkästään tilintarkastuksissa (PwC). Myös yrityksen hallituksen järjestämät erilliset 

tarkastukset kolmannen osapuolen (konsultti) avulla sekä yrityksen liiketoiminnan kehitystä 

sparraavat niin kutsutut ”Advisor Board” tyyppiset ryhmät tulivat esille. Keskeistä tällaiselle 

ulkopuolisia kokeneita ammattilaisia käsittävälle taholle on arvioida esimerkiksi tulevia 

liiketoimintariskejä laajentumissuunnitelmissa rahoittajista riippumattomana elimenä. 

Kansainvälisessä toiminnassa mukana oleville yrityksille oli tunnettua, että ulkoiset tahot kuten 

riskiluokituslaitokset ja isot kansainväliset asiakkaat alakohtaisesti tarkastelevat yrityksen 

tilannetta vuosittain. Tällaisissa tapauksissa kyseisillä tahoilla saattaa puolestaan olla ulkoisia 

riippumattomia tarkastajia auditoimassa toimia omistajan toimesta (kaksisuuntainen arviointi 

ja prosessien korjaus). IT -sektorilla mielenkiintoinen havainto oli, että 3. tason valvonnan 

voidaan katsoa realisoituvan myös käytettyjen tietojärjestelmien hallinnointitasojen avulla 

lukittujen hyväksymiskäytäntöjen ja tästä saatavan suojatun raportoinnin kautta yrityksissä. 

Tällainen järjestely voidaan edelleen varmentaa ulkoisen auditoijan avulla 

tietoturvatarkastuksena. 

 

Siitä, että väittämän teoreettinen sisältö perustuu sisäisen valvonnan suosituksiin (OYL, EU, 

YK) [2.4.], ja että nämä kuuluvat oleellisena varmistuksena riskienhallinnan organisoitumisen 

valvonnalle yrityksen omistajiin nähden ei haastateltavien kesken voinut havaita kokemuksia. 

Toisaalta pienimpien yrityksien kontekstissa ei merkittäviin resurssointeihin aiheessa kannata 

lähteäkään, vaan sopeuttaa teoriatietämys tasapainoisesti omaan toimeen. Tällöin valvonta on 

luonnollisesti 1. linjan mukaisesti operatiivisella johdolla.  

4.6. Väittämä 6. 

Yrityksen tunnistamia riskejä voidaan kategorisoida strategisiin, taloudellisiin, operatiivisiin, 

henkilöstöä koskeviin, omaisuutta käsittelevään yritysturvallisuuteen sekä tietoturvallisuuteen 

viittaaviin alaryhmiin? 

 

Väittämä V6 johtaa haastattelun kohti yrityksessä hallittavia yksittäisiä riskejä tutkien 

riskienhallinnan strukturointia PK -yrityksissä. Teoriasta koostettu riskilajien jaottelu kuuteen 

eri kategoriaan [2.5.] tuntui useimpien haastateltavien mielestä mielekkäältä, mutta 

haastattelujen yhteydessä käytiin keskustelua myös yritysten omista jaotteluperiaatteista. 
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Haastattelujen yhteydessä ilmeni, että riskien jaottelu ja kategorisointi ei suinkaan ole 

mitenkään yksiselitteistä.  

 

Esitetyt kuusi kategoriaa saivat haastatelluilta kritiikkiä, kommentteja ja kehitysehdotelmia 

seuraavien lainauksien mukaisesti.  

 Tuotteiden IP -oikeuksien sijainti kuuden kategorian luokittelussa mietitytti useampaa 

haastateltua. Tekijänoikeudet (IPR) korostuvat PK -yritysten toiminnassa ydinomaisuutena 

ja ovat siten strategisesti merkittäviä. Tosin lähtökohtaisesti omaisuutena ne katsotaan 

enemmän kuuluvan yritysturvallisuuden alueeseen. 

 Tuotekehitystoimintoa mahdollisena riskitekijänä pidettiin kuuluvan strategisiin, mutta 

toisaalta operatiivisiin riskeihin tilannekohtaisesti asiakastarpeita palvellessaan. 

 Tutkimuksesta näyttäisi puuttuvan kannanotto verkkorikollisuudesta (petokset, kiristykset, 

väärät laskut), jotka ovat yleistyneet huomattavasti viime aikoina. Mihin kategoriaan ne 

toisaalta kuuluisivat – tietoturvallisuusriskeihin mahdollisesti? 

 Tässä yrityksessä, kuten myös laajemmin IT-toimialalla, yritysturvallisuus fyysistä 

omaisuutta koskien näyttäytyy minimissään. Merkittävää se on lähinnä, milloin se koskee 

tietoturvallisuutta. 

 Koska tietoturva näkökulma korostuu toimialalla, on tämä periaatteessa osa strategisia 

riskejä yritykselle, tosin sisältäen silloin myös avainhenkilönäkökulman (resurssit). 

 Tietoturvariski työmailla (tuotannollisessa toiminnassa) korostuu toimessa välineistön 

ollessa haavoittuvainen (varkaudet) sekä toisaalta välineistön hallitsematon käyttö sen 

liittyessä sosiaaliseen mediaan. Tällöin tietoturva on osa yritysturvallisuutta. 

 

Seuraavassa haastateltujen huomioita ja lainauksia yritysten omista sovelluksista jaottelulle. 

- Yrityksessä nähdään eri riskien kategorisoinnin perusteet perheyritystaustaan peilaten 

enemmänkin jakautuvan strategisiin (linjaukset, politiikat) ja operatiivisiin 

(toimintasuunnitelmat) pääryhmiin. Nämä ryhmät sinällään käsittelevät samoja riskialueita, 

mutta käytännössä omasta näkökulmastaan ja ajallisesti. Esimerkiksi eri henkilöstö- tai 

tietoturvariskit ovat sekä strategisia toiminnan suunnitteluvaiheessa, mutta operatiivisia 

ajan kuluessa yrityksen arjessa. Riskit ja kategoriat voivat myös luoda uusia riskimääritteitä, 

esimerkiksi taloushallinnon tietoturvariskit jne. Prioriteetit ja merkitsevyydet vaihtelevat 

yrityksen liiketoiminnassa tilanteiden mukaan, mutta talousriskit jatkuvuuden takaamiseksi 
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ohjaavat perheyrityksessä riskiarvioita priorisoidusti aina (kvartaali perheyrityksessä on 25 

vuotta, ei kolme kuukautta). 

- Tässä yrityksessä omaisuus ja yritysturvallisuus sisältyy operatiivisiin riskeihin, eli 

käytössä kategorisointi jakautuu strategisiin, taloudellisiin, operatiivisiin, henkilöstöä 

koskeviin sekä tietoturvaa koskeviin (viisi luokkaa). Henkilöstökysymyksissä 

avainhenkilöriskit ja suunniteltu roolitus korostuvat, johtuen niin sanotusti ”niukkuuden 

markkinoista” PK -yritysrintamalla. 

- Riskit on yrityksen omassa riskienhallintaprosessissa jaettu toisin kuin haastattelija väittää. 

Yrityksessä henkilöstö, johtaminen ja tietoturva kuuluvat operatiivisiin riskeihin, eli 

käytössä on jako neljään kategorian: strategiset, taloudelliset, operatiiviset ja 

omaisuusvahingot. 

- Strategisesti yrityksessä tunnistettavat liiketoimintariskit ovat markkinariski, asiakasriski, 

kilpailija- ja hintariski, poliittiset sekä kulttuuriset riskit, lainsäädäntöön liittyvät 

regulaatioriskit, ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvät ympäristöriskit sekä 

teknologiariskit.  

- Liiketoiminnan kannalta yrityksen merkittävimmät strategiset ja operatiiviset riskit liittyvät 

kysynnän yleiseen kehitykseen ja henkilöstön saatavuuteen, erityisesti korkeasuhdanteessa 

ja isoissa projekteissa. Vahinkoriskeinä, joiden seurauksena yhtiön liiketoiminta saattaa olla 

vaarassa keskeytyä, tunnistetaan palot, räjähdykset, murrot, ryöstöt, ilkivalta ja vesivuodot. 

 

Tutkimustulokset tämän väittämän osalta osoittavat hyvin selkeästi saman kuten teoria 

osuudessa [2.5.] eri kirjoittajien välisistä eroavuuksista kävi ilmi, riskienjaottelu on hyvin 

konteksti (yritys) sidonnaisia. Haastatteludatan osalta lähinnä vain jako strategisiin ja 

operatiivisiin tuntuu yleiseltä ajattelulta. 

4.7. Väittämä 7. 

Operatiivisesti yrityksen johto pystyy sijoittamaan tunnistamiaan riskejä V6:n esittämiin 

kategorioihin ja analysoimaan riskienhallintaa organisaatiossaan näihin perustuen? 

 

Väittämä V7 tarkoitus on testata kirjallisuudesta löydettyjen riskien [2.6] tunnistamista yleisellä 

tasolla haastateltavien keskuudessa. Tämä luo pohjaa edelleen haastattelujen seuraavan osan 

riskien arviointikysymyksiin. Haastatteluissa esitetyn riskikartan (liite 6.) riskit tuntuivat olevat 
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pääosin tunnistettavissa valtaosalle yrityksistä toiminnassaan. Jaottelua aiemmin esiin 

nostettuihin eri kategorioihin oli myös havaittavissa yksittäisten riskien painotusten ja 

riskienvälisten yhteyksien vaihdellessa huomattavastikin. Haastateltavat esittivät myös muita 

riskejä lisättävän tarkasteluun ja perusteita näille eri näkökulmista tuotiin esille. 

Suppeammillaan riskikartan riskeistä vain osa tunnistettiin kuten johdon avainhenkilöt, 

rahavirrat ja rahoitus, tuotekehitys, kilpailijat, toimialan kehitys, tunnistettavat tietoriskit, 

sopimukset, imago & brändi, tuote tarjonta, keskeytysriski, kustannusten kehitys, markkinat, 

asiakkuudet ja toimitukset. Tämä tapahtui kuitenkin vain joidenkin yritysten kohdalla.  

 

Seuraavassa lainauksia kommenteista ja lisäehdotuksista, joita haastateltavat toivat esiin. 

 Riskeillä on toki eri painoarvonsa, esimerkiksi keskeytysriski pienelle alihankkijalle on eri 

asia kuin tällaiselle isommalle toimijalle, jolle ehkä markkinaesteet (maariskit, pakotteet) 

voivat luoda keskeytystilanteita. 

 Esitetyn riskikartan riskeistä osa riskeistä näyttäisi myös linkittyvän toisiinsa, esimerkiksi 

rahavirrat/likvidit – rahoitus; tuotekehitys – tuotetarjonta – markkinat; työsuhdeasiat – 

rekrytointi; työterveys – työturvallisuus. 

 Henkilöstöriskit korostuvat selvästi omalla tuotannollista toimintaa harrastavalla 

toimialalla. 

 Tietosuojariskit korostuvat (GPDR asetuksen voimaantulo tapahtui sattumalta juuri 

haastatteluajankohtana). 

 Avainhenkilöriski voi olla hyvin monimuotoinen PK -yritykselle, joka voi ilmentyä saman 

alan sisällä kilpailuna sekä jatkajien saatavuutena johtotehtäviin (sitouttaminen, pysyvyys). 

 Vakuutusten kattavuutta arvioidaan vuosittain toiminta-asteen mukaisesti yhdessä 

vakuuttajan kanssa ja se on siten jatkuvasti muuttuva tekijä riskienhallinnan keinona. 

 Yrityksellä on käytössä erillinen työvirhevakuutus, joka toimii suojana toimituksissa 

mahdollisesti esiintyviä strategisia virheitä varten, mutta puuttuu tästä riskikartasta. 

 Toimitukset riskeinä tarkoittavat haastateltavan mielestä tarjouksen teosta hyödykkeiden 

luovutukseen sisältävän ketjun tapahtumia ja niistä koostuvat riskit kaiken kaikkiaan. 

 Poliittiset riskit julkisenvallan regulaation takia (PK sektorin tuki maan hallitukselta) voivat 

olla hyvin moniulotteisia. Esimerkkeinä henkilöstön järjestäytymisasteen ja tätä seuraavien 

työhäiriöiden takia koituvat markkinahäiriöt (halua mahdollisimman paljon paikalliseen 

sopimiseen) sekä markkinoille pääsyesteet, kuten tullit, joita sopimalla pyritään 

ehkäisemään. 
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 Hajautuksen huomiointi alihankinnassa, materiaalien saatavuusriskin hallitsemiseksi. 

 Tuotevastuut viennin osalta, etenkin US kaupassa, vastuuvakuudet ja niiden suuruuden 

arviointi. 

 Talouden makro-taso, eli finanssikriisi ulkoisena uhkana investointeja suunniteltaessa, joka 

toteutuessaan estäisi investoinnit ja kasvun. 

 

Haastatteluista saadut lisäkommentit rikastuttavat aiemmin kirjallisuudesta löydettyä 

teoriapohjaa, ja ovat pohjana mahdollisille jatkotutkimusaiheille. Osasta kommentteja on 

havaittavissa toimialavaikutus, toisaalta yritykset myös painivat omien akuuttien haasteidensa 

parissa ja se luo haastattelujen vastauksiin oman värinsä. Haastateltavan kommentoidessa eri 

riskien linkittyvän toisiinsa kuvaa hyvin kategorisointiin pyrkimystä, vaikka edellisen 

väittämän kohdalla ei erillistä kannanottoa olisi esittänytkään. Tämä sama ilmiö esiintyy 

tavallaan muissa kommenteissa, joissa oman yrityskontekstin mukaisesti eri riskit ohjautuvat 

ajatuksissaan joukoiksi mitä tulisi käsitellä ryhmittäin uhkien ja mahdollisuuksien 

tunnistamiseksi ja analysoimiseksi.     

4.8. Riskikartoituksen tulokset 

Haastattelujen toinen osa käsitti haastattelulomakkeen (liite 7.) täyttämisen, jolloin 

haastateltava vastasi rivikohtaisesti organisaationsa puolesta tunnistettaviin riskeihin. Yksi 

haastatelluista ei yrityksessä uutena henkilönä kuitenkaan suostunut vielä ottamaan kantaa 

tähän osuuteen, siten analyysi käsittää vastaukset 15 yrityksestä.  

 

Tuloksia on tarkasteltu kolmesta eri lähtökohdasta: kaikkia yrityksiä kokonaisuutena 

keskiarvojen avulla, samoja lukuja parvikohtaisesti verraten (attribuutit [3.2.]) sekä 

yrityskohtaisesti yksittäisten datojen poikkeamia tutkien. Yrityskohtaisessa analyysissä 

vastaajan profiili (omistussuhde) sekä yrityksen koko näyttivät jo haastatteluluiden yhteydessä 

vaikuttavan vastauksen sisältöön merkittävästikin, joten tilastollisesti datajoukossa on 

löydettävissä selviä ulkopuolisia (outliers) osallisia. Tuloksista on analysoitu miten yritykset 

ovat riskejä tunnistaneet, mitkä ovat selvästi merkittävimmät riskit ja miten yleisesti riskeihin 

varaudutaan. Lisäksi arvioidaan haastattelulomakkeen rakenteen (kategoriat, riskit) 

soveltuvuutta saadun palautteen pohjalta. 



68 

 

4.8.1. Riskientunnistaminen 

Vastauksena siihen, kuinka monta riskiä tunnistettiin kyselylomakkeessa ehdotetuista, voidaan 

luotettavasti pitää keskiarvoa kaikkien yritysten tunnistussarakkeen tunnistusosuudesta 

(prosenttiluku). Taulukko-ohjelmalla laskien yleiseksi riskientunnistukseksi tulee 82,3 % 

(hajonta 20,1 %, mediaani 92,7 %). Joukkoa tarkemmin tarkasteltaessa löytyi siitä kuitenkin 

kaksi selvää poikkeamaa (ulkopuolisia), joiden poissulkemisen myötä arvoksi saadaan 88,4% 

(hajonta 12,9 %, mediaani 92,7 %), jota tilastollisesti voidaan pitää tutkimuksessa pätevänä 

tuloksena. 

 

Yrityksissä tunnistettuja riskejä löytyi haastattelujen aikana kyselylomaketta enemmänkin ja 

keskustelun taulukon täyttämisen yhteydessä toisinaan rönsyillessä arvioituja datoja tuli 

haastatelluilta syötetyksi vain merkittävimpien riskien osalta, minkä voidaan katsoa 

heikentävän tulosta laadullisesti. Toisaalta teoriaosassa [2.6.] on myös esitetty joukko 

yksittäisiä riskejä, mitä haastattelulomakkeeseen ei oltu otettu mukaan. Yritykset eivät 

myöskään tässä yhteydessä palanneet siihen, miten ne eri riskejä tunnistavat (esimerkkejä 

tunnistamismenetelmistä [2.2.]). 

4.8.2. Merkittävimmät riskit 

PK -yritysten arvostamien merkittävimpien riskien löytämistä voidaan pitää oleellisimpana 

tietona yrityksille itselleen tutkimuksen empiirisestä osuudesta. Haastattelujen yhteydessä 

liitteen 7. mukainen taulukko manuaalisesti täytettynä suoraan ilmaisi riskiarvot luvuilla 1…25, 

joista kirjallisuus mainitsee yrityksen kohtaavan merkittävää riskiä arvon ollessa 20 tai 

suurempi. Datan analyysissä käytettävä taulukko on laadittu kuitenkin painottamaan teoriassa 

esitetysti riskien vakavuutta kertomalla tämä tekijä itsellään [3.1.]. Datajoukkoa tilastollisesti 

tarkasteltuna tämä painotus näyttääkin välttämättömältä, jotta rivikohtaisesti riskeille saataisiin 

keskenään eroavuutta (selektiivisyyttä) esiin (jakaumaa ei havaittavissa ilman 

painotuskerrointa). Laadullisuuden takia selektiivisyyttä lisättiin vielä nostamalla vakavuus 

kuutioon (kolmanteen potenssiin), mikä lopulta paransi havainnollisuutta ja validiteettia siitä, 

että merkittävimmät riskit erottuvat selvästi toisistaan! Menetelmän mukaisesti alenevasti 

luokiteltuna riskit on listattu liitteessä 8. Seuraavassa taulukossa (taulukko 5.) ote lopullisen 

taulukon merkittävimmistä riskeistä, riskien kategorisointi huomioiden. 
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Taulukko 5. Löydetyt merkittävimmät riskit 

 

 

Haastattelujen yhteydessä mielenkiintoinen käytettyä menetelmää tukeva kommentti tuli niin 

sanotusti kentältä, kun erään haastateltavan mielestä riskiarviossa riskin vakavuutta tulisi 

menetelmällisesti nimenomaan painottaa riskiarvoa laskettaessa, kuten siis tässä työssä myös 

havaittiin. 

 

Datajoukkoa tarkasteltaessa käytetty menetelmä vaatii tosin kritiikkiä siltä osin, että jokainen 

riski on hyvin yrityskohtaisesti arvioitu, eikä data suinkaan ole homogeeninen absoluuttisen 

arvion esittämiseksi. Tarkistukseksi tilastollisesti esiin tulleista merkittävimmistä riskeistä 

tehtiin vielä osumistarkkuuskoe kaikkien 15 yrityksen oman alenevan merkitsevyysjärjestyksen 

mukaisissa datajoukoissa siten, että koko datajoukon kolme merkitsevintä riskiä (taulukko 5.) 

tulisi löytyä yksittäisissä yrityksissä kymmenen merkitsevimmän joukosta. Tämän kokeen tulos 

vahvistaa rahavirtoihin liittyvien riskitekijöiden sekä avainhenkilöriskin olevan koko joukossa 

merkitsevimmät. Myös toimiala/markkina/kilpailijatekijöiden korostuvat. Taulukon 5. listaa, 

Riski Riskiluku Kategoria:
Rahavirrat/investoinnit 187 2. Taloudelliset riskit
Rahavirrat/likviditeetti 175 2. Taloudelliset riskit
Avainhenkilöt 171 1. Strategiset riskit
Toimialan kehitys 168 1. Strategiset riskit
Kilpailijat 163 1. Strategiset riskit
Markkinat 160 1. Strategiset riskit
Asiakkuudet 155 3. Operatiiviset riskit
Vastuut 153 2. Taloudelliset riskit
Imago & Brändi 136 1. Strategiset riskit
Toimitukset 130 3. Operatiiviset riskit
Kustannusten kehitys 125 2. Taloudelliset riskit
Tieto-omaisuusriski (data) 124 6. Tietoturvariskit
Projektitoiminta 123 3. Operatiiviset riskit
Työterveys & turvallisuus 120 4. Henkilöstöriskit
Tuotekehitys 113 3. Operatiiviset riskit
Inhimilliset tekijät 108 4. Henkilöstöriskit
Sopimukset 107 2. Taloudelliset riskit
Työhyvinvointi 106 4. Henkilöstöriskit
Toimitilojen työturvallisuus 104 5. Yritysturvallisuus
Tuotantotoiminnot 103 3. Operatiiviset riskit
Työsuhdeasiat & Rekrytointi 101 4. Henkilöstöriskit



70 

 

mikä kokonaisuudessaan on esitetty liitteessä 8. voidaan siten pitää todennettuna tutkimuksen 

osalta. 

 

Edellä löydettyjä kymmentä merkittävintä riskiä tutkittiin edelleen parvikohtaisesti, jakaen 

yritysten datat edellä mainittujen attribuuttien (yritysten koko, päätoimiluokka, 

omistusrakenne, haastateltavan rooli) mukaisesti ryhmiin. Näistä analyyseistä johdettiin 

seuraavat päätelmät. 

 Yrityskoon mukaan tarkasteltaessa kahta yritystä lukuun ottamatta (outliers) edellä mainitut 

kärkipään riskialueet (3 pääosaa) erottuvat myös selvästi ja löytyvät yrityskoosta 

riippumatta 10 merkitsevimmän riskin joukosta. Eli yrityskoolla ei todettu siten merkittävää 

vaikutusta aiempaan tulokseen, mahdollisesti yksittäisten yritysten eroavuudet johtuvat 

lähinnä omasta toiminnastaan (mittauskohina).  

 Päätoimialan (teknologiatoimialaluokitus [1.2.]) mukaan tarkastettaessa kone- ja 

metallitoimialoilla korostuu rahoitukseen liittyvät riskit hieman muita toimialoja enemmän, 

tämä ehkä pääomavaltaisuutensa takia verrattuna esimerkiksi IT-sektoriin. Myös toimialan 

ja markkinoiden kehitys, eli asiakkuuksien ja kilpailijoiden toimet, huolestuttavat enemmän 

valmistavaa teollisuutta kuin IT-sektoria. Tämäkin korreloi rahoitusriskien kanssa 

raskaiden investointien takia. Tieto-omaisuusriski (data) nousee esiin kaikilla valmistavilla 

toimialoilla ilmeisesti tietohallintariskien muodossa. Konetoimialoilla toimintansa luonteen 

takia toimipaikkojen turvallisuus ja työturvallisuusriskit korostuvat enemmän kuin muilla 

toimialoilla. IT -sektorilla korostuvat toisaalta tuotetarjonnan ja sitä tukevan 

tuotekehityksen sekä IT -palveluiden riskit. Myös työhyvinvointi ja työsuhdeasiat & 

rekrytointi korostuvat IT -sektorilla työvoiman niukkuuden takia.  

 Omistuksittain yrityksiä tarkasteltaessa avainhenkilöriski tunnistetaan korostuen 

perheyhtiöissä, joissa omistaja on vielä toiminnassa mukana, kuten myös MBO pohjaisissa 

yrityksissä. Tämä koskenee myös rahoitusriskejä, koska yrittäjien oma talous on 

ilmeisemmin kytköksessä omistavana operatiivisena johtona. Muuten datajoukko on hyvin 

heterogeeninen omistajuuden suhteen. 

 Haastateltavan roolin vaikutuksesta vastauksiin voi todeta palkattujen toimitusjohtajien 

(agentti) kiinnittävän vähemmän huomiota avainhenkilöriskiin kuin rooliltaan omistavat 

toimitusjohtajat. Muuten omistajuus ja roolit korreloivat kuten edellisessä kohdassa. 
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4.8.3. Riskeihin varautuminen 

Arvio siitä, kuinka paljon tunnistettuihin ja siten myös arvuutettuihin riskeihin otoksen 

yrityksissä varauduttaan, voidaan laskea keskiarvona kaikkien yritysten varautumissarakkeen 

suhteellisesta osuudesta (prosenttiluku). Yrityskohtaisesti varautumissarakkeen absoluuttinen 

arvo on oletettavasti pienempi kuin tunnistamissarakkeen, koska kaikkiin tunnistettuihin 

riskeihin ei mahdollisesti olla varauduttu. Mutta selville saatava suhteellinen osuus esittää 

selvästi trendiä toimien aktiivisuudesta. Riskeihin varautumisen arvoksi tulee siten 86,8% 

(hajonta 18%, mediaani 94,9%). Tilastollisesti joukosta löytyi vain yksi selvä poikkeama, joten 

lukua voidaan pitää tutkimuksen osalta pätevänä.  

 

Varautuminen asiana näyttäytyy hyvin organisaatiokohtaisesti. Haastatteluissa kävi selvästi 

ilmi, että vaikka riskejä on ajateltu toiminnan (strategisen) suunnittelun myötä, ei 

toimenpidesuunnitelmia miten riskejä käsiteltäisiin menetelmällisesti, ole välttämässä 

kuitenkaan olemassa. Yksittäisenä selvästi erottuvana riskeihin varautumisen menetelmänä 

haastattelujen yhteydessä nousi riskien taloudellisten seuraamuksien pienentäminen 

vakuuttamalla, mikä käsitellyn kokoluokan yrityksissä tuntuu luonnolliselta suojaustoimelta 

[2.2.]. Merkittävimpään riskiin, eli avainhenkilöriskiin, ei selvästikään olla pystytty 

varautumaan teoriassa käsitellyin teemoin [2.6.1.]. Moni otannan Pk-yrityksistä toimii hyvin 

keskitetysti jonkun henkilön ydinosaamisen kautta, minkä jakaminen tai monistaminen tuntuu 

haastavalta.  

4.8.4. Huomioita kyselylomakkeesta 

Haastattelujen ja kyselylomakkeen täytön yhteydessä haastateltavat antoivat kiitettävästi 

palautetta, miten he oman yrityksensä puitteissa käsitellyn haastattelulomakkeen sisältämät 

riskit mielsivät. Seuraavassa on käyty läpi kommentteja, miten teoriasta johdettua lomaketta 

voisi muokata tai miten riskit ilmenevät yrityksen toiminnan puitteissa. Osa näistä havainnoista 

tuli ilmi jo väitteen V7 yhteydessä. 

 Tuotekehityksen katsottiin kuuluvan tilanne kohtaisesti joko strategisiin riskeihin tai 

operatiivisiin. IP -oikeudet ja niiden hallinnointi tulisi sisällyttää osaksi strategista kehystä, 

tai toisaalta ne tuli nähdä osana omaisuusriskejä, jotka ovat merkittäviä esimerkiksi IT – 

toimialalla.  
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 Rekrytointi, ehkä johtuen koulutetun työvoiman niukkuudesta noususuhdanteessa 

(haastattelujen ajankohtana), voisi joidenkin haastateltujen mielestä olla oma eritelty 

riskinsä. Tämä eritoten IT -sektorilla avainhenkilöiden löytämisessä. 

 Inhimillisten tekijöiden kerrottiin korjautuvat työyhteisön kiinteiden sosiaalisten suhteiden 

takia automaattisesti (esimerkiksi työmaajuopottelu) koska kaikki tuntevat toisensa 

toimintaan sitoutuvien henkilöiden osalta. Toisaalta tämän riskin myös oletettiin hoituvan 

yleisen työhyvinvoinnin avulla organisaatioissa.  

 Vientitoimessa maakohtaiset riskit, esimerkiksi regulaation osalta (uskonnolliset 

muutokset) sekä verotus, milloin vientitoiminta suuntautuu yhteisön ulkopuolisiin maihin 

(Venäjä), tulisi huomioida omina riskeinään. Voidaan todeta, että kyselylomakkeen asettelu 

on tältä osin puutteellinen, koska vientitoimintaa ja sen riskikenttää ei työssä käsitelty.  

 Teoriaosuudessa käsiteltyyn toimitila- ja työturvallisuuteen liittyen haastatteluissa nousi 

esiin operatiivisen valvonnan ja ohjaavuuden merkitys organisaatioissa. Kokemusperäisesti 

työturvallisuuden riskialttiutta voidaan pienentää merkittävästi jatkuvalla 

valvonta/auditointityöllä työntekijöiden keskuudessa (työturvallisuuskävelyt), jonka 

tulokset on kytketty bonus kertymään (insentiivit).  

 

Havaintona yleisesti haastatteluista oli, että otoksen yritykset poikkesivat profiililtaan 

melkoisesti. Riskienhallinnan ja yleishallinnoinnin suhteen eroja on havaittavissa B ja C 

ryhmän yritysten välillä, prosessiajattelu kasvaa selvästi yrityskoon myötä lähinnä henkilöstön 

ylittäessä 100 työntekijän rajan (pitempään toimineen sarjayrittäjän kommentti). Vastausten 

arviot joidenkin haastateltujen osalta sisälsivät myös suhteellisen alhaisia arvoja, mahdollisesti 

johtuen kyseisten yritysten jo pitempään harrastamasta prosessin omaisesta riskienhallinnasta 

(kartoitus, arvuutus, käsittely) ja johdonmukaisesta hallinnointityöskentelystä. Yleisesti 

haastatteluihin laadittua haastattelulomaketta pidettiin hyvin kiinnostavana ja useimmat 

haastateltavat ottivat vastaan blankon lomakkeen tai kopion omasta täytetystä versiostaan 

työstettäväksi yrityksessä edelleen. Menetelmällisesti haastattelut toimivat useissa tapauksissa 

yrittäjiä asiakohtaisesti konsultoivina tapaamisina, mikä oli metodologisesti myös työn tavoite.  
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5. Johtopäätökset ja ehdotukset 

 

5.1. Yhteenveto 

Tässä diplomityössä selvitetään mitä riskienhallinta on, mitä prosesseja siihen sisältyy ja 

millaista riskienhallintaa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä harjoitetaan. Kohdistetusti työssä 

tutkitaan kotimaisia teknologiasektorin PK -yrityksiä. Yrityksiä haastattelemalla tutkitaan, 

miten tämän kokoluokan yrityksissä riskienhallinta otetaan huomioon päätöstenteossa ja 

hallinnoinnissa sekä miten riskienhallinta organisoituu vertikaalisesti yrityksen toiminnassa 

hallinnosta operatiiviseen tasoon. Lisäksi selvitetään mitä merkittäviä riskejä kyseiset 

teknologiayritykset tunnistavat toiminnassaan perustuen riskienhallinnan teoreettiseen 

käsitteistöön. 

 

Riskienhallinnan teoriapohjan selventämiseksi työssä luodaan kattava kirjallisuuskatsaus, joka 

toimii suoritetun tutkimusosuuden tietopohjana. Katsaus riskienhallinnan perusteisiin käydään 

historiallisen kehityskaaren avulla. Yritystoimintaan riskienhallinnan kehystä tarkastellaan 

strategisen suunnittelun ja johtamisen kautta, mitä tekijöitä yrityksen eri kehitysvaiheissa tulisi 

huomioida. Edelleen riskienhallintaprosessia ja toimintamalleja sekä aiheeseen liittyviä 

standardeja esitellään käytännön läheisesti. Riskienhallintaa ohjaavana kehyksenä tuodaan esiin 

hyvän johtamis- ja hallintotavan (Corporate Governance) sekä sisäisen valvonnan ja 

yritysvastuun periaatteet. Riskien tunnistamiseen ja käsittelyyn liittyen kirjallisuudessa 

yleisimmin käsitellyt riskilajit sekä yksittäiset merkittävimmät riskit ja näiden taustoja käydään 

läpi yksityiskohtaisesti. Täten kootulla asiatiedolla sekä niitä tukevilla kirjallisuusviitteillä on 

käyttöä lukijalle riskienhallinnan aihealueeseen tutustumiseksi laajemminkin. Kirjallisuus 

pohjautuu viimeaikaisiin julkaisuihin sekä internet-viitteisiin. 

 

Työn tutkimusosiota varten esiteltyyn kirjallisuuteen perustuen teoriasta johdetaan väittämiä, 

joiden avulla tutkimuksessa selvitetään riskienhallinnan toteutumista ilmiönä teknologia PK -

yritysten joukossa menetelmällisesti satunnaisen otannan avulla. Lisäksi aiempien kirjoittajien 

käyttämien riskijaotteluiden ja heidän yleisimmiksi tunnistamien yksittäisten riskien pohdinnan 

perusteella kehitetään riskientunnistus- ja arvioitilista (haastattelulomake), jota testataan 

kyseisessä kohderyhmässä. Testin tarkoituksena on vahvistaa väittämien esiin tuomaa 

riskinhallinnan menetelmällisyyttä tai sen puutetta kohderyhmässä riskienhallinnan 
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arviointiprosesseja testaten. Menetelmällisesti tutkimus suoritetaan strukturoituna 

haastattelututkimuksena, jonka kohdejoukkona ovat teknologiayritysten hallitusten 

puheenjohtajat ja toimitusjohtajat. Tutkimuksen otos (16 yritystä) edustaa satunnaisesti 

Teknologialiitto ry:n jäsenrekisteriin kirjattuja yrityksiä kattaen eri kokoisia ja omistuspohjan 

omaavia sekä eri teknologiatoimialoilla toimivia osakeyhtiöitä. Haastateltujen osuus 

kohdejoukosta, eli vastausprosentti, on 17,5%, mitä voidaan pitää hyvänä otoksena 

tutkimuksellisesti. 

 

Työn tutkimusasetelman mukaisesti haastattelujen tuloksia analysoidaan teoriapohjaan 

verraten, jonka yhteydessä empiriasta puretaan merkittävimpiä tekijöitä siitä, miten viitekehys 

todentuu yritysten arkipäivässä. Tutkimuksen yhteydessä kerätyt havainnot lainauksineen 

laajentavat empiirisesti teoriapohjaa merkitsevästi. Työssä kehitetty riskienarviointiin 

soveltuva haastattelulomake tuo esiin vahvistusta kirjoittajien riskien vakavuustekijöiden 

painonotukselle ja merkitsevyydelle. Kirjallisuus ehdottaa vakavuuden painottamista 

neliöllisesti, mutta tutkimuksen analyysit todentavat paremman selektiivisyyden esiin tulevan 

vasta kyseistä tekijää painotettaessa kuutiollisesti. Tätä havaintoa voidaan pitää teoriaa 

tukevana ja toisaalta myös laajentavana tutkimustuloksena.     

 

Työn tuloksiin ja analyyseihin perusteella johdetaan edelleen joukko liiketaloudellisia 

päätelmiä (implikaatioita), joiden voidaan olettaa vaikuttaa menestymiseen teknologiasektorin 

Pk-yrityksissä kokonaisvaltaisen riskienhallinnan näkökulmasta. Näitä ovat yrityksissä 

vallitsevaa johdon ammattitaidon noston tarvetta, laatujärjestelmien yritysjohtoa harhauttavaa 

asetelmaa, perheyritysten erilaisuutta riskienhallinnassa sekä konsultoivan avun tarve PK -

yrityksissä. Ehdotelmina jatkotutkimusaiheiksi esitetään edelleen tulosten vertaamista 

vastaavan kokoisiin listautuneisiin yrityksiin, PK -yritysten johdon kouluttautumistarpeen 

tutkimista sekä IT-sektorin/toimialan riskienhallinnan vastaavaa tutkimusta.  

 

Työn lopuksi esitetään suorituksen arviointi sekä toteutuksen validiteetin ja toistettavuuden 

(reliabiliteetti) pohdintaa.   
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5.2. Liiketaloudelliset päätelmät 

Ensimmäisenä päätelmänä tutkimuksen perusteella on, että haastatelluille yritysjohtajille 

teoriasta johdetut väitteet ja niiden teemat ovat melko tuntemattomia. Tutkimuksessa useimmat 

eivät olleet kuulletkaan kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tai esimerkiksi sisäisen valvonnan 

teorioista. Eli voi olettaa, että lisäkouluttautuminen hallinnollisissa asioissa lisäisi yritysten 

liiketaloudellista osaamista ja organisoitumisastetta, mikä puolestaan vahvistaisi yritysten 

mahdollisuuksia selvitä paremmin eteen tulevista uhkista ja mahdollisuuksista (riskienhallinta). 

Tietoisuus asioista muuttaisi johdon asenteita ja heijastuisi siten johtamistapaan ja 

valvontakulttuuriin yrityksissä. Yritysten, tässä yhteydessä osakeyhtiöiden, tulee 

lähtökohtaisesti tavoitella taloudellisesti voitollista, kasvuun tähtäävää, yhteiskunnallisesti 

osallistuvaa ja lainmukaista toimintaa. Siitä, miten hyvin tästä suoritteesta selvitään, riippuu 

pitkälle yritysjohdon ja hallinnon ammattimaisuudesta, mikä puolestaan riippuu kyseisten 

henkilöiden taustoista (koulutus & kokemus). Pääosa haastelluista johtajista toimi osittain myös 

yrittäjinä (omistajina) kyseisissä yrityksissä aiemman historian seurauksena, kuten edeltävät 

yrityskaupat (MBO), perheyritystaustat (sukupolvenvaihdokset) tai aikanaan osallistuminen 

uuden yrityksen perustamiseen. Vain osassa tapauksista yritysten omistajuus oli jo niin 

sanotussa myöhemmässä kehitysvaiheessa, kuten tyypillisesti listautuneet yritykset, jolloin 

yritykset usein käyttävät palkkajohtajia ja/tai hallintoammattilaisia johtamisjärjestelmässään. 

Yleisesti tutkimuksessa esitetyillä attribuuteilla otosta vertailtaessa kyseiset puutteet tulivat 

esiin kaikilla käsitellyillä päätoimialoilla. Teemoiksi, mitä tämä ammattitaidon lisääminen 

tarkoittaisi, voidaan edeltävän mukaisesti ehdottaa hyvän johtamis- ja hallinnointitavan, 

sisäisen valvonnan, yritysvastuun sekä kokonaisvaltaisen riskienhallinnan (ERM) asiasisältöjä. 

Jokainen yritys, sen johto ja yrityksen sisäinen- että ulkoinen tilanne tulee kuitenkin käsitellä 

tapauskohtaisesti eri näkökulmia analysoiden. Työn viitekirjallisuutta voi lähtökohtaisesti 

käyttää aiheisiin perehtymiseen, mutta mahdollinen yrityksen ulkopuolinen konsultaatio voi 

edistää asioiden kehittymistä nopeammin.  

 

Toisena päätelmänä tutkimuksen pohjalta on, että yritysten johdon ei pitäisi sekoittaa 

laatujärjestelmää ja riskienhallintaa toisiinsa laajemmin yritystensä johtamisjärjestelmiä 

suunnitellessaan. Vaikka laatujärjestelmät nykyisissä muodoissaan dokumentoidusti sisältävät 

tuotantotoimessa syntyvien uhkien ja riskien tunnistamisen sekä prosessoinnin 

menetelmällisesti toiminnan jatkuvaan parantamiseen pyrkien, ei tämä ulottuvuus koske 
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yrityksen strategista suunnittelua ja toteutusta liikeriskien rahamääräisenä mittaristona, jona 

kokonaisvaltainen riskienhallinta tulisi käsitteellisesti ymmärtää. Laatujärjestelmät ovat 

välttämättömiä suoritteiden laadun ja toiminnan kannalta sisäisesti sekä ulkoisesti 

asiakastyytyväisyyden ja imagon kannalta. On huomioitava, että laatujärjestelmät ovat usein 

dokumentoituja kuvauksia siitä, miten yrityksessä operatiivisesti toimitaan (täydennettyjä 

muistilistoja). Yritystoiminnan, sen organisoitumisen, resurssoinnin, rahoituksen ja 

jatkuvuuden takaamiseksi hallinnon ja toimivan johdon on kuitenkin suunnittelussaan 

tunnistettava ja käsiteltävä kokonaisvaltaisesti esimerkiksi tässä työssä esiintuotuja riskialueita. 

Riskienhallinnankehyksen ja -politiikkojen sekä prosessien luonti ei kuulu laatujärjestelmien 

luontiprosessiin. Niiden ohjaus ja valvonta tulee tapahtua yrityksen liiketaloudellisilta 

perusteista johtaen ja organisoiden. Riskien tunnistaminen ja kategorisointi käsittelemistä 

varten tulisi olla yrityskohtaista, koska prosessi jakaa helposti mielipiteitä siitä, miten eri 

osatekijät painottuvat ja ovat läsnä tapauskohtaisesti. Riskienhallinnan kehyksen ajatteleminen 

erillään toimii hyvänä alustana pienempien yritysten ja yrittäjien etsiessä suuntaa oman 

hallinnon kehittämiselle, mikä oli havaittavissa haastattelujen yhteydessä yritysten riskejä 

tunnistettaessa ja eri kategorioihin jaettaessa. 

 

Kolmas päätelmä tutkittujen yritysten keskinäisestä vertailusta tuo esiin perheyritysten 

erilaisuuden riskienhallinnan kannalta. Tämä lienee luonnollista, koska perheomisteisen 

(perheet & suvut) yrityksen mahdollisuudet riskinottoon ja siten riskinottohalu on usein 

rajallinen. Pääomistajan oma varallisuustilanne vaikuttaa riskinottoon hankkeissa, jotka 

vaativat merkittäviä investointeja ja joista saadaan kassavirtaa vasta vuosien päästä, verrattuna 

muihin omistuksiin. Tämä tuli esiin haastateltavien keskuudessa, kun puhe kääntyi 

investointien tai tuotekehityshankkeiden riskiarvioiteihin. Myös muut tutkimukset viittaavat 

samoihin havaintoihin. (Ikäheimo & Lumijärvi, 2018, 10-14, 34.) Perheyritysten kvartaali on 

enemmänkin 25 vuotta verrattuna palkkajohtajan vuosittaisiin budjettitavoitteisiin, kuten eräs 

haastatelluista totesi. Perheomisteisten yritysten kasvaminen tuntuu tapahtuvan usein vain 

orgaanisesti. Yrityskaupat tuntuivat olevan harvinaisempia otoksen yritysten keskuudessa kuin 

isommista listautuneista yrityksistä saamme kuulla. Mutta yrityskauppojen kohteena olemisen 

pystyi tällaisista yrityksistä kyllä havaitsemaan. Ikäheimo & Lumijärvi (2018, 40) 

huomauttavat tällaisen kehityksen voivan heikentää perheomisteisten yritysten kasvunopeutta. 

Omistava perhe pelkää tilannetta, jossa uudessa tilanteessa niukan valta-aseman myötä 

mahdollisuudet kontrolloida omistustaan heikkenevät yrityskauppojen myötä. Näin myös 
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joissain haastateltujen tapauksissa oli havaittavissa. Tällöin voisi uskoa edeltä hyvin 

harjoitettujen hallintorakenteiden ja riskienhallinnan prosessien suojaavan omistajan asemaa 

uudessa tilanteessa. Ikäheimo & Lumijärvi 2018, 49) tutkimusaineiston mukaan, merkittävin 

toimiala perheomisteisille yrityksille on ”Teollisuustuotteet ja -palvelut” -toimiala, kuten tämän 

työn tutkimusotoksessakin myös havaittiin. 

 
Neljäntenä päätelmänä tutkimuksessa ilmeni yrittäjien vähäinen konsulttien ja 

vakuutusammattilaisten (meklarit) käyttö riskienhallinnan suunnittelussaan. Asiayhteys 

ensimmäisen päätelmän puuttuvasta ammattiosaamisesta on ilmeinen. Siten voidaan todeta, että 

yritysjohtajilla tulisi olla taito osata kääntyä ulkopuolisen asiantuntijan puoleen. Yritys saa 

usein alkunsa itsenäisyyttä arvostavan yksilön liikeideasta, tavoitteena riittävän kannattava 

toiminta antamaan perustajalleen tavoitellun yrittäjäntulon. Siten henkilö kartuttaa 

liikkeenhoitoon liittyvää osaamistaan vasta toiminnan käynnistyttyä ja lähinnä tilanteen siihen 

pakottaessa. Näin syntynyt pienyritys ei voi panostaa hallinnoinnin kehittämiseen, kuten 

riskienhallintaan taloudellisten, fyysisten ja henkisten resurssien niukkuuden takia. 

Liikkeenjohtamisen osa-alue kuitenkin muodostuu hyvin keskeiseksi, kun yritys laajenee (PK 

-yritykseksi) ja toiminnot monimutkaistuvat, edelleen ehkä saman yrittäjän vetovastuulla. 

Tällöin liikkeenjohdolliset valinnat perustuvat siihen parhaaseen tietämykseen, mitä 

kulloisellakin hetkellä yrityksellä on. Myöskään PK -sektorin esimiestehtävissä palkatusti 

toimivat työntekijät eivät välttämättä omaa ymmärrystä riskien ja vahinkojen painoarvoa 

liiketoiminnassa tai lähemmin heidän johtamistyössään. Rautasen (2011, 76 - 77) vuosina 

2006–2009 yritysjohdolle (275 henkilöä) tekemässään riskikartoituskyselyssä totesi yritysten 

johdolla selvän puutteen viedä suunnitelmat toimintaprosesseihin. Oleellisia menestymisen 

uhkakuvia ei tunnisteta, eikä riskinhallintaa osatu hyödyntää osana liiketoimintaprosesseja. 

Tämän nähtiin erityisesti korostuvat PK – yrityksissä. Liian paljon asioihin puututaan vasta 

vahinkojen jo realisoiduttua. Yritykselle on eduksi, että ulkopuolinen voi objektiivisesti ja uutta 

näkemystä edustaen tarkastella organisaation tilannetta. Tarve on yleisen tiedon ja käytäntöjen 

sovittamisesta tapauskohtaisesti osaksi yrityksen hallinnointia. Tehtävä on tyypiltään ja 

kestoltaan kehitysprojekti, jonka tavoitteena on riskienhallinnan prosessoiminen osaksi 

yrityksen johtamisjärjestelmää.  

 

Esimerkki ulkopuolisesta konsultoivasta avusta riskienhallinnassa on suojautumistoimet 

vakuutusten avulla. Vakuutusyhtiöiden tarjoama riskienhallinnan asiantuntijatyö kattaa monia 
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yrityksen tarvitsemia osa-alueita, kuten riskikartoituksia ja analyysiä, koulutusta ja neuvontaa 

eri menetelmien käyttöönottamiseksi yritysturvallisuutta, vahingontorjuntaa, työhyvinvointia, 

työturvallisuutta sekä pelastussuunnitelmia ja liikennetuvallisuutta koskien. Taloudellisesti 

vakuutusyhtiöiden tarkoituksena on palveluiden tarjonnallaan sitoa asiakkaansa pitkäjänteisesti 

voittoa tavoitellen. Tarjottujen vakuutusten hinnat on suhteutettu arvioituihin riskeihin, mutta 

usein paketoiden esimerkiksi pankkipalveluiden kanssa, jotka kyseinen finanssiryhmä 

kohdentaa PK tason yrityssegmenttiinsä. Yritys säästää palveluiden keskittämisellä, mutta 

saattaa tulla hyvin riippuvaiseksi vakuutusyhtiöstä sopimusmallien takia. Talouden 

tasapainottamisekseen yritys voi kilpailuttaa vakuutusyhtiöitä, mutta tämä on työlästä ja 

sopimuksista irtautuminen vie aikaa. Vaarana on, että joitain merkittäviä 

suojautumistoimenpiteitä jää tekemättä. Tällaisen tilanteen välttämiseksi yrityksen tulisi olla 

enemmän valveutunut riskienhallinnan koko kentästä toimiakseen tehokkaasti. 

Vakuutustarpeensa hallinnoinnin yritys voi hoitaa toisaalta myös ulkoisena palveluna, jolloin 

suojausten arvoa katsotaan edelleen asiantuntijan silmin. Kyseistä tointa hoitavat 

ammattimaiset vakuutusyhtiöistä riippumattomat vakuutusmeklarit, eli alan konsultit. 

Meklareiden käyttö länsimaissa on hyvin yleistä liike-elämässä eri toimialoilla ja meklareiden 

toiminta on myös säännelty laissa (Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570). Laillisuutta 

viranomaisena valvoo Sosiaali- ja Terveysministeri vakuutusvälittäjärekisterin avulla. 

(Ilmonen ym. 2013, 137.) 

5.3. Jatkotutkimusehdotukset 

Koska haastattelututkimukseen valikoitui esitetyn menetelmän mukaisesti satunnaisesti vain 

listautumattomia osakeyhtiöitä, olisi tutkimuksen tuloksien ja havaintojen vertaaminen 

listautuneisiin PK -yrityksiin näiden välisten erojen hahmottamiseksi riskienhallinnoinnissa 

mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe. Listautuneita yrityksiä tässä kokoluokassa on Suomessa 

tosin hyvin vähän, esimerkiksi Helsingin pörssin kasvuyhtiöille tarkoitetussa ”First North” -

markkinapaikalla vain 26 yhtiötä. Instituutiomaisilla toimijoilla on pyrkimyksenä nostaa tätä 

määrää kuitenkin jatkossa yrityskoulutuksen avulla (Kauppalehti 2018). Listautumisen 

yhteydessä yritykset joutuvat kehittämään hallinnointityöskentelyään ja raportointiaan 

teoriaosuudessa esitettyjen säädösten mukaisesti, jolloin riskienhallinnoinnin asema johtamisen 

kontekstissa muuttuu merkittävästi. Tämän tutkimuksen tulosten mukaisesti voisi olettaa, että 

PK -yrityskontekstissakin löytyisi viitekehykselle tavallaan kolme eri tasoa: 
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 Ideaalinen, jossa teoriakehyksessä esiintyvät standardinmukaiset ehdotelmat (COSO-ERM, 

ISO 31000) on viety käytäntöihin yrityksen organisaation kaikilla tasoilla ja toiminnoissa.  

 Mahdollinen listautuneen yrityksen taso, jossa lokaalin (kansallisen) regulaation säädökset 

on tavoitteellisesti minimissään viety käytäntöihin toimivan valvonnan avuin.  

 Tutkimuksessa esiin tullut käytännön reaalimaailman taso PK -yrityksissä, jota ohjaa 

satunnainen toteutus mahdollisesti laatutoimeen ja vakuutusturvaan laajentuen.  

Tasoja voi tarkastella tietenkin myös Ilmonen ym. (2016) esittämän viisiportaisen mallin 

mukaisesti. 

 

Edelleen PK -sektorin yritysjohdon kiinnostusta kouluttaa itseään hallinnoinnin ja 

riskienhallinnan osaamiseen olisi syytä tutkia, ei pelkästään listautumisen tarkoituksessa kuten 

edellä. Kuten tässä tutkimuksessa ilmenee, useimmat käsitteet, kuten hyvä hallinto- ja 

johtamistapa (Corporate Governance), sisäinen tarkastus ja valvonta (kolme puolustuslinjaa), 

yhteiskuntasuhteiden velvoittavuus, kokonaisvaltaisen riskienhallinnan prosessointi (ERM) 

tuntuvat olevan monelle PK-sektorin yritysjohtajalle tuntemattomia sisällöltään. Tämä ilmeni 

hyvin haastatteluissa, jolloin vain harva nyökkäsi ylipäätään kuulleensa jonkin näistä termeistä, 

tai sitten ymmärtäneen asian toisin kuin teoriaosuuden kirjoittajat asiat esittävät. Tästä 

poikkeuksena joidenkin yritysten korostunut laatutietoisuus. Mahdollisella tutkimuksella esiin 

tuotava kouluttautumisentarve voisi palvella suunnattuna konsultoinnin 

markkinatutkimuksena. 

 

Kuten tämän tutkimuksen tuloksissa eri yhteyksissä usein havaittiin, IT -sektori tulisi tutkia 

omana ryhmänään riskienhallinnan viitekehyksen suhteen. Tämän tutkimuksen otoksessa 

tietotekniikkaan keskittyneet yritykset, lähinnä siis ohjelmistopalveluja tarjoavat, edustavat 

25% vastauksista. Tarkemmin yrityksiä eritelleiden attribuuttien kautta tarkastellen nämä 

yritykset eivät muodosta homogeenista joukkoa, joka voisi edustaa sellaisenaan toimialaansa 

laajemmin. Mitkä ovat hallintotoimien ja siten myös riskienhallinnan erityispiirteet ja reaalinen 

toteutuksen tila tämän kasvavan toimialan PK -yritysten joukossa (empiria), verrattuna 

kirjallisuuden esiin tuomiin näkökulmiin (teoria), voisi olla IT-sektorin yritysjohtoa palvelevaa 

tutkimustietoa. IT-toimialalla listautumiset tai yrityskaupat ovat myös hyvin yleisiä, joten 

tämän suuntainen tutkimus yhtyy edellisiin mielenkiintoisena laajennuksena.   
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5.4. Tutkimuksen arviointi 

Työn aihetta, riskienhallintaa esitellyssä kohderyhmässä, on kirjallisuuteen perustuvassa 

teoriakatsauksessa sekä tutkimusosion otannan rakentamisessa rajattu tarkasti keskittyen vain 

työn pääotsikon mukaisesti fokusoituen. Työn teoriaosuuden tiivis fokusoituminen ja lähteiden 

käyttö kattavalla materiaalilla, jota myös tutkimuksen kohderyhmän oletetaan käyttävän 

ammattimaisesti, tukee tutkimuksen sisällöllisen validiteetin laatua. Tutkimuksessa 

hyödynnettyjen tunnettujen menetelmien käyttö tukee tutkimuksen rakenteellista validiteettia 

siitä, että on tutkittu teoriasta asetettujen tutkimuskysymysten ja väittämin esiin tuotua 

tutkimusaihetta ja sen ilmiöitä niin teorian kuin empirian kautta yhtenevästi. Tutkimuksen 

väittämät ja riskien havainnollistaminen kuvauksin sekä instrumentaalinen haastattelulomake 

varmistavat käsiteellistä validiteettia toimivina mittareina tutkimuksen teorian löydösten 

arvioimiseksi empirian avulla.  

 

Työssä suoritetun haastattelututkimuksen yleistä validiteettia toteutukseen liittyen on syytä 

ehkä käsitellä kriittisesti. Menetelmällisesti strukturoituhaastattelu on haastattelijan aloitteesta 

syntyvä kaksisuuntaista kommunikaatiota sisältävä tilanne, jonka tavoitteena on saada 

vastaajalta kohdennettua tietoa. Käytettyjen rakenteellisten menetelmien ansiosta haastattelijan 

ja haasteltavan henkilökohtainen vaikutus on minimoitu ja datan luotettavuus 

haastattelutilanteesta riippumatta on oletettavasti pysynyt hyvällä tasolla. Väittämien osalta 

kysymykset ovat kuitenkin tuoneet haastatelluille mieleen asioita hieman takautuen, vastaajan 

fokuksen ajelehtiessa haastattelutilanteessa. Väittämän V5 kohdalla tutkija haastattelussaan 

saattoi myös johdatella vastaajaa konkretisoimalla liikaa kysymyksen teorian taustaa 

haastateltavalle. Edeltävän mukaisesti tutkija on haastatteluissa kuulemaansa myöhemmin 

haastattelutallenteita litteroidessaan pyrkinyt dataa yhdenmukaistamaan ja kohdentamaan 

(oikea vastaus oikeaan kohtaan). Onko tässä yhteydessä syntynyt kuitenkin vääriä päätelmiä, 

on vaikea myöhemmin arvioida. (Sipilä & Koivula 2013, 48; Saunders ym. 2007, 149 – 152, 

310 – 405.) 

 

Tutkimuksen reliabiliteetin, eli voidaanko tutkimus toistaa samoin tuloksin, voidaan katsovan 

olevan riippuvainen käytetyn otanta menetelmän avulla koostuvasta kohderyhmästä. 

Lähemmin katsoen ehkä riippuen kohderyhmäksi valikoituvien yritysten esitetyistä 

attribuuteista (yritysten koko, omistajuus, haastateltavan asema). Nämä tekijät saattavat 
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johdattaa tulosten suuntautumista esitettyjen väittämien sekä kyselylomakkeen riskien 

tunnistamisen ja arvioinnin osalta tutkimusta toistettaessa. Itse menetelmän validiset puutteet 

(yllä) ilmentävät myös haastattelijan persoonan vaikuttavuutta. Tästä johtopäätöksenä 

reliabiliteettia voidaan tutkimus mahdollisesti toistettaessa kasvattaa lähinnä otoksen suuruutta 

lisäämällä. 
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Liite 1. Riskikategoriat (Ilmonen ym. 2016) 

 

  

  

Strategiset riskit: Taloudelliset riskit: Operatiiviset riskit: Vahinkoriskit: 

Liiketoiminnan 
kehitykseen liittyvät 
riskit 

Likviditeettiriskit Organisaatioon ja 
johtamiseen liittyvät 
riskit 

Työterveys- ja 
turvallisuusriskit 

Liiketoiminta 
ympäristöön liittyvät 
riskit 

Korkoriskit Informaatio 
teknologiaan liittyvät 
riskit 

Henkilöstöriskit 

Markkinariskit Valuuttariskit Tietoturvallisuus 
riskit 

Ympäristöriskit 

Teknologiariskit Vastapuoliriskit Tuotannolliset, 
toimintaprosesseihin 
ja tehokkuuteen 
liittyvät riskit 

Vahingoittumisriskit 

Poliittisen, 
taloudellisen ja 
kulttuurisen 
kehityksen riskit 

Sopimusriskit Liiketoiminnan 
keskeytysriskit 

Luonnonkatastrofeihin 
liittyvät riskit 

Regulaatioriskit Veroriskit Tuottavuusriskit Toimitilaturvallisuuden 
riskit 

Globaaleista ilmiöistä 
johtuvat riskit 
(ilmasto, ympäristö 
jne.) 

Kirjanpidon ja 
talousraportoinnin 
riskit 

Projektitoimintaan 
liittyvät riskit 

  

Maineriskit Pääomarakenteen 
riskit 

Sopimus- ja 
vastuuriskit 

  

Maariskit 
 

Rikosriskit   

M&A- riskit, eli 
erilaiset yrityskaupat 
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Liite 2. Riskilajit alaryhmineen (Juvonen ym. 2014) 

Liiketoimintariskit: 

 Rahoitusriskit 

 Maksuvalmiusriskit 

 Luotoriskit 

 Rahoitusmarkkinariskit / osakesijoitusten hinta, korkoriksi, valuuttariski, 

hyödykehintariski 

 Strategiset riskit 

 Laadintaan liittyvät riskit / riittävät yritys-, markkina-, kilpailija- ja 

ympäristöanalyysit 

 Toteuttamiseen liittyvät riskit / johdon (ja siten organisaation) toiminta hyvän 

hallintotavan mukaisesti yrityksen positiivisen (omistaja)arvon kasvattamiseksi 

 Sisäisten prosessien liiketoimintariskit 

 Operatiivinen taso / vahinko-, sopimus-, hankintatoimi-, vastuu-, toimitus-, 

ulkoistamiseen, ulkomaantoimintojen ja tietoriskien hallinta 

 Asiakkuustaso / imagoon, myyntiin ja markkinointiin liittyvien riskien hallinta 

 Innovaatiotaso / tapahtumiin ja henkilöstöön liittyvien riskien hallinta 

 Operatiivisen toiminnan riskit 

 Toimittajaverkoston varmuus / valinta, ylläpito ja kehittäminen 

 Tuotteiden ja palveluiden tuottaminen / prosessien toimivuus, kiinteän ja irtaimen 

omaisuuden hallinta sekä näiden vastuut ulkopuolisille 

 Tuotteiden ja palveluiden sopimusten mukainen markkinointi, tarjoaminen ja jakelu 

asiakasuskollisuuden kehittämiseksi 

 Asiakkuuksiin liittyvät riskit 

 Valinta / segmentoinnin strateginen onnistuminen 

 Hankinta / brändin ja markkinoinnin onnistuminen 

 Säilyttäminen ja kasvu / asiakasuskollisuuden voittaminen  

 Innovaatiotoiminnan johtamiseen liittyvät riskit 

 Mahdollisuuksien tunnistaminen tuotteiden ja palveluiden osalta 

 Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan johtamien 

 Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja muotoilu 
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 Uusien tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen 

 Liiketoimintaympäristön riskit 

 Sidosryhmät / kilpailijoiden, asiakkaiden, toimittajien, rahoittajien tai muiden 

toimijoiden yllättävät toimet sekä taloudelliset ja poliittiset muutokset 

Henkilöstöriskit: 

 Työsuhderiskit 

 Työlain ja sitovuuden noudattaminen työsopimusasioissa rekrytoinnista työsuhteen 

loppumiseen asti 

 Pienyrityksen avainhenkilöriskit 

 Sitouttaminen ja korvattavuuden suunnitteleminen  

 Työhön ja työympäristöön liittyvät riskit 

 Lain mukaisen työsuojelutoimintaohjeiden ja yleisen turvallisuuden hallinta 

huolehtimisvelvoitteen mukaisesti työtapaturmien ja vahinkojen välttämiseksi 

 Vakuutusten kattavuus 

 Lain mukaiset sekä vapaaehtoiset  

 Työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyvät riskit 

 Esimiestyö, työterveyshuolto, työtyytyväisyys seuranta 

Omaisuusriskit: 

 Paloriskit 

 Lain mukaisen pelastussuunnitelman hallinta, tulitöiden valvonta, toimitilojen 

rakenteiden tekninen valvonta ja varmentaminen 

 Rikos- ja ilkivaltariskit 

 Rakenteellinen tekninen valvonta, suojaus ja varmentaminen 

 Vuotoriskit 

 Toimitilojen rakenteiden tekninen valvonta ja varmentaminen 

 Omaisuuden vahinko- ja katoamisriskit 

 Käytöstä huolehtiminen ja mahdollinen vakuuttaminen 

 Luonnonilmiöriskit 

 Sääilmiöihin ja maanjäristyksiin strateginen huomioiminen 

 Eläinten aiheuttamat riskit 

 Tarpeen mukainen huomioiminen vakuutuksin  
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Keskeytysriskit: 

 Riippuvuuskeskeytys 

 Ulkoisesta sopimus- tai sidosryhmäkumppanista johtuva häiriö  

 Tuotantolaitteista johtuva 

 Rikkoutuminen, huoltopalveluiden saatavuus, vanhentuminen 

 Epidemia 

 Ulkoinen makro tason uhka 

 Myöhästymisestä johtuva 

 Häiriö arvoketjussa osana yrityksen toimintaa 

 Vakuutusten kattavuuden hallinta eri tilanteita varten 

Vastuuriskit: 

 Sopimusrikkomuksiin liittyvät vastuut 

 Sopimusriskien hallinta, vahingonkorvaukset ulkopuolisille (tahallisuus, 

tuottamuksellisuus, ankara vastuu, isännänvastuu työntekijöistä) 

 Tuotevastuu 

 Henkilö- ja esinevahingot pääosin kuluttajakaupassa, vakuutukset 

 Yritysjohdon henkilökohtainen korvausvastuu 

 Yhtiöjärjestyksen vastuunrajoitukset, vakuutukset  

Ympäristöriskit: 

 Toiminasta aiheutuvat 

 Poikkeus- vai normaalitilanne, toimintaan liittyvien lakien ja säädösten seuranta ja 

hallinta eri tilanteissa, riskien analyysit ja vakuutukset (osa lain vaatimia) 

 Tuotteista aiheutuvat 

 Vikatilanteet (tuotevastuu) 

 Toimitilojen historiaan liittyvät 

 Piilevät vahingot 

Kuljetusriskit: 

 Sopimusten kattavuus 

 Kauppasopimusten toimituslauseet ja niiden hallinta toimitusketjussa 

 Kuljetuksen tekninen varmennus 

 Pakkaus, käsittely, merkinnät, vakuutusvastuiden hallinta toimitusketjussa sekä 

kauppapoliittisten riskien huomioiminen vientikaupassa  
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Tietoriskit: 

 Omaisuusriskit 

 Fyysiset laitteistot ja ohjelmistot tiedostoineen 

 Keskeytysriskit 

 Liiketoiminnan katkos järjestelmistä johtuvien toimintahäiriöiden takia   

 Henkilöstöriskit 

 Avainhenkilöriski, petokset 

 Tietoverkko- ja muu rikollisuus 

 Ulkoiset hyökkäykset  

 Vastuu- ja sopimusriskit 

 Tietojärjestelmistä johtuvat sopimusrikkeet ulkopuolisen tahon kanssa 

 Kehittämisriskit, yhteensopimattomuus, virheet ja laatuongelmat 

 Hankkeiden viivästymisestä johtuvat kustannuksiin ja toimintaan vaikuttavat riskit    
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Liite 3. Liikeriskit (Santanen ym. 2002) 

Markkinariskeihin: 

 Volyymiriski 

 Hintariski 

Asiakasriskit: 

 Hajautusriski 

 Peruutusriski 

- Maksuhäiriöriski 

Toimittajariskit: 

 Toimitusaikariski 

 Toimitusmääräriski 

 Toimituskustannusriski 

 Toimituslaaturiski 

Kustannusriskit 

 Ulkoinen kustannusriski 

 Sisäinen kustannusriski 

- Suunnitteluriski 

- Toteutusriski 

- Valvontariski 

 Tarjousriski 

Investointiriskit 

 Kohderiski 

 Kokoriski 

 Ajoitusriski 

 Hankintamenoriski 

 Tuottoriski 

- Aikariski 

- Määräriski 

Rahoitusriskit 

 Korkoriski 

 Takaisinmaksuriski 

- Valuuttariski 

- Vakuusriski 

- Takaisinmaksukykyriski 

 Saatavuusriski 

Veroriskit 

 Verokantariski 

 Tulkintariski 
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Liite 4. PK – yrityksen riskit (Santanen ym. 2002) 

Tuotannosta johtuvat riskit: 

Omaisuuden osalta 

 Palo ja vesi 

 Luonnonilmiö 

 Puutteellinen kunnossapito 

Henkilöstön osalta 

 Työtapaturmat 

 Sairaudet 

 Taitojen ja tietojen vähyys 

 Rikollinen toiminta 

Korvausvastuun osalta 

 Tuotevastuu 

 Ympäristövastuu 

 Sopimus- ja tietovastuu 

Tuotannon ulkopuoliset riskit: 

Markkinoinnista johtuvat riskit 

 Kauppasopimukset 

 Kilpailijoiden toimenpiteet 

 

Poliittisten riskien osalta 

 Lakien muuttuminen 

 Kansallistaminen 

 Terrorismi 

 

IT -riskien osalta 

 Tietovuoto 

 Keskeytys/Virus 

 Petos/Hakkerointi 
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Liite 5. IT – riskien luokittelu (Jordan & Silcock 2006) 

IT – järjestelmäriski 

Liiketoiminnan lamaantuminen järjestelmien häiriöiden/pysähtymisen takia 

Tieto-omaisuusriski (data)  

Yrityksen liiketoiminnan ydin ei pysy tallessa häviämisen, vahingoittumisen tai väärinkäytön 

takia 

IT -palveluriski  

Mahdolliset katkokset ulkoistetun palvelun osassa aiemmin tunnistamattomasta sisäisestä tai 

ulkoisesta syystä   

Sovellusriski (SW)  

Uusien sovellusten sisäänajo ja soveltuvuus liiketoimintaan, mutta toisaalta myös riippuvuus 

ajan myötä mureneviin vanhoihin sovelluksiin, joille ei enää kohtuullisesti tukea saatavilla; 

elinkaarimallien riskinhallinta 

Infrastruktuuririski (HW)  

Alati vaihtuvien ja toisiinsa sopimattomien alustaratkaisujen kitka  

Strategiset riskit 

IT – järjestelmien aggressiivinen uudistumisvauhti markkinoilla saattaa tehdä organisaatiot 

kyvyttömäksi vastata muutostilanteisiin, jolloin ne skaalantuvat pahimmillaan kuoliniskuksi 

yritykselle 

IT -projektiriski  

Aikataulujen, toiminnallisuuksien, resursoinnin ja kuluarvioiden pettäminen 
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Liite 6. Riskikartta esitys 
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Liite 7. Kysymyslomake 

 
  

PK-yrityksen riskien kartoitus

Riskilajit/riskitekijät Tunnistus Analyysi Arvottaminen Merkitsevyys Varautuminen
Riskin vakavuus Riskin todennäköisyys Riskiarvo

(0/1  == Ei/Kyllä) (1 - 5 /pieni - suuri) (1 - 5 /pieni - suuri) (laskettu) (0/1  == Ei/Kyllä)

Strategiset riskit
Yrityksen sisäinen valvonta 0
Avainhenkilöt 0
Toimialan kehitys 0
Markkinat 0
Kilpailijat 0
Tuotetarjonta 0
Imago & Brändi 0
Toimipaikan sijainti 0

Taloudelliset riskit
Rahavirrat/likviditeetti 0
Rahavirrat/investoinnit 0
Kustannusten kehitys 0
Rahoitus (VPO) 0
Sopimukset 0
Vastuut 0
Vakuutukset 0
Verotus 0

Operatiiviset riskit
Asiakkuudet 0
Tuotekehitys 0
Tuotantotoiminnot 0
Alihankinta 0
Toimitukset 0
Keskeytysriski 0
Tilaajavastuu 0
Projektitoiminta 0

Henkilöstö riskit
Työsuhdeasiat & Rekrytointi 0
Henkilötietosuoja 0
Työterveys & turvallisuus 0
Työhyvinvointi 0
Inhimilliset tekijät 0

Yritysturvallisuus
Toimitilojen & toiminnan turvallisuus 0
Toimitilojen työturvallisuus 0
Toimitilojen ympäristöturvallisuus 0
Toimitilojen rikosturvallisuus 0

Tietoturva
IT -järjestelmäriski 0
Tieto-omaisuusriski (data) 0
IT -palvelujen riski 0
Sovellusriski (SW) 0
Infrastruktuuririski (HW) 0
Strategiset riskit 0
IT -projektiriski 0
Sosiaalinen media 0

Yrittäjäkohtainen data
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Liite 8. Löydetyt merkittävimmät riskit 

Riski Riskiluku Kategoria: 
Rahavirrat/investoinnit 187 2. Taloudelliset riskit 
Rahavirrat/likviditeetti 175 2. Taloudelliset riskit 
Avainhenkilöt 171 1. Strategiset riskit 
Toimialan kehitys 168 1. Strategiset riskit 
Kilpailijat 163 1. Strategiset riskit 
Markkinat 160 1. Strategiset riskit 
Asiakkuudet 155 3. Operatiiviset riskit 
Vastuut 153 2. Taloudelliset riskit 
Imago & Brändi 136 1. Strategiset riskit 
Toimitukset 130 3. Operatiiviset riskit 
Kustannusten kehitys 125 2. Taloudelliset riskit 
Tieto-omaisuusriski (data) 124 6. Tietoturvariskit 
Projektitoiminta 123 3. Operatiiviset riskit 
Työterveys & turvallisuus 120 4. Henkilöstöriskit 
Tuotekehitys 113 3. Operatiiviset riskit 
Inhimilliset tekijät 108 4. Henkilöstöriskit 
Sopimukset 107 2. Taloudelliset riskit 
Työhyvinvointi 106 4. Henkilöstöriskit 
Toimitilojen työturvallisuus 104 5. Yritysturvallisuus 
Tuotantotoiminnot 103 3. Operatiiviset riskit 
Työsuhdeasiat & Rekrytointi 101 4. Henkilöstöriskit 
Rahoitus (VPO) 89  
IT -järjestelmäriski 85  
Tuotetarjonta 85  
IT -projektiriski 83  
IT -palvelujen riski 81  
Alihankinta 81  
Vakuutukset 72  
Sovellusriski (SW) 62  
Toimitilojen ympäristöturvallisuus 61  
Toimitilojen & toiminnan turvallisuus 59  
Sosiaalinen media 56  
Keskeytysriski 54  
Toimitilojen rikosturvallisuus 44  
Infrastruktuuririski (HW) 40  
Toimipaikan sijainti 38  
Strategiset riskit 33  
Verotus 23  
Henkilötietosuoja 23  
Yrityksen sisäinen valvonta 16  
Tilaajavastuu 14  

 


