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Risk management helps company to deliver the products and services on time and 

in required quality. It is important to take the whole supply chain and supply chain 

management into consideration in risk management. Business risks are very 

relevant for the company and risk management, because these risks are usually 

very difficult to discover and control. This applies especially for small and 

medium-sized enterprises. 

 

A risk assessment tool and a risk management process can be useful in risk 

management. The risk identification and the risk assessment can be made 

systematically with the help of the risk management process, which also help to 

plan, development and implement risk management actions. The purpose of the 

risk assessment is to find out the most significant risks. Risk severity and 

probability are the most relevant aspect of the risk significance. 

 

Risk management should be part of company’s every day life, and that’s why risk 

management must be systematic. The risk assessment tool can help company to 

raise the level of the risk management, and it also can improve company’s ability 

to respond better to customers’ hopes and demands. 



 

ALKUSANAT 
 

Tämän työn tekeminen on vienyt odotettua enemmän aikaa, mutta samalla se on 

ollut kuitenkin mielenkiintoista ja opettavaista aikaa. Alkuun haluan kiittää 

erityisesti professori Janne Huiskosta hänen antamistaan neuvoista, joista oli 

erittäin paljon hyötyä tämän työn tekemisessä ja sen valmiiksi saattamisessa. 

Haluan kiittää myös vanhempiani kaikesta saamastani tuesta koko opiskelujeni 

ajalta. 

 

 

Lappeenrannassa, 31.3.2010 

 

 

Jussi Pajarinen 

 



 

SISÄLLYSLUETTELO 
 
1 JOHDANTO ........................................................................................................................ 1 

1.1 TYÖN TAVOITTEET ................................................................................................... 1 
1.2 TYÖN RAJAUKSET .................................................................................................... 1 
1.3 TYÖN RAKENNE ........................................................................................................ 2 

2 YRITYKSEN KILPAILUKYKY JA TOIMITUSKETJU ................................................. 3 

2.1 YRITYKSEN KILPAILUTEKIJÄT............................................................................... 3 
2.2 TOIMITUSKETJUN HALLINTA ................................................................................. 5 

2.2.1 Toimitusketjun rakenne ....................................................................................... 6 
2.2.2 Yrityksen toimintojen jaottelu ja organisointi ...................................................... 6 
2.2.3 Toimitusketjun hallinnan prosessit ...................................................................... 8 
2.2.4 Toimitusketjun kehittäminen .............................................................................. 13 

2.3 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN HYÖDYNTÄMINEN .............................................. 15 

3 RISKIENHALLINTA ....................................................................................................... 17 

3.1 RISKIENHALLINNAN TAVOITTEET ...................................................................... 17 
3.2 RISKI JA RISKITYYPIT ............................................................................................ 19 
3.3 RISKIENHALLINTAPROSESSI ................................................................................ 22 

3.3.1 Riskienhallinnan tavoitteiden määrittely ............................................................ 23 
3.3.2 Riskien tunnistaminen ja merkittävyyden arviointi ............................................. 24 
3.3.3 Riskienhallintakeinojen valinta ......................................................................... 26 
3.3.4 Riskien tarkkailu ............................................................................................... 28 

3.4 RISKIENARVIOINTI- JA HALLINTAMALLEJA ..................................................... 29 

4 TOIMITUSKETJUN LIIKETOIMINTARISKIT............................................................ 31 

4.1 TOIMITUSKETJUNLAAJUINEN RISKIENHALLINTA ........................................... 31 
4.2 RISKILÄHTEET ........................................................................................................ 33 
4.3 TOIMITUSKETJUN RISKIKENTTÄ ......................................................................... 35 

4.3.1 Strategiariskit ................................................................................................... 42 
4.3.2 Tuoteriskit ........................................................................................................ 46 
4.3.3 Hankintatoiminnan riskit .................................................................................. 49 
4.3.4 Toimitusriskit .................................................................................................... 51 
4.3.5 Maailmanlaajuisen toimitusketjun riskit ............................................................ 52 
4.3.6 Yritystoiminnassa huomioitavat riskit ................................................................ 55 

4.4 RISKIEN TARKASTELUNÄKÖKULMAT ................................................................ 64 
4.5 LIIKETOIMINTARISKIT JA NIIDEN TARKASTELU .............................................. 65 

5 RISKIENARVIOINTITYÖKALU ................................................................................... 70 

5.1 RISKIENARVIOINTITYÖKALUN RAKENNE ......................................................... 70 
5.2 RISKIENARVIOINTITYÖKALUN TARKASTELUTASOT ...................................... 72 
5.3 RISKIENARVIOINTITYÖKALUN VAIHEET ........................................................... 73 

5.3.1 Riskienhallinnan tavoitteiden ja toimintatapojen määrittely ............................... 75 
5.3.2 Riskien tunnistaminen ....................................................................................... 76 
5.3.3 Riskien arviointi ............................................................................................... 78 
5.3.4 Riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus, sekä riskien ja 

riskienhallintatoimenpiteiden tarkkailu ............................................................. 79 
5.4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET .................................................................. 81 

6 YHTEENVETO ................................................................................................................. 83 

LÄHDELUETTELO............................................................................................................... 84 

LIITTEET 
 



 1

1 JOHDANTO 
 

1.1 TYÖN TAVOITTEET 

 

Työn tavoitteena on luoda riskienarviointityökalu, jonka avulla yritys voi 

tunnistaa ja arvioida liiketoimintariskejä yrityksen toimitusketjussa, sekä omassa 

toiminnassaan. Työkalua varten työssä selvitetään laaja-alaisesti toimitusketjuun 

kuuluvia riskejä, erityisesti liiketoimintariskejä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen 

toimintaan, sekä estää sitä saavuttamasta liiketoiminnalle asetettuja tavoitteita. 

Toimitusketjun hallinta sekä riskienhallinta ovat myös tärkeä osa työkalun 

kehittämistä, ja niistä on pyritty löytämään uusimmat ja käyttökelpoisimmat 

aiheet, joita on voitu hyödyntää työkalun kehittämisen pohjana. 

 

Yritys voi hyötyä riskienarviointityökalun käyttämisestä eri tavoin. Työkalu 

auttaa yritystä tunnistamaan ja arvioimaan riskejä. Lisäksi sen avulla yritys saa 

tietoa eri riskeistä toimitusketjussa, sekä niiden vaikutuksesta yrityksen 

toimintaan. Yritys voi myös hyödyntää työkalua kokonaisvaltaisen 

riskienhallintatyön aloittamisessa, sekä ottamaan koko toimitusketjun huomioon 

tässä työssä. Tämän kautta yrityksen riskienhallinnantaso paranee ja yritys 

kykenee vastaamaan paremmin asiakkaiden toiveisiin ja vaatimuksiin. 

 

1.2 TYÖN RAJAUKSET 

 

Työn toteuttamista varten on tehty rajauksia, jotta työstä saataisiin selkeä 

kokonaisuus. Tutkittu teoria ja kirjallisuus on rajattu riskien osalta koskemaan 

lähinnä vain liiketoimintariskejä, joilla tarkoitetaan liiketoimintaan ja 

päätöksentekoon liittyviä asioita, ja ne koskevat mm. henkilöstöä, markkinointia, 

kysyntää, tuotantoa, kustannuksia ja toimintaympäristöä. Näistä syistä johtuen 

erilaisia fyysisiä riskejä, lähinnä omaisuusriskejä, on käsitelty vain yleisellä 

tasolla, ja erilaisia taloudellisia riskejä on käsitelty vain soveltuvin osin. 

 

Riskienarviointityökalu on tarkoitettu erityisesti pk-yrityksiä varten. Pk-yrityksillä 
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tarkoitetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden palveluksessa on vähemmän 

kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai 

taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa (Komission suositus 2003). 

Lisäksi työkalu rajataan käsittämään pelkästään fyysisiä tuotteita valmistavat 

yritykset, eikä se käsitä palvelutuotteita tuottavia yrityksiä. Työkalu ei sisällä 

suoria riskienhallintatoimenpide-ehdotuksia ja niitä käsitellään vain yleisesti. 

 

Mainitut rajaukset johtuvat siitä, että omaisuus- ja talousriskeistä on olemassa jo 

paljon kirjallisuutta ja valmiita riskienhallintaoppaita. Lisäksi kummatkin 

riskityypit ovat erittäin laajoja kokonaisuuksia, ja vaatisivat omat erilliset 

käsittelynsä tarkastelun kattavuuden varmistamiseksi. Palvelutuotteiden kohdalla 

yritystoiminta ja riskienhallinta erottuvat selkeästi fyysisistä tuotteista, ja vaatisi 

siitä syystä oman työnsä. Suuryritysten kohdalla toimitusketjut voivat olla erittäin 

monimutkaisia, ja lisäksi näillä yrityksillä on paremmat omat resurssit 

riskienhallintaan. Erilaisten riskienhallintatoimenpiteiden suppea käsittely johtuu 

siitä, että jokainen yritys ja riski vaativat oman erityisen ja tarkoitukseen sopivan 

toimenpiteen, eikä kaikkia eri vaihtoehtoja voida käydä läpi riittävän kattavasti. 

 

1.3 TYÖN RAKENNE 

 
Työssä luotava riskienarviointityökalu koostuu neljästä osasta, joita ovat yrityksen 

kilpailutekijät, toimitusketju, riskit ja arviointiprosessi. Nämä eri osat vaikuttavat 

toisiinsa ja niistä muodostuu kokonaisuus, josta lopulta syntyy kyseinen työkalu. 

 

Työ koostuu riskienarviointityökalun mukaisesti neljästä eri osasto. Työn alussa 

selvitetään toimitusketjun ja kilpailutekijöiden merkitystä yrityksen toimintaan. 

Toisessa vaiheessa kerrotaan riskienhallinnan merkityksestä ja organisoimisesta, 

sekä esitellään jo olemassa olevia riskienarviointi- ja hallintatyökaluja. 

Kolmannessa vaiheessa puolestaan esitellään laajasti erilaisia toimitusketjuun 

kuuluvia ja yritystoimintaan vaikuttavia riskejä, sekä niiden syntytapoja ja 

alkulähteitä. Näiden kolmen erillisen osa-alueen pohjalta neljännessä vaiheessa 

esitetään lopullinen riskienarviointityökalu, ja siihen kuuluvat osat ja vaiheet. 
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2 YRITYKSEN KILPAILUKYKY JA TOIMITUSKETJU 
 

2.1 YRITYKSEN KILPAILUTEKIJÄT 

 

Yrityksen toimintaan kohdistuu asiakkaiden, toisten yritysten ja muiden 

yhteiskunnan toimijoiden taholta erilaisia vaatimuksia ja uhkia, joihin yrityksen 

on kyettävä vastaamaan, jotta yritys pärjäisi markkinoilla ja voisi kilpailla 

tuloksellisesti muita yrityksiä vastaan. Vastatakseen näihin haasteisiin yrityksen 

pitää asettaa tavoitteet toiminnalleen, sekä määrittää keinot ja toimintatavat näiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintaympäristön asettamista vaatimuksista ja 

yrityksen omista tavoitteista muodostuvat yrityksen kilpailutekijät. Yritykselle on 

tärkeää, että se tunnistaa nämä eri tekijät, sillä tällöin yritys voi jäsentää ja 

kehittää omaa toimintaansa, ja parantaa omaa kilpailuasemaansa. 

 

Yrityksen kilpailutekijöiden taustalla ovat eri sidosryhmät ja muut kohderyhmät, 

jotka ovat kiinnostuneita yrityksen toiminnasta, vaikuttavat yrityksen toimintaan 

tai ottavat vaikutteita yrityksen toiminnasta. Tärkeimpiä ryhmiä ovat yhteiskunta, 

asiakkaat, työntekijät, osakkeenomistajat ja tavaran toimittajat. Näillä eri ryhmillä 

on omia toiveita yrityksen suhteen. Yhteiskunta haluaa mm. työllisyyden kasvua 

ja yhteisön hyvinvoinnin lisäämistä. Asiakkaat puolestaan toivovat mm. 

johdonmukaista laatua, nopeita sekä luotettavia toimituksia, joustavuutta ja 

hyväksyttävää hintaa. Työntekijät toivovat mm. jatkuvaa työllisyyttä, 

oikeudenmukaista palkkaa ja hyviä työskentelyolosuhteita. Osakkeenomistajat 

haluavat taloudellista ja eettistä hyötyä investoinneista. Lisäksi tavaran toimittajat 

toivovat mm. jatkuvaa liiketoimintaa sekä läpinäkyvää tiedon tarjoamista. (Slack, 

Chambers, Johnston, 2004, s. 43–44) 

 

Kilpailutekijöiksi on kirjallisuudessa esitetty useita erilaisia tekijöitä, ja 

esimerkiksi Uusi-Rauvan, Haverilan, Kourin ja Miettisen (2003, s. 306) mukaan 

valmistavan yrityksen tavanomaisimpia kilpailutekijöitä ovat hinta, laatu, 

tuoteominaisuudet, toimitusnopeus, toimitusvarmuus, tuotteiden muokkaus 

asiakastarpeita vastaaviksi ja palvelu. Slack et al. (2004, s. 44–46) puolestaan 
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esittävät yritykselle viittä eri kilpailutekijää: laatu, nopeus, luotettavuus, 

joustavuus ja kustannustaso. Näillä kilpailutekijöillä on yrityksen toimintoihin 

sisäisiä ja ulkoisia vaikutuksia. Sisäiset vaikutukset vakauttavat ja tehostavat 

toimintoja, ja ulkoiset vaikutukset parantavat asiakastyytyväisyyttä. 

 

Laatutekijä merkitsee sitä, että asiat tehdään virheettömästi ja tarjotaan asiakkaille 

virheettömiä tuotteita ja palveluita, jotka sopivat asiakkaiden tarpeisiin, ja ovat 

samalla suunnitelmien mukaisia. Sisäisissä toiminnoissa laatu merkitsee 

virheettömiä prosesseja ja toimintoja. Laadulla on suuri vaikutus 

asiakastyytyväisyyteen tai -tyytymättömyyteen. (Slack et al., 2004, s. 45–46) 

 

Nopeustekijä tarkoittaa kulunutta aikaa siitä, kun asiakas on pyytänyt tuotetta tai 

palvelua, siihen kun asiakas on sen lopulta saanut. Mitä nopeammin asiakas saa 

pyytämänsä tuotteen tai palvelun, sitä varmemmin asiakas ostaa sen tai on valmis 

maksamaan siitä enemmän. Asiakkaiden nopeaa palvelua auttaa suuresti nopea 

päätöksenteko, nopea materiaalinkulku ja tiedonkulku sisäisissä toiminnoissa. 

Suurempi nopeus tarkoittaa myös pienempiä varastotasoja sekä pienempää riskiä 

toiminnassa. Riski pienenee, kun ennustaminen ja erilaiset sitoumukset voidaan 

jättää myöhemmäksi. (Slack et al., 2004, s. 47–48) 

 

Luotettavuus puolestaan merkitsee sitä, että asiakas saa tilaamansa tuotteen tai 

palvelun silloin, kun asiakas niitä tarvitsee, tai ainakin silloin kun luvattu. 

Sisäisissä toiminnoissa luotettavimmat toiminnot ovat kaikkein tehokkaimpia. 

Luotettavuus myös säästää aikaa ja rahaa, sekä lisää vakautta, eli toiminta on 

ennustettavissa eikä yllätyksiä satu. (Slack et al., 2004, s. 49–50) 

 

Joustavuus on yrityksen kykyä muuttaa toimintaa yllättävissä tilanteissa. 

Erityisesti joustavuustekijä auttaa yritystä vastaamaan asiakkaiden vaatimusten 

muuttumiseen. Yritykseltä vaaditaan säännöllisesti uusia tai muunneltuja tuotteita 

ja palveluja, laajaa tuote- ja palveluvalikoimaa, tuotantomäärien muuttamista 

tarvittaessa sekä toimitusten aikataulujen mukautumista. Joustavuus parantaa 
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yrityksen sisäistä kykyä vastata nopeasti muuttuviin olosuhteisiin, ja mahdollistaa 

nopean palvelun. (Slack et al., 2004, s. 53–54) 

 

Kustannustasotekijä tarkoittaa sitä, että yritys tuottaa tuotteita ja palveluita 

kilpailukykyisellä hintatasolla siten, että yritys saa siitä vielä tuottoa. 

Kustannustasoon yrityksen sisällä vaikuttavat kaikki muut kilpailutekijät. 

Korkealaatuinen toiminta ei tuhlaa aikaa uudelleen tekemiseen, eikä aiheuta 

ongelmia muille yrityksen sisällä. Nopea toiminta vähentää varastotasoja ja 

yleisiä hallintokustannuksia. Luotettavat toiminnot puolestaan eivät aiheuta 

yrityksessä yllätyksiä. Joustavuus mahdollistaa tehtävän muuttamiseen toiseen 

nopeasti ja ilman kapasiteetin ja ajan tuhlaamista, sekä yrityksen mukautumisen 

muuttuviin olosuhteisiin ilman, että muut toiminnot häiriintyvät. Näistä syistä 

johtuen yrityksen sisäisen kustannustason parantamisen yksi tärkeä elementti on 

muiden kilpailutekijöiden kehittäminen. (Slack et al., 2004, s. 54–56) 

 

Yrityksen toiminnan kannalta on kuitenkin hyvä huomioida, että eri 

kilpailutekijöiden merkitys vaihtelee, tavallisimmin yrityksellä on muutama muita 

tärkeämpiä kilpailutekijöitä, joihin se turvautuu ensisijaisesti, ja muiden 

kilpailutekijöiden kohdalla pyritään vain riittävän hyvään suorituskykyyn (Uusi-

Rauva et al., 2003, s. 300). Tämä asia ei kuitenkaan poista sitä, että jokaisen eri 

kilpailutekijän kohdalla pitää pyrkiä mahdollisimman hyvään toimintaan 

yrityksen omien resurssien ja tavoitteiden puitteissa. 

 

2.2 TOIMITUSKETJUN HALLINTA 

 

Ennen kuin asiakas saa haluamansa tuotteen, niin kyseinen tuote on saattanut 

käydä läpi monta eri vaihetta, ja sen valmistamiseen sekä toimittamiseen on 

saattanut liittyä useita eri yrityksiä ja toimijoita. Tätä kokonaisketjua kutsutaan 

toimitusketjuksi. Yleisesti toimitusketju voidaan määritellä verkostoksi yrityksiä, 

jotka toimivat toistensa kanssa tuottaakseen tuotteita ja palveluita 

loppuasiakkaalle (Lambert, Garcia-Dastugue, Croxton, 2008, s. 114). 
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Yrityksen toimitusketjun rakenne ja ominaisuudet määrittelevät omalta osaltaan 

yrityksen toimintaan kohdistuvia riskejä ja uhkia. Toimitusketjun tarkastelu ja 

kehittäminen auttaa vähentämään riskeistä ja uhkatekijöistä aiheutuvia haittoja, 

jolloin yrityksen oma ja koko toimitusketjun toiminta paranee. 

 

2.2.1 Toimitusketjun rakenne 

 

Valmistettavan tuotteen kohdalla toimitusketju koostuu lähinnä raaka-aineiden ja 

tuotantotarvikkeiden hankinnasta ja varastoinnista, tuotteiden valmistuksesta ja 

varastoinnista sekä jakelusta asiakkaalle, joka puolestaan saattaa myydä tuotteen 

vielä eteenpäin lopulliselle asiakkaalle. Erilaisia kuljetus- ja varastointivaiheita 

saattaa olla useissa eri vaiheissa, ja lopullinen toimitusketjun rakenne riippuu 

pitkälti yrityksen toimintatavoista sekä valmistettavan tuotteen ominaisuuksista. 

 

Taulukko 1. Yrityksen toimintoja ja toimitusketjun rakenne 

HANKINTATOIMINNOT SISÄISET TOIMINNOT ASIAKASTOIMINNOT
- raaka-aineiden hankinta
- tuotantotarvikkeiden 
hankinta
- tuotantoaineiden 
hankinta
- komponenttien hankinta
- varaosien hankinta
- alihankinta

- valmistus
- palvelut
- raaka-aineiden varastointi
- tuotantotarvikkeiden 
varastointi
- tuotantoaineiden varastointi
- komponenttien varastointi
- varaosien varastointi
- puolivalmisteiden varastointi
- lopputuotteiden varastointi

- jakelu
- välivarastointi
- tuotemyynti (yritys)
- tuotemyynti 
(loppuasiakas)

 
 

Valmistavan yrityksen kannalta toimitusketju voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri 

osaan toimintojen perusteella taulukon 1 mukaisesti: hankintatoimintoihin, 

sisäisiin toimintoihin ja asiakastoimintoihin. Näihin eri toimintoihin kuuluu 

taulukon 1 mukaisia toimia ja tästä kokonaisuudesta muodostuu toimitusketju. 

 

2.2.2 Yrityksen toimintojen jaottelu ja organisointi 

 

Toimitusketjun lisäksi myös yrityksen eri toiminnot voidaan jakaa eri osiin. 

Yrityksen toiminnot voidaan muodostaa kolmesta eri osasta. Yrityksen kannalta 
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on tärkeää, kuinka yrityksen eri toimintoja johdetaan ja hallitaan. Lisäksi voidaan 

vielä eritellä kaksi erillistä toimintoa, jotka voidaan nähdä eräänlaisina johtamisen 

hallinnoinnin alatoimintoina, mutta tärkeinä erillisinä osina. Ensimmäiseksi 

taloudellisen menestymisen kannalta on tietysti oleellista se, että taloudenhallinta 

ja -hoito ovat asianmukaisia ja yrityksen toimintaa tukevaa. Toiseksi erilaisia 

tuotteita valmistavan yrityksen kannalta on luonnollisesti erittäin oleellista myös 

erilaisten fyysisten toimintojen hoitaminen, kuten valmistus- ja jakelutoimet, sekä 

niihin kuuluvan henkilöstön toiminta. Palveluyrityksissä on oleellista palvelujen 

hoitaminen. Tämän jaottelun perusteella yritys voi jakaa eri toimintansa 

johtamisen ja hallinnoinnin, taloudenhallinnan sekä fyysisiin toimintoihin. 

Jaottelu voidaan laajentaa koskemaan koko toimitusketjua, jolloin toimitusketjua 

voidaan tarkastella näiden kolmen eri toiminnon kautta kuvion 1 mukaisesti. 

 
HANKINTA- 
TOIMINNOT

SISÄISET 
TOIMINNOT

ASIAKAS- 
TOIMINNOT

JOHTAMISEN JA 
HALLINNOINNIN TOIMINNOT

TALOUDENHALLINNAN 
TOIMINNOT

FYYSISET TOIMINNOT
 

Kuvio 1. Yrityksen ja toimitusketjun toiminnot 

 

Toimintoihin jakamisen lisäksi yrityksen pitää vielä organisoida toimintansa, jotta 

yritys voi tarkastella toimintojansa tarkemmin. Yrityksen toimintojen 

organisointiin vaikuttaa pääasiassa yrityksen koko, eli yrityksen kasvaessa tai 

mahdollisesti pienentyessä, myös toimintojen organisointi muuttuu. Palvelualan ja 

fyysisiä tuotteita valmistavalla yrityksellä on myös monesti tarvetta organisoida 

toimintansa eri tavalla. Perinteinen tapa jakaa vastuita organisaatiossa on tehdä se 

toiminnoittain (funktionaalisesti) (Uusi-Rauva et al., 2003, s. 84). Laamasen 

(2001, s. 15) mielestä selkeä funktionaalinen osasto- tai tehtävävastuu on 

asiakkaita palvelevan toiminnan kehittämisen kannalta ongelmallisempi. Tätä 

ongelmaa korjaamaan on esitetty prosessien hyödyntämistä. Tällöin toiminnot 

organisoidaan eri toimintaprosessien mukaisesti. 
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Prosessien tehtävä on kuvata organisaatio toiminnan logiikka. Ne kuvaavat sitä 

toimintojen sarjaa, minkä avulla saavutetaan käytännössä organisaation tulokset. 

Prosessikuvausten avulla yritetään ymmärtää sitä, mikä on kriittistä organisaation 

keskeisten tavoitteiden saavuttamisessa. (Laamanen, 2001, s. 37) 

 

Jos prosessien jäsentämisessä onnistutaan hyvin, niin yhteistyö asiakkaan kanssa 

toimii hyvin ja asiakas kokee saavansa hyvää palvelua, ja organisaatiossa toimivat 

ihmiset ymmärtävät kokonaisuutta, oman roolinsa ja sen, miten lisäarvo tuotetaan 

läpi organisaation (itseohjautuminen), sekä lisäksi toiminnan kehittäminen 

perustuu organisaation kokonaistavoitteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin (vältetään 

osaoptimointi) (Laamanen, 2001, s. 22). Merkittävimpänä asiana prosesseissa on 

asiakasnäkökulma, eli lopullinen asiakas pyritään ottamaan huomioon kaikessa 

toiminnassa. Lisäksi prosessit auttavat myös toimintojen kehittämisessä, kun 

yritys näkee suoritettavien toimintojensa kokonaisuuden paremmin. 

 

2.2.3 Toimitusketjun hallinnan prosessit 

 

Yrityksen oma toimitusketju voi olla rakenteeltaan jo itsessään erittäin 

monimutkainen ja vaikeasti hallittava, ja lisäksi yritys voi olla osa useita eri 

toimitusketjuja. Nämä kaikki toimitusketjut voivat olla rakenteeltaan moninaisia, 

ja niihin voi kuulua erikokoisia yrityksiä. Tällaisen kokonaisuuden hallinta voi 

olla erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta. Kaikenlainen epävarmuus, 

hallitsemattomuus ja tietämättömyys lisäävät toiminnan riskejä. Tästä johtuen 

yrityksen tulee pyrkiä tuntemaan ja mahdollisuuksien mukaan hallitsemaan omaa 

toimitusketjuaan, ja kaikkia niitä toimitusketjuja, joihin se kuuluu. 

 

Koska toimitusketju on verkosto yrityksiä, jotka tuottavat yhdessä tuotteita ja 

palveluita loppuasiakkaalle, niin toimitusketjun hallinnassa täytyy keskittyä 

toimitusketjun keskeisimmän yrityksen ja sen asiakas- ja toimittajaverkoston 

välisiin suhteisiin (Lambert et al., 2008, s. 114). Slack et al. (2004, s. 460) 

huomauttavatkin, että toimitusketjun käyttäytyminen kokonaisuutena muodostuu 

lopulta näistä yksittäisten toimijoiden välille luoduista suhteista. Suhteita on 
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olemassa neljää eri tyyppiä: kahden yrityksen välinen (kaikkein tyypillisin 

toimitusketjussa), yrityksen ja asiakkaan välinen, asiakkaan ja yrityksen välinen 

(asiakas on yhteydessä yritykseen päin) sekä kahden asiakkaan välinen (kuuluu 

verkossa tapahtuva kauppa). 

 

Tästä johtuen toimitusketjun hallinnan tulee kattaa kaikki ne toimet, joiden avulla 

yritys sitouttaa asiakkaansa ja toimittajansa. Sen täytyy olla kattavuudeltaan laaja, 

sekä vaikuttaa lähes kaikkiin liiketoiminnan hallinnan toimiin. Joten 

toimitusketjun hallinnan tunnusmerkkejä voidaan kuvailla siten, että 

toimitusketjun täytyy olla eri toimintojen rajat ylittävää, sen täytyy olla 

prosessimainen ja sen täytyy pitää sisällään kaikki toimet, joiden avulla hallitaan 

yhteyksiä asiakkaisiin ja toimittajiin. (Lambert et al., 2008, s. 114) 

 

Toimitusketjun hallinta voidaan määritellä yhdistelmäksi 

pääliiketoimintaprosesseja loppukäyttäjästä alkuperäisiin toimittajiin, jotka 

tuottavat tuotteita, palveluita ja tietoja, mitkä lisäävät arvoa asiakkaille ja muille 

kohderyhmille (Lambert, Cooper, Pagh, 1998, s. 1). Croxton, Garcia-Dastugue, 

Lambert ja Rogers (2001, s. 14) esittävät kahdeksaa pääprosessia, jotka ovat 

olennaisia toimitusketjun hallinnalle: 

1. asiakassuhdetoiminta 

2. asiakaspalvelutoiminta 

3. kysynnän hallinta 

4. tilauksen toimittaminen 

5. valmistus 

6. toimittajasuhdetoiminta 

7. tuotekehitys ja kaupallistaminen 

8. palautusten käsittely. 

Nämä kahdeksan pääliiketoimintaprosessia menevät läpi koko toimitusketjun, ja 

leikkaavat eri yritysten ja niiden toimintojen (markkinointi, tutkimus ja kehitys, 

talous, tuotanto, hankinta ja logistiikka) läpi (Croxton et al., 2001, s. 14). 

Kuviossa 2 on kuvattu kokonaisuudessaan tämä prosessimalli, josta ilmenee 

kaikkien eri prosessien suhteet yrityksen eri toimintoihin. Kuviosta 2 nähdään 
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myös se, että tieto kulkee päällimmäisenä läpi koko toimitusketjun, ja tiedon 

välittäminen eri yritysten välillä on prosessien toiminnan kannalta olennaista. 

 

TIETO

2. tason 
toimittaja

1. tason 
toimittaja

hankinta, logistiikka, markkinointi 
ja myynti, talous, t&k, tuotanto

asiakas kuluttaja/ 
loppuasiakas

MATERIAALI

ASIAKASSUHDETOIMINTA

ASIAKASPALVELUTOIMINTA

KYSYNNÄN HALLINTA

TILAUKSEN TOIMITTAMINEN

VALMISTUS

TOIMITTAJASUHDETOIMINTA

TUOTEKEHITYS JA KAUPALLISTAMINEN

PALAUTUSTEN KÄSITTELYto
im

itu
sk

et
ju

n 
ha

llin
na

n 
pr

os
es

si
t

 
Kuvio 2. Toimitusketjun hallinnan prosessimalli (Croxton et al., 2001, s. 14) 

 

Vaikka kaikkien toimitusketjun yritysten tulisi huomioida nämä kahdeksan 

prosessia, niin jokaisen prosessin suhteellinen tärkeys ja niihin kuuluvat tarkat 

toimet voivat vaihdella. Prosessikuvaukset on tehty lähes keskellä toimitusketjua 

sijaitsevan valmistustoimintaa tekevän yrityksen kannalta. Liitteessä 1 jokainen 

prosessi on kuvattu strategisella ja toiminnallisella tasolla. Strategiaosa käsittää 

jokaisen prosessin muodostamisen ja strategisen hallinnan, sekä sisältää 

suunnitelmat prosessin toteuttamiselle. Toimintaosa käsittää prosessin käytännön 

toimet sen jälkeen, kun prosessi on luotu. (Croxton et al., 2001, s. 15) 

 

Asiakassuhdetoiminnan prosessi luo rakenteen asiakassuhteiden luontia varten, ja 

sen kuinka näitä suhteita hallitaan. Tässä prosessissa tunnistetaan tärkeimmät 

asiakkaat ja asiakasryhmät, joihin yrityksen tulee kohdistaa toimintansa. 

Päämääränä on asiakkaiden jakaminen osiin niiden tuoman kokonaisarvon 

perusteella, sekä lisätä asiakasuskollisuutta tarjoamalla räätälöityjä tuotteita ja 

palveluita, jotka soveltuvat eri asiakasryhmille. (Lambert, 2004, s. 20) 
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Asiakassuhdetoiminnan prosessiin liittyy olennaisesti asiakassegmenttien 

luominen, eli asiakkaiden jakaminen eri ryhmiin. Tämä on tärkeää sillä, jokaisen 

yrityksen tulee määrittää asiakassegmentit, joita se ensisijaisesti tai ainoastaan 

haluaa tavoittaa ja palvella, ja mikäli yritys ei valitse asiakkaitaan vaan se pyrkii 

palvelemaan kaikkia, yritys ei pysty erikoistumaan ja kasvattamaan näin 

erityisosaamista (Juvonen, Korhonen, Ojala, Salonen, Vuori, 2005, s. 171). 

 

Asiakaspalvelutoiminnan prosessi edustaa yritystä asiakkaaseen nähden, ja se on 

keskeinen kohta, kun hoidetaan tuote- ja palvelusopimusten mukaista 

yhteydenpitoa. Asiakaspalvelu antaa asiakkaille ajantasaista tietoa luvatuista 

toimitusajoista ja tuotteiden saatavuudesta, yhdessä funktionaalisten toimintojen 

kuten valmistuksen ja logistiikan kanssa. (Lambert, 2004, s. 20–21) 

 

Kysynnän hallinnan prosessi tasapainottaa asiakkaiden vaatimuksia 

toimitusketjun kapasiteetin suhteen. Prosessin toimiessa oikein voidaan tarve 

sovittaa hankintoihin ennakoivasti ja toteuttaa suunnitelmat mahdollisimman 

pienin häiriöin. Tärkeää on huomata, että tämä prosessi ei rajoitu ennustamiseen, 

vaan siihen kuuluvat myös kysynnän ja tarpeen yhteensovittaminen, joustavuuden 

lisääminen ja vaihtelujen vähentäminen. Hyvä kysynnänhallintajärjestelmä 

käyttää myyntipisteistä ja tärkeimmiltä asiakkailta saatua tietoa vähentääkseen 

epävarmuutta, sekä mahdollistaakseen tehokkaan tavaroiden ja tiedon kulun läpi 

koko toimitusketjun. Se myös koordinoi tehokkaasti markkinoiden vaatimuksia ja 

tuotantosuunnitelmia. (Lambert, 2004, s. 21) 

 

Tilauksen toimittamisen prosessiin kuuluu muutakin kuin pelkkä tilausten 

täyttäminen. Se sisältää myös kaikki ne toimet, jotka ovat tarpeen 

asiakasvaatimusten määrittelyssä, verkoston suunnittelussa, sekä asiakkaiden 

pyyntöihin vastaamiseen mahdollisimman alhaisin kokonaiskuljetuskustannuksin. 

Vaikka suurin osa käytännön työstä suoritetaan tässä prosessissa logistiikan 

toiminnoissa, niin prosessi täytyy toteuttaa yli eri funktiorajojen, ja sovittaa 

yhteen tärkeimpien toimittajien ja asiakkaiden kanssa. Tavoite on luoda saumaton 
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järjestelmä toimittajasta yritykseen ja siitä aina eri asiakasryhmiin asti. (Lambert, 

2004, s. 21) 

 

Valmistuksen prosessi sisältää kaikki toimet, jotka täytyy toteuttaa ja hallita 

tuotannon joustavuuden varmistamiseksi toimitusketjussa, sekä tuotteiden 

liikuttamiseksi läpi tuotantolaitoksen. Kyky tuottaa laajaa valikoimaa eri tuotteita, 

oikea aikaisesti ja mahdollisimman alhaisin kustannuksin on tämän prosessin 

keskeinen ajatus. Saavuttaakseen halutun tuotannon joustavuuden tason 

suunnittelun ja toteutuksen täytyy laajentua yli valmistavan yrityksen rajojen 

muihin toimitusketjun yrityksiin asti. (Lambert, 2004, s. 21) 

 

Toimittajasuhdetoiminnan prosessi muodostaa rakenteen sille, kuinka suhteet 

toimittajiin kehitetään ja kuinka niitä ylläpidetään. Kuten nimikin viittaa, niin 

tämä prosessi on peilikuva asiakassuhdetoiminnasta. Lyhyesti sanottuna, 

toimittajasuhdetoiminta on tuote- ja palvelusopimusten määrittelyä ja 

hallinnointia. (Lambert, 2004, s. 21) 

 

Tuotekehityksen ja kaupallistamisen prosessi antaa perusteet tuotteiden 

kehittelylle ja niiden tuomiselle markkinoille yhteistyössä asiakkaiden sekä 

toimittajien kanssa. Tehokas tämän prosessin toteuttaminen ei ainoastaan tee 

mahdolliseksi toteuttaa tehokasta uuden tuotteen kulkua läpi toimitusketjun, mutta 

auttaa myös muita toimitusketjun jäseniä järjestämään paremmin oman 

tuotantonsa, logistiikkansa, markkinointinsa ja muut toimet, jotka vaaditaan 

tuotteen kaupallistamisen tukemiseksi. (Lambert, 2004, s. 21–22) 

 

Palautusten käsittelyn prosessissa toimet liittyvät palautuksiin, käänteiseen 

logistiikkaan, ”portinvartiointiin” ja siihen kuinka palautusten välttämistä 

hallinnoidaan yrityksen sisällä ja toimitusketjun tärkeimpien toimijoiden kesken. 

Kunnolla toteutettuna palautusten käsittelyn prosessi ei ainoastaan mahdollista 

yrityksiä hallitsemaan käänteistä tuotevirtaa tehokkaasti, mutta se myös auttaa 

tunnistamaan epätoivottujen palautusten vähentämisen mahdollisuudet ja 

hallitsemaan omaisuuden uudelleen käyttöä. Tehokas palautusten käsittelyn 
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hallinta on tärkeä osa toimitusketjun hallintaa, ja se antaa mahdollisuuden 

saavuttaa kestävän kilpailuedun. (Lambert, 2004, s. 22) 

 

Palautusten käsittelyn prosessiin kuuluvat mahdolliset tuotteiden markkinoilta 

pois vetämiset. Tämä on yksi kalleimmista yrityksen haasteita rahallisesti, 

maineeltaan ja brändin vahingot huomioon ottaen. Tuotteen pois vetämisen voivat 

aiheuttaa lainsäädännölliset, turvallisuus tai soveltumattomuus syyt, ja seuraukset 

voivat helposti olla koko organisaation toimintaa uhkaavia. Tuotteen pois 

vetäminen on aina iso haaste, ja se moninkertaistuu, jos pois vetämisen syyt ovat 

syvällä toimitusketjun sisällä. (Kaye, 2008, s. 148–149) 

 

2.2.4 Toimitusketjun kehittäminen 

 

Yksi tärkeimmistä muutoksista nykyaikaisessa liiketoiminnassa on se, että 

yritykset eivät enää pelkästään kilpaile keskenään omina liiketoimintayksikköinä, 

vaan kilpailu tapahtuu toimitusketjujen välillä, ja tällöin yksittäisen yrityksen 

menestyminen riippuu siitä, kuinka se hallitsee monimutkaista 

liiketoimintasuhteiden verkostoa (Lambert et al., 1998, s. 1). Toimitusketjun 

hallinta korostuukin nykyisessä liiketoiminnassa ja tästä johtuen myös 

toimitusketjun kehittäminen on tärkeää. Yrityksen pitää tuntea oman 

toimitusketjunsa vahvuudet, heikkoudet, uhat sekä riskit. Tuntemalla nämä eri 

asiat yrityksellä on mahdollisuus aikaan saada entistä toimivampi ja vähemmän 

riskejä sisältävä toimitusketju. 

 

Slackin et al. (2004, s. 446–447) mielestä, koska toimitusketjun hallintaan kuuluu 

kaikilla tasoilla materiaalien ja tietojen kulku, niin siinä täytyy lopulta ottaa 

huomioon lopullinen asiakas. Sillä loppuasiakas, eli tuotteen varsinainen kuluttaja 

on juuri se, joka tekee ostopäätöksen, ja aloittaa tällä päätöksellä koko ketjun 

toiminnan. Vaikka kaikkien toimitusketjun osapuolien välitön päämäärä on 

tyydyttää lähimmät asiakkaansa, niin toimitusketjun hallinnan tarkoitus on pitää 

huoli siitä, että kaikilla toimitusketjun yrityksillä on ymmärrys siitä, kuinka he 

yhdessä voivat tyydyttää loppuasiakkaan. Tuloksellisen asiakkaiden 
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ymmärtämisen vaatimuksia ovat yleinen ymmärrys asiakkaiden käytöksestä ja 

markkinoista, mikä tapahtuu yleensä informaatioteknologian kautta, jonka avulla 

voidaan saada kysyntätietoa suoraan myynti- tai käyttökohteista. Samalla kaikkien 

toimitusketjun osapuolien tulee keskittyä loppuasiakkaaseen. Lisäksi 

informaatioteknologia on keskeisellä sijalla tietojen välittämisessä toimitusketjun 

osapuolien kesken, ja tällä tavoin vältytään väärinkäsityksiltä ja viivästymisiltä 

toimintojen välillä. 

 

Usein koko toimitusketjun analysointi voi lisätä tehokkuutta, koska se 

mahdollistaa varastojen pitämisen vain tarpeen mukaan, pullonkaulojen 

havaitsemisen, kapasiteetin sovittamisen ja yleisesti tasaisen materiaalivirran 

järjestämisen. Jotta tähän päästäisiin, niin toiminnassa täytyy usein huomioida, 

että hankinnat tehdään vain todellisen tarpeen perusteella, läpinäkyvyyttä on mm. 

kustannuksissa, laadussa sekä toimitusaikatauluissa, ja toimitussopimukset 

asiakkaiden ja toimittajien kesken ovat huolellisesti määritetty, sekä pyritään 

jatkuvaan toimittajan toiminnan parantamiseen ja hukan poistamiseen. (Slack et 

al., 2004, s. 447–448) 

 

Toimitusketjun kehittämisen lähtökohtana voidaan pitää sen ominaisuuksien 

kehittämistä, sillä toimitusketjun toimivuuden määrittelevät juuri sen 

olennaisimmat ominaisuudet, ja niiden kehittäminen auttaa toimitusketjun 

hallintaa sekä asiakkaiden palvelemista mahdollisimman hyvin. Kaikki 

liiketoimintaympäristöt sisältävät jonkin asteista epävarmuutta, ja siksi 

toimitusketjun täytyy olla riittävän joustava, jotta se selviäsi epävarmuudesta ja 

häiriöistä, jotka usein ovat peräisin juuri tästä liiketoimintaympäristön 

epävarmuudesta (Slack et al., 2004, s. 448). Joustavuuden parantaminen on ehkä 

tärkein yksittäinen asia toimitusketjun kehittämisessä, ja sen merkitys korostuu 

erityisesti riskienhallinnassa. Lisäksi toimitusketjun kehittämisessä pitää 

huomioida se, että organisaatiot tarvitsevat toimitusketjuja, jotka eivät ainoastaan 

vähennä kustannuksia ja säästä aikaa, vaan ovat mukautuvia, ketteriä ja yhtenäisiä 

asiakasvaatimusten mukaisesti (Kaye, 2008, s. 44). 
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Leen (2004, s. 104) mukaan parhaiten toimivat toimitusketjut omaavat kolme 

erilaista ominaisuutta. Ensimmäiseksi toimitusketjut ovat ketteriä, jolloin 

toimitusketju reagoi nopeasti kysynnän ja tarjonnan muutoksiin. Toiseksi 

toimitusketjut mukautuvat markkinoiden muutoksiin ja strategioiden 

kehittymiseen. Kolmanneksi toimitusketjun yritysten tavoitteet ovat yhtenäiset 

kaikkien toimitusketjun yritysten kesken, eli kun yritykset toimivat toimitusketjun 

parhaaksi, niin samalla myös niiden oma tulos on paras mahdollinen. Lisäksi 

voidaan mainita, että Narayananin ja Ramanin (2004, s. 96) mukaan toimitusketju 

toimii hyvin, jos siihen kuuluvien yrityksien kannustimet ovat yhtenäiset. Tämä 

vaatii sen, että riskit, kustannukset ja palkkiot liiketoiminnan suorittamisesta on 

jaettu oikeudenmukaisesti koko verkoston yli. 

 

Näitä eri keinoja hyödyntämällä yritys voi pyrkiä kehittämään omaa 

toimitusketjua, ja hyödyntämään omia kilpailutekijöitänsä paremmin. Tämä 

kaikki lisää asiakastyytyväisyyttä sekä riskienhallinnan tasoa, ja parantaa näin 

yrityksen toimintaa ja sen tuloksellisuutta. 

 

2.3 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN HYÖDYNTÄMINEN 

 

Kahdeksan toimitusketjun liiketoimintaprosessin, jotka on esitetty kappaleessa 

2.2.3, avulla voidaan johtaa ja hallita keskeisiä toimitusketjun toimintoja. 

Prosessien varsinainen suora käyttöönotto yrityksessä voi olla erittäin hankalaa, 

tai oikeastaan täysin mahdotonta pienten ja myös keskisuurien yrityksien 

kohdalla, joilla ei ole paljoakaan valtaa vaikuttaa muihin toimitusketjun 

toimijoihin. Pk-yritysten täytyy toimia muiden sitä suurempien ja 

vaikutusvaltaisempien yritysten mukaan. Pk-yrityksissä myös henkilöstön 

resurssit voivat rajoittaa prosessien käyttöönottoa. 

 

Suoriutuakseen haasteista, joita yritykset kohtaavat, niin niiden pitää hyväksyä 

prosessiperusteiset liiketoiminnan periaatteet, ja erityisen tärkeää se on niille, 

jotka haluavat menestyksekkäästi hallita toimitusketjujaan (Trkman, Indihar 

Štemberger, Jakli , Groznik, 2007, s. 117). On myös hyvä huomata, että 
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prosessien täysimääräinen käyttöönotto ei ole välttämättä tarpeellista. Lambert et 

al. (2008, s. 114) mukaan yrityksen perinteistä organisaatiorakennetta ei pidä 

tuhota, vaan kehittää siitä vähemmän funktiomainen ottamalla käyttöön 

liiketoimintaprosesseja, sillä asiantuntijuus on funktioiden sisällä. Samaa mieltä 

on myös Laamanen (2001, s. 15), jonka mielestä jokaisen organisaation 

olennainen kilpailuedun lähde on osaaminen, ja tästä syystä organisaatioiden ei 

pidä luopua funktionaalisesta osastojaosta, jonka suurin etu on osaamisen 

hyödyntäminen. 

 
HANKINTATOIMINNOT SISÄISET TOIMINNOT ASIAKASTOIMINNOT

ASIAKASSUHDETOIMINTA
ASIAKASPALVELUTOIMINTA

KYSYNNÄN HALLINTA
TILAUKSEN TOIMITTAMINEN

VALMISTUS
TOIMITTAJASUHDETOIMINTA

TUOTEKEHITYS JA KAUPALLISTAMINEN
PALAUTUSTEN KÄSITTELY

P
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Kuvio 3. Liiketoimintaprosessien suhde yrityksen ja toimitusketjun toimintoihin 

 

Kuviosta 3 nähdään kuinka toimitusketjun liiketoimintaprosessit ovat suhteessa 

yrityksen ja toimitusketjun eri toimintoihin, ja vaikka yrityksen toimintoja ei 

järjestettäisi näiden prosessien mukaan, niin tämä prosessimalli soveltuu 

erinomaisesti yrityksen toimitusketjun tarkasteluun, koska siinä on otettu 

huomioon kaikki yrityksen ja toimitusketjun ydintoiminnot. Tarkastelu soveltuu 

yhtä hyvin pk-yrityksille kuin suuryrityksillekin. Prosessimallin suurin hyöty 

tämän työn kannalta onkin se, että yritys näkee mitä toimintoja vaaditaan, että 

tuotteet saadaan kehitettyä, valmistettua ja lopulta myytyä asiakkaille. Yritys 

näkee myös oman roolinsa koko toimitusketjun laajuudelta ja kuinka sen tuotteet 

liikkuvat toimitusketjussa. Asiakkaiden merkitys tulee myös selvemmin esiin. 

Prosessien tarkastelu auttaa paljastamaan koko toimitusketjun laajuudelta 

riippuvuus- ja valtasuhteita, jotka täytyy ottaa toiminnassa huomioon, ja joihin 

pitää pystyä varautumaan. Lisäksi se auttaa yritystä havaitsemaan toimintaan 

sisältyviä riskejä, sekä huomioimaan yrityksen toimintaa varjostavia uhkia. 
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3 RISKIENHALLINTA 

 
3.1 RISKIENHALLINNAN TAVOITTEET 

 

Yritystoiminnan kannalta uusien asiakkaiden saaminen ja jo olemassa olevien 

asiakkaiden säilyttäminen ovat luonnollisesti erittäin tärkeitä asioita. Ainoastaan 

tätä kautta yritys saa tuloja ja voi toimia jatkossakin. Kayen (2008, s. 8) mukaan 

asiakkaat säilyvät ainoastaan, jos organisaatio kykenee toimittamaan sovittuja 

palveluita tai tuotteita ajallaan ja sovitun laatuisina. Yllättävä ja hallitsematon 

riskitapahtuma voi vahingoittaa tätä kykyä. 

 

Riskienhallinta on systemaattinen keino käyttää yrityksen fyysisiä, taloudellisia ja 

henkisiä voimavaroja estämään vahingon sattumista tai minimoimaan sen 

seurannaisvaikutukset yritykselle, mikä auttaa suojaamaan yrityksen toimintaa ja 

tulosta. Riskienhallinta voidaan tavoitteiden osalta jakaa kahtia. Ensisijainen 

tavoite on katastrofien välttäminen ja siten liiketoiminnan jatkuvuuden 

varmistaminen kaikissa olosuhteissa. Tämä tapahtuu henkilökunnan, omaisuuden 

ja toiminnan suojaamisella sekä riskienhallinnan tason ylläpitämisellä. Toinen 

tavoite on riskikustannusten optimointi ja liiketoimintamahdollisuuksien 

hyödyntäminen. (Juvonen et al., 2005, s. 20–21) 

 

Yleisen määritelmän mukaan riskienhallinnan tulisi olla jatkuva ja kehittyvä 

prosessi, joka on osa yrityksen strategiaa ja strategian toimeenpanoa. Sen tulisi 

osoittaa järjestelmällisesti kaikki ne riskit, jotka ympäröivät yrityksen toimia 

aikaisemmin, tällä hetkellä ja erityisesti tulevaisuudessa. Se täytyy yhdistää 

yrityksen kulttuuriin toimivalla politiikalla, jota johtaa yrityksen ylin johto. Sen 

täytyy muuttaa strategia suunnittelun ja toiminnan tavoitteiksi, määrätä vastuut 

koko organisaatiossa, jolloin jokainen johtaja ja työntekijä ovat vastuussa omaan 

työhön liittyvien riskien hallinnasta. Se tukee taloudenhallintaa, toiminnan 

mittaamista ja palkitsemista, ja lisäten siten toiminnan tehokkuutta kaikilla 

tasoilla. (Khan & Burnes, 2007, s. 201) 
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Ritchien ja Brindleyn (2007, s. 1404) mukaan riskienhallinta on luonnostaan 

prosessi, joka tasapainottaa mahdollisia riskejä verrattuna mahdollisiin 

palkkioihin, saavuttaakseen myönteisiä tuloksia koskien liiketoiminnan suoritusta 

kokonaisuutena. Kayen (2008, s. 26–27) mielestä järkevä riskienhallinta on: 

- Varmistaa, että työntekijät ja muut ihmisryhmät ovat asianmukaisesti 

suojattu. 

- Hyödyttää yhteiskuntaa tasapainottomalla hyödyt ja riskit keskittymällä 

todellisten riskien vähentämiseen, niin usein tapahtuvien kuin myös 

vakavampien seurausten riskien osalta. 

- Varmistamalla, että ne ketkä aiheuttavat riskejä myös hallitsevat ne 

vastuullisesti ja ymmärtävät, että epäonnistuminen riskien hallinnassa 

johtaa todennäköisesti järeisiin toimenpiteisiin. 

- Tehdä henkilöille ymmärrettäväksi, että heillä on oikeus suojaukseen, 

mutta heidän täytyy myös toimia vastuullisesti. 

Järkevä riskienhallinta ei puolestaan ole täysin riskivapaan ympäristön luontia, 

tarpeettomien paperien tekemistä, pelotella ihmisiä liioittelemalla tai 

mainostamalla mitättömiä riskejä, lopettaa yksilöille tärkeät virkistys ja opiskelu 

toiminnat, missä riskit on hallinnassa, eikä vähentää ihmisiltä suojaa riskejä 

vastaan, jotka aiheuttavat todellista vahinkoa ja kärsimystä. 

 

Pääpiirteissään riskienhallinta on samansisältöistä yrityksen koosta riippumatta. 

Luonnollisesti pk-yritysten riskienhallinnassa on erityispiirteitä suuryrityksiin 

verrattuna. Ensinnäkin pk-yritysten riskinkantokyky on usein heikkoa 

suuryrityksiin verrattuna. Samaan aikaan riskienhallintaan ei kiinnitetä usein 

paljoakaan huomiota, kun se taas suuryrityksissä on oleellinen osa toimintaa. 

Lisäksi pienessä yrityksessä ei ole samanlaista riskienhallinnan osaamista, sillä 

pieni yhtiö ei yleensä voi palkata erillistä työntekijää hoitamaan yrityksen riskien 

hallintaa kuten suuressa yrityksessä on mahdollista. (Juvonen et al., 2005, s. 18) 

 

Vaikka varsinainen riskienhallintatyö ei eroakaan erikokoisilla yrityksillä, niin 

Kuusela ja Ollikainen (1998, s. 135) mainitsevat, että riskienhallinnan tarpeet ja 

toteutumistavat vaihtelevat merkittävästi yrityksen koosta ja toimialasta riippuen, 
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eivätkä yritykset tee samanlaisia ratkaisuja suojatessaan keskeisiä riskejä. Suuri 

monialayritys tarvitsee aivan erilaisen suojajärjestelmän kuin pieni, yhtä tuotetta 

valmistava ja markkinoiva yritys. 

 

Pk-yritysten kohdalla on keskeistä, että riskienhallintatyössä käytettävät 

toimintatavat olisivat mahdollisimman yksinkertaisia ja helposti käytettäviä, eikä 

niiden toteuttaminen saisi viedä liian paljon aikaa eikä muita resursseja. Tärkeää 

on pitää huoli siitä, että riskienhallintatyö on tarpeeksi kattavaa ja se tehdään 

huolellisesti yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta. Hyvin tehty 

riskienhallintatyö mahdollistaa yrityksen ottamaan hallittuja riskejä ja hyötymään 

mahdollisimman tuottavasti kaikista liiketoimintamahdollisuuksista. 

 
3.2 RISKI JA RISKITYYPIT 

 

Käsitteenä riski on hyvin moniselitteinen, ja sitä voidaan käyttää ilmaisemaan eri 

asioita riippuen asian esittäjästä ja asiayhteydestä. Arkikielessä sanaa ”riski” 

käytetään kuvaamaan sitä vaaraa ja epätietoisuutta, joka liittyy onnettomuuden 

mahdollisuuteen (Kuusela & Ollikainen, 1998, s. 16). Toisin kuin yleiskielessä, 

niin tieteessä riskiin nähdään sisältyvän myös mahdollisuuksia jostain hyvästä 

(Juvonen et al., 2005, s. 8). Tämä riskiin sisältyvä hyvän lopputuloksen 

mahdollisuus on yritystoiminnan kannalta oleellista, sillä vain riskiä ottamalla 

yritys voi jatkaa toimintaansa ja kasvaa. 

 

Riskiin liittyy kolme tekijää, jotka vaikuttavat siihen, millaisena sen koemme. 

Peruslähtökohtana riskille voidaan pitää sitä, että tapahtumaan tulee liittyä 

epävarmuutta. Jos lopputulos on etukäteen tiedossa, niin kyseessä ei ole riski. 

Toinen riskin tekijä on tapahtumaan liittyvät odotukset. Ne vaikuttavat siihen, 

millaisena koemme riskin ja mahdollisesti sen toteutumisen. Tapahtumaan 

liittyvien odotusten lisäksi tapahtuman laajuus ja merkityksellisyys sekä itselle 

että muille vaikuttavat riskin koettuun vakavuuteen. (Juvonen et al., 2005, s. 7–8) 
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Johtuen riskin luonteesta ja tarpeesta hallinnoida sitä, niin riskille on annettu 

kirjallisuudessa monia eri selityksiä. Esimerkiksi Slackin ja Lewisin (2002, s. 

500) mukaan strategisella tasolla on riskejä, jotka tulevat epäonnistuneesta 

toiminnasta, jolloin ei käytetä täysin toiminnan resursseja hyödyksi, eikä täytetä 

täysin markkinoiden vaatimuksia. Manuj ja Mentzer (2008, s. 196) puolestaan 

esittävät riskille määritelmän, että riski on epävarman tapahtuman odotettu 

lopputulos. Khan ja Burnes (2007, s. 199) nostavat esille sen, että riskin tärkein 

osa on valinta, eli toimenpiteet joita uskalletaan tehdä, mikä riippuu siitä kuinka 

vapaasti valinnat saadaan tehdä. 

 

Matemaattisesti katsottuna riski määritellään usein todennäköisyydestä 

(tapahtumiin liittyvä epävarmuus) ja merkittävyydestä (tapahtumien laajuus ja 

vakavuus) muodostuvaksi. Tällöin riski voidaan esittää todennäköisyyden ja 

vakavuuden tuloksi (riski = riskin todennäköisyys X riskin vakavuus). (Juvonen et 

al., 2005, s. 8; Manuj & Mentzer, 2008, s. 135) 

 

Yrityksen toiminnan kannalta riski voidaan määritellä yleisesti: riskin 

toteutuminen estää saavuttamasta haluttua tulosta, jolloin yrityksen kilpailulliset 

ja/tai tulokselliset tavoitteet eivät toteudu halutulla tavalla. Tässä työssä käytetään 

tätä määritelmää riskistä, joka ottaa huomioon nimenomaan yritystoiminnan 

näkökulman riskiin. Määrittelyssä on otettu huomioon myös riskin kaksi eri 

puolta: uhka ja mahdollisuus. 

 

Riskin määrittelyn ohella riskejä on myös jaoteltu erityyppisiksi monella eri 

tavalla. Yleinen tapa on jakaa riskit niiden vakuutuskelpoisuuden perusteella. 

Vakuutettavat riskit liittyvät tapahtumiin, jotka ovat luonteeltaan toistuvia ja 

ennustettavia, ja sen sijaan ei-vakuutettavat riskit ovat sellaisia ainutkertaisia 

tapahtumia, joita ei voida ennustaa ja jotka usein ovat subjektiivisesti todettavissa, 

ja tällöin riskejä on karkeasti ottaen kahdenlaisia: riskejä, joiden varalta voi ottaa 

vakuutuksen, sekä riskejä joiden varalta ei voi ottaa (Juvonen et al., 2005, s. 16). 
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Riskit on kirjallisuudessa perinteisesti jaettu vahinko- ja liikeriskeiksi, jolloin 

vahinkoriskit ovat periaatteessa aina vakuutuskelpoisia, liikeriskit eivät (Kuusela 

& Ollikainen, 1998, s. 134). Vahinkoriski aiheuttaa toteutuessaan vahinkoa 

yrityksen aineellisille tuotannontekijöille, ja niiden kirjo on yrityksessä usein 

hyvin laaja, ja lisäksi sen toteutuminen tietää aina yritykselle menetyksiä eikä 

siihen missään olosuhteissa liity voiton mahdollisuutta (Juvonen et al., 2005, s. 

16). 

 

Liikeriskit ovat olennainen osa yritystoimintaa. Menestyäkseen yrityksen on 

oltava valmis ottamaan riskejä. Yritys voi toimiessaan joko onnistua ja tehdä 

voittoa tai epäonnistua ja toimia tappiollisesti. Liikeriski on siten liikevoiton 

saamiseksi otettu tietoinen riski, ja sillä tarkoitetaan henkilöstöön, markkinointiin, 

kysyntään, tuotantoon ja kustannuksiin liittyviä riskejä. Ominaista liikeriskeille 

on, että ne liittyvät liiketoimintaan ja päätöksentekoon, ne saavat alkunsa joko 

yrityksen omasta toiminnasta tai sen ulkopuolelta, jonkun toisen vahinkoriski voi 

merkitä jonkun toisen liikeriskiä, ne ovat toimialasidonnaisia ja yrityksen 

toimintaympäristön muuttuessa muuttuu myös liikeriskien painopistealue. (PK-

RH 2000–2009) 

 

Liikeriskien kohdalla voidaan puhua myös liiketoimintariskeistä. Juvosen et al. 

(2005, s. 16) mukaan liiketoimintariskin kohdalla riskin toteutuminen saattaa 

tappion sijasta merkitä myös tuotto-odotusten toteutumista, ja sen ottaminen 

liittyy normaaliin yritystoimintaan. Onnistuminen riskinotossa tuottaa voittoa, 

epäonnistuminen menetyksiä. Liiketoimintariskien määrittely ei voi koskaan olla 

täysin kattava, koska ne ovat luonteeltaan nopeasti muuttuvia. 

 

Liiketoimintariskin ovat yrityksen kannalta erityisen hankalia, sillä niiden 

hahmottaminen ja hallinta voi olla erittäin vaikeaa. Toisaalta 

liiketoimintariskeihin liittyy myös mahdollisuus jostain hyvästä, joten jokaisen 

riskin kohdalla täytyy aina miettiä tarkasti kuinka riskiin ja sen ottamiseen 

suhtaudutaan. Tämä puolestaan vaatii hyvää tietotasoa ja harkintakykyä yrityksen 
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johtohenkilöiltä. Erityisesti pk-yritysten kohdalla tämä on rajallisista resursseista 

johtuen erityisen hankalaa. 

 

3.3 RISKIENHALLINTAPROSESSI 

 

Oleellinen osa riskienhallintaa on järjestelmällisyys, jossa eri toimenpiteet 

käydään läpi vasta kun edellinen toimenpide on saatu tehtyä. Tässä tapauksessa 

voidaan puhua riskienhallintaprosessista. Riskienhallintaprosessin tarkoituksena 

on auttaa yrityksen johtoa päättämään toimenpiteistä, joilla tunnistettuja riskejä ja 

niiden vaikutuksia arvioidaan ja joilla valitaan kutakin riskitekijää parhaiten 

vastaavat hallintakeinot (Hallikas, Karvonen, Lehtinen, Ojala, Pulkkinen, Uusi-

Rauva, Tuominen, Virolainen, 2001, s. 61). Tyypilliseen riskienhallintaprosessiin 

sisältyy neljä vaihetta: riskien tunnistaminen, riskien arviointi, 

riskienhallintatoimenpiteiden valinta ja toimeenpano, sekä riskien tarkkailu 

(Hallikas et al., 2004, s. 52). 

 

Ennen riskien tunnistamisen vaihetta riskienhallintyössä on hyvä lähteä liikkeelle 

tavoitteen määrittelystä. Kun tavoite on selkeytynyt, määritellään keinot ja 

resurssit tavoitteiden saavuttamiksi (Juvonen et al., 2005, s. 23). 

Riskienhallintatoimenpiteiden valinta ja toimeenpano voidaan vielä erottaa omiksi 

osiksi, jolloin riskienhallintaprosessista saadaan kuusivaiheinen: 

1. riskienhallinnan tavoitteiden ja toimintatapojen määrittely 

2. riskien tunnistaminen 

3. riskien merkittävyyden arviointi ja tärkeysjärjestyksen muodostaminen 

4. riskienhallintakeinojen suunnittelu ja valinta 

5. valittujen riskienhallintakeinojen toimeenpano 

6. riskien ja riskienhallintakeinojen tarkkailu. 

 

Riskienhallinta ja siihen kuuluva prosessimainen läpikäynti voidaan nähdä myös 

laatujohtamisen näkökulmasta. Riskienhallintaprosessi noudattaa pitkälti kuvion 4 

mukaista jatkuvaa parantamista tukevaa laadunkehityksen menetelmää PDCA-

sykliä, jonka lyhenne tulee englannin kielen sanoista ”plan”, ”do”, ”check” ja 
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”act”, eli suunnittele, toteuta, tarkasta ja kehitä (Uusi-Rauva et al., 2003, s. 329). 

Syklin eri vaiheet tarkoittavat seuraavaa (ISO 2009): 

- Suunnittelu: analysoi yrityksen tilanne, aseta sekä kokonais- että 

välitavoitteet, ja luo suunnitelmat niiden saavuttamiseksi. 

- Toteutus: tee mitä on suunniteltu. 

- Tarkastus: mittaa ja tarkkaile kuinka kauaksi saavutukset jäävät 

suunnitelluista tavoitteista. 

- Kehittäminen: korjaa ja opi virheistä parantaakseen suunnitelmia, jotta 

seuraavalla kerralla saadaan parempia tuloksia. 

Syklin avulla pyritään systematisoimaan yrityksen kehitystoimintaa sekä 

takaamaan toiminnan jatkuvuus (Uusi-Rauva et al., 2003, s. 329). 

 

SUUNNITTELE 
(plan)

TOTEUTA 
(do)

KEHITÄ 
(act)

TARKASTA 
(check)

 
Kuvio 4. PDCA-sykli (ISO 2009) 

 

3.3.1 Riskienhallinnan tavoitteiden määrittely 

 

Riskienhallintaprosessin alussa on tarkoitus määritellä periaatteet, toimintatavat ja 

tavoitteet koko riskienhallintatyölle, ja yritys voi tehdä näiden asioiden määrittelyt 

eri tavoin. Jos yrityksessä halutaan tehdä systemaattisesti riskienhallintatyötä, niin 

tällöin on syytä määritellä toimintatavat ja tavoitteet perusteellisesti, ja luoda 

virallinen toimintaohje, eli riskienhallintapolitiikka. Riskienhallintapolitiikan 

tavoitteena on luoda selkeät toimintatavat riskien tunnistamiseen ja hallintaan, ja 

sitä laadittaessa tulee määritellä riskienhallinnan perusteet, toimenpiteet sekä 

seuranta ja tulosten raportointi (Juvonen et al., 2005, s. 38). 
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Riskienhallintapolitiikan luonti on erityisen tärkeää silloin, jos yrityksessä ei ole 

aikaisemmin tehty minkäänlaista riskienhallintatyötä. Lisäksi Juvonen et al. 

(2005, s. 40) huomauttavat, että riskienhallintapolitiikka kehittyy tekemisen 

yhteydessä. Tämän johdosta on tärkeää päivittää riittävän usein myös 

riskienhallintapolitiikka vastaamaan käytäntöjä. Politiikka on yksi ylimmän 

johdon työkalu riskienhallinnan johtamiseen ja seurantaan. Tämän johdosta 

politiikka tulee päivittää vastaamaan olemassa olevia tarpeita. 

 

3.3.2 Riskien tunnistaminen ja merkittävyyden arviointi 

 

Riskien tunnistamisen on olennainen osa riskienhallintatyön tekemistä. 

Tunnistamalla riskit päätöksen tekijä, tai ryhmä päätöksen tekijöitä, tulee 

tietoiseksi tapahtumista tai ilmiöistä, jotka aiheuttavat epävarmuutta. Riskien 

tunnistamisen päätarkoitus on tunnistaa tulevia epävarmuuksia, jotta niitä voidaan 

hallita ennakoivasti. Verkostoituneessa ympäristössä riskien tunnistamisessa pitää 

ottaa huomioon yhteydet muihin yrityksiin. Riskien arviointi ja 

tärkeysjärjestyksen muodostaminen ovat tarpeen, jotta voidaan valita 

tarkoituksenmukaiset toimenpiteet tunnistettujen riskitekijöiden mukaan, niin 

yritys- kuin verkostotasollakin. (Hallikas et al., 2004, s. 52–53) 

 

Riskejä analysoitaessa tarkastellaan usein vain yrityksen omissa toimitiloissa 

esiintyvät vahinkomahdollisuudet, kuten palo-, rikkoutumis- tai tapaturmariskit, 

mutta itse yritys on kuitenkin pitkän tuotantoketjun yksi osa (Juvonen et al., 2005, 

s. 26). Tästä syystä riskejä, erityisesti liiketoiminnanriskejä, pitäisi tarkastella 

laajemmasta näkökulmasta, ja ottaa huomioon koko toimitusketju. Lisäksi on 

huomioitava, että kunkin yrityksen riskit ovat erilaisia, ja tämän johdosta myös 

riskien tunnistamisen ja arvioinnin tulee tapahtua yrityskohtaisesti (Juvonen et al., 

2005, s. 26). 

 

Liiketoimintaan liittyviä riskejä arvioitaessa huomiota tulee kiinnittää erityisesti 

aikajänteeseen, jolla tulevia riskitapahtumia arvioidaan. Aikajänteeseen vaikuttaa 

suuresti liiketoimintaympäristön muutosvauhti. Perusohjeena on, että riskejä tulee 
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arvioida niin usein ja niin pitkällä aikajänteellä, että niihin pystytään varautumaan. 

Joidenkin riskien arviointi voi myös liittyä tiettyyn ainutkertaiseen 

päätöstilanteeseen. (Hallikas et al., 2001, s. 48) 

 

Selvitettäessä riskin merkittävyyttä, tulee riskin vakavuutta painottaa. Riskin 

todennäköisyydellä on vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Riskin vakavuudella 

on suora vaikutus toiminnan jatkuvuuteen. Kun painotetaan riskin vakavuutta, 

päähuomio voidaan kiinnittää merkittävimpiin uhkiin. Kun nämä uhat ovat 

hallinnassa, voidaan lähteä kehittämään yrityksen kannattavuutta alentamalla 

pienempien riskien todennäköisyyttä. Kun kunkin riskin osalta 

merkittävyyskerroin korotetaan toiseen potenssiin ja näin saatu luku kerrotaan 

todennäköisyyskertoimella, saadaan riskiarvo. Riskiarvo kuvaa kunkin riskin 

merkittävyyden yritykselle. (Juvonen et al., 2005, s. 28–29) 

 

Riskiarvo =Riskin todennäköisyys X (Riskin vakavuus)^2 

 

Seurausvaikutusten arviointi suositellaan tehtäväksi ennen todennäköisyyksien 

arviointia (Hallikas et al., 2001, s. 48). Riskiarvon numeerinen suuruus riippuu 

riskin vakavuudelle ja todennäköisyydelle annetuista arvoista. 

 

Yksi tärkeä tehtävä riskien arvioinnissa on priorisointi. Priorisoinnilla etsitään ne 

asiat, jotka vaativat tarkempaa selvitystä tai jatkotoimenpiteitä. Riskien arvioinnin 

tulee tukea priorisointia ja esitettäviä arvioita on pystyttävä vertailemaan 

keskenään. Absoluuttisten arvojen löytäminen ei ole vertailutilanteessa useinkaan 

mahdollista, koska arvioitavista tilanteista ei ole aina saatavana historiaan tai 

nykytilaan perustuvaa informaatiota, vaan päätökset on tehtävä intuition ja 

saatavilla olevan kokemuksen sekä evidenssin perusteella. (Hallikas et al., 2001, 

s. 51) 

 

Riskin vakavuuden arviointi on aina suhteutettava yrityksen taloudelliseen tilaan. 

Riskin vakavuutta arvioitaessa tarkastellaan sen aiheuttamaa suurinta 

todennäköistä menetystä yritykselle. Tällöin arvioinnissa on huomioitava myös 
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riskin aiheuttamat seurannaisvaikutukset yritykselle. Yrityksessä tulee ennen 

riskienhallintatyön  aloittamista  selvittää  oma  riskinkantokyky.  (Juvonen  et  al.,  

2005, s. 28) 

 

Riskin todennäköisyys voidaan tarkkaan arvioida vain niiden riskien osalta, jotka 

ovat tyypillisiä. Mikäli tarkasteltava riski on uusi ja tuntematon (tyypillisiä 

esimerkkejä ovat erilaiset liiketoimintariskit), riskin todennäköisyyttä ei voida 

tarkkaan arvioida. (Juvonen et al., 2005, s. 8) 

 

Tässä työssä riskin todennäköisyydellä tarkoitetaan riskin toteutumisen yleisyyttä, 

eli mitä todennäköisempi riski on sitä useammin ja varmemmin riski toteutuu. 

Riskin vakavuudella tarkoitetaan puolestaan sitä, kuinka suuria taloudellisia 

vahinkoja riskin toteutumisesta seuraa, eli mitä vakavampi riski on, sitä suurempi 

on taloudellinen haitta yritykselle riskin toteutuessa. Riskin merkittävyys kertoo 

sen, kuinka suuren taloudellisen uhan riskin toteutuminen muodostaa yritykselle. 

 

On hyvä muistaa, että kaikki matemaattiset riskin määritelmät ovat aina vain 

osatotuuksia. Riskejä arvioitaessa on huomattava, että pienten yksittäisten 

merkityksettömiltä tuntuvien riskien yhteisvaikutus voi olla merkittävä. Tämän 

takia riskien arvioinnissa tarvitaan kokonaisvaltaista analyysia ja kyseisen 

liiketoiminnan hyvää tuntemusta. (Juvonen et al., 2005, s. 11) 

 

3.3.3 Riskienhallintakeinojen valinta 

 

Riskienhallintakeinojen suunnittelu ja toteuttaminen tulee riskien merkittävyyden 

selvittämisen jälkeen. Riskien hallintakeinoilla tarkoitetaan menetelmiä, joilla 

riskien aiheuttamat menetykset voidaan minimoida. Riskienhallintaan voi kuulua 

myös (yleensä) rajoitetun jäännösriskin tiedostettu ottaminen, jos riskiä ei pysytä 

poistamaan. Riskien hallintakeinot voidaan ryhmitellä seuraavasti: riskin 

välttäminen, pienentäminen, siirtäminen tai jakaminen sekä riskin ottaminen. 

Riskiin voidaan vaikuttaa periaatteessa kahdella eri tavalla: pienentämällä ei-
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toivotun tapahtuman tai tapahtumien todennäköisyyttä, tai vähentämällä sen tai 

niiden seurausten vakavuutta. (Hallikas et al., 2001, s. 53) 

 

Riskiä välttävä yritys pidättyy toimista, jotka kohdistuvat riskialttiiseen 

toimintaan, henkilöön tai omaisuuteen. Riskien välttämisen äärimäinen muoto on 

riskin poistaminen. Liiketaloudellisten riskien kohdalla poistaminen on yleinen 

riskienhallintakeino. Riskin pienentäminen tähtää vahinkotapahtuman 

todennäköisyyden tai seurausten pienentämiseen. Riskien pienentämistä 

pidetäänkin usein merkittävimpänä riskienhallinnan keinona. Riskin 

pienentäminen tulee kyseeseen silloin, kun riskiä ei voida välttää tai siirtää. 

(Juvonen et al., 2005, s. 32–34) 

 

Riskin siirtäminen on paikallaan silloin, kun vahingon toteutuminen aiheuttaisi 

yritykselle kestämättömän tilanteen. Riskin siirtäminen voi tapahtua kahdella 

tavalla. Ensimmäinen vaihtoehto on, että yritys siirtää riskejä sisältävää 

omaisuutta tai toimintojaan sopimusteitse toisen yrityksen kannettavaksi, vaikka 

jollekin alihankkijalle. Riskin siirtäminen voi tapahtua myös ilman, että 

omaisuutta tai toimintoja siirretään alihankkijalle. Yritys voi esimerkiksi vuokrata 

toimintaansa varten toimitilansa ja koneensa, ja tällöin useat vahinkoriskit 

siirtyvät vuokranantajalle. Näiden kahden tavan lisäksi riskin voi siirtää 

vakuuttamalla, joka on varsinkin pienyritysten yleisin riskien hallintamuoto. 

Vakuuttaminen eroaa riskin siirtämisestä sopimuksin siinä, että vahingon 

taloudelliset seuraukset siirtyvät vakuutusyhtiölle, mutta vahingon uhka ja 

riskienhallintakeinot jäävät vakuutuksenottajan harteille. Riskien jakaminen on 

keskeinen liikeriskien hallinnan menetelmä. (Juvonen et al., 2005, s. 34–36) 

 

Riskienhallintamenetelmä tulee valita kunkin riskin mukaisesti (Juvonen et al., 

2005, s. 29). Hallikas et al. (2001, s. 54) mukaan riskin vähentämiskeinoja 

valittaessa on syytä kiinnittää huomiota seuraaviin kriteereihin: 

- Mikä on riskin merkittävyys (todennäköisyys ja seuraukset)? 

- Mitä riskille voidaan tehdä? Miten suuri tai millainen riskin vähennys 

toimenpiteellä saadaan aikaan? 
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- Mikä on toimenpiteen kustannus tai potentiaalisen hyödyn vähennys? 

On myös mahdollista, että riskiä voidaan vähentää ilmaiseksi, ts. ilman mitään 

lisäkustannuksia, ja tällaiset toimenpiteet kannattaa aina toteuttaa. Kun ei-toivottu 

tapahtuma on sattunut, voi olla jotain mahdollisuuksia pienentää sen seurauksia, 

mutta paras ja kustannustehokkain keino on varautuminen etukäteen. 

 

Engblomin (2003, s. 20) mielestä kaikkia riskejä ei ole järkevää hallita. 

Riskienhallinnan investoinnit on syytä mitoittaa riskien koon mukaan. 

Riskienhallinnan perusajatuksena on löytää riskien toteutumisesta aiheutuvien ja 

niiden hallintaan sijoitettujen resurssien välinen kokonaiskustannusoptimi. 

 

3.3.4 Riskien tarkkailu 

 

Koska riskienhallinnan tulisi olla jatkuvaa tietoista toimintaa, on havaittuja ja 

hallittuja riskejä tarkkailtava systemaattisesti ja säännöllisesti. Riskien seurannalla 

voidaan varmistua siitä, että yritys hallitsee riskinsä myös vastaisuudessa. 

Toteutuneiden riskien tarkkailu antaa arvokasta tietoa siitä, miten hyvin riskin 

suuruus oli ennalta pystytty arvioimaan. Toteutuneen riskin valossa onkin 

helpompi arvioida uudelleen samantyyppisten riskien vakavuus yritystoiminnalle. 

Riskien seurannan tarkoituksena on myös arvioida jo tunnistettujen riskien 

todennäköisyyttä ja vakavuutta. Ajan mittaan riskin todennäköisyys ja suuruus 

voivat muuttua, ja tällöin joudutaan arvioimaan riskienhallinnan taso ja käytetyt 

keinot uudelleen. Samoin yrityksen riskinkantokyky saattaa muuttua, ja sen 

vuoksi joudutaan miettimään uudestaan riskeihin varautumista. (Juvonen et al., 

2005, s. 30–31) 

 

Mitä pienempi yritys on, sitä vähäisemmät ovat myös mahdollisuudet riskien 

tarkkailuun. Pieni yritys ei kuitenkaan saisi unohtaa riskien tarkkailua vain siitä 

syystä, että resurssit ovat vähäisemmät, sillä usein yrityksen riskinkantokyky 

korreloi koon kanssa. Mitä pienempi yritys on, sen heikompi riskinkantokyky 

yrityksellä on. Vaikka resurssit olisivat niukat, tulee riskienhallinta ottaa kaikissa 
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yrityksissä systemaattiseksi toimintatavaksi. Yrityksen tulisi analysoida riskinsä 

vähintään kerran vuodessa. (Juvonen et al., 2005, s. 31) 

 

3.4 RISKIENARVIOINTI- JA HALLINTAMALLEJA 

 

Vaikka tämän työn tavoitteena on luoda työkalu liiketoimintariskien arviointiin, 

sekä antaa apua riskienhallintaan, niin tähän tarkoitukseen on luotu jo paljon 

erilaisia työvälineitä ja apukeinoja. Erityisesti pk-yrityksen kannalta kaksi 

hyödyllistä apuvälinettä ovat ainakin PK-HAAVA sekä Hallikkaan, Karvosen, 

Lehtisen, Ojalan, Pulkkisen, Uusi-Rauvan, Tuomisen ja Virolaisen vuonna 2001 

julkaisema kirja: ”Riskienhallinta yhteistyöverkostossa”. 

 

PK-HAAVA antaa nopeasti karkean kokonaiskuvan yrityksen haavoittuvuudesta 

eli yrityksen toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä uhista. Tarkastelussa yrityksen 

toiminta on jaettu kuuteen osa-alueeseen: henkilöt, omaisuus ja keskeytykset, 

toimintaedellytykset, toiminnan organisointi, sidosryhmät sekä talous. PK-

HAAVA on osa laajempaa pk-yrityksille tehtyä riskienhallintakokonaisuutta PK-

RH:ta, joka sisältää varsin kattavasti erilaisia välineitä riskien hallintaan. 

Välinesarja tarjoaa runsaasti tietoa ja työvälineitä riskien hallintaan, ja laajasta 

välinesarjasta löytyy apua moneen riskienhallinnan käytännön tarpeeseen. Tämä 

välinesarja on saatavilla PK-RH:n internet-sivuilla: http://www.pk-rh.fi. Sivuilta 

löytyy riskilajikohtaisia työvälineitä yksityiskohtaisempaan riskien tunnistamiseen 

ja arviointiin, sekä riskien hallinnan suunnittelun ja toteutuksen tueksi. 

 

”Riskienhallinta yhteistyöverkostossa” -kirja kuvaa yrityksen riskejä 

yhteistyöverkostossa, painopisteen ollessa pk-yrityksissä, missä tarkastelun 

kohteena on päähankkijan ja tämän ensimmäisen tason toimittajien ympärille 

rakentunut verkosto. Kirjassa asetetut tutkimuskysymykset ovat: 

- Miten verkostoituminen vaikuttaa yritysten, erityisesti pk-toimittajien 

riskeihin? 

- Millaisia riskejä verkostoyrityksellä on? 

- Miten pk-yritykset voivat hallita verkostoitumiseen liittyviä riskejään? 
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Riskit on jaettu aihepiireittäin: yrityksen asema verkostossa tai toimitusketjussa 

(ydinosaaminen ja strategia), teknologia (valmistusprosessit, tuotteet, 

informaatiojärjestelmät), henkilöstö, mikroympäristö (omistajat, rahoittajat, raaka-

ainetoimittajat/toimittajat/komponenttitoimittajat, asiakkaat, kilpailijat), 

makroympäristö (markkina ja suhdanteet, yhteiskunta ja EU), talous (investoinnit, 

varastot/keskeneräinen työ, rahoitus, hinnoittelu/kustannusten hallinta) ja muut 

(markkinointi). Näitä riskejä on kuvattu varsin laajasti, ja niiden arviointiin on 

kirjassa tehty oma riskien arviointimalli, ja kirjan avulla yritys voi tarkastella 

oman yhteistyöverkostonsa riskejä. 

 

Nämä kaksi riskienarviointimenetelmää eroavat pääpiirteissään kahdella eri 

tavalla tässä työssä kehitettävästä riskienarviointityökalusta, jossa on vahvasti 

esillä koko toimitusketju ja liiketoimintaprosessi näkökulma. Nämä kummatkin 

esitellyt mallit lähtevät puolestaan yhden yksittäisen yrityksen näkökulmasta, ja 

niissä pidättäydytään vain lähimmissä toimitusketjun toimijoissa. Toinen 

merkittävä ero näissä apuvälineissä on se, että yrityksen toimintoja käsitellään 

vain yhtenä kokonaisuutena, ja jaottelu tapahtuu ainoastaan riskien kautta. Lisäksi 

yhtenä erona on tarkastelun laajuus, sillä PK-HAAVA:ssa on tarkasteltu lähes 

kaikkia riskilajeja, mutta kuten tässä työssä, niin ”Riskienhallinta 

yhteistyöverkostossa” -kirjassa keskitytään lähinnä erilaisiin 

liiketoimintariskeihin. 

 

Vaikka eri apuvälineissä onkin eroja tarkastelun laajuudessa ja näkökulmassa, niin 

jokainen on tehty tiettyyn tarkoitukseen, jolloin yrityksen tulisi löytää juuri omaan 

tarkoitukseen parhaiten soveltuva työväline. Näiden kahden esitetyn työvälineen 

lisäksi on olemassa suuri joukko muitakin apuvälineitä riskienhallintaan, ja esim. 

vakuutusyhtiöt ja viranomaiset ovat laatineet runsaasti yrityksille tarkoitettua 

riskienhallintamateriaalia: kirjoja, tarkistuslistoja ja oppaita. Näitä kaikkia yritys 

voi käyttää apunaan omassa riskienhallintatyössään. 
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4 TOIMITUSKETJUN LIIKETOIMINTARISKIT 
 

4.1 TOIMITUSKETJUNLAAJUINEN RISKIENHALLINTA 

 

Yrityksien pitää tarkastella omaa riskiympäristöään mahdollisimman laajasta 

näkökulmasta, sillä pelkkä oman yrityksen riskien tarkastelu ja arviointi eivät 

riitä, vaan sitä pitää tehdä koko toimitusketjun laajuudelta. Ainoastaan ottamalla 

huomioon koko toimitusketju ja sen kaikki osat, yritys voi hyötyä tekemästään 

riskienhallintatyöstä, sillä yrityksen toimintaan negatiivisesti vaikuttavat 

tapahtumat voivat saada alkunsa mistä tahansa toimitusketjun kohdasta. 

 

Ritchien ja Brindleyn (2007, s. 1402) mukaan huomio toimitusketjun 

riskienhallintaan on lisääntynyt johtuen useista eri syistä: 

- Kilpailuetua etsittäessä toimitusketjujen strategiat ja rakenteet ovat 

kehittyneet nopeammin ja muuttaneet muotoaan. Teknologinen muutos on 

mahdollistanut toimitusketjun muodon ja siihen kuuluvien suhteiden 

muuttamisen, mutta samalla se voi uhata vakiintuneita sopimuksia. 

- Tietotekniikka on lisännyt mahdollisuuksia kilpailla kansainvälisesti, 

mutta samalla se on tuonut uusia riskejä kilpailun lisääntyessä. 

- Toimitusketjun jäsenet ovat entistä enemmän riippuvaisia toisistaan lisäten 

yhtenäisiä tavoitteita. 

- Toimitusketjun riskien ulottuvuudet laajenevat koko ajan. 

Chopra ja Sodhi (2004, s. 54) mainitsevat, että nämä ja muut samanlaiset 

kehityskohdat lisäävät monimutkaisuutta, ja lisäksi riskien nopeampi 

toteutuminen ja lisääntyneet vaikutukset koko ketjussa lisäävät usein 

huomattavasti riskien vaikutusta sen jäsenille. 

 

Kaikki nämä eri ominaisuudet johtavat väistämättä siihen, että jokainen 

yksittäinen toimitusketju on ainutlaatuinen tietyiltä piirteiltään. Samalla tämä 

ainutlaatuisuus voi vaatia riskienhallinnassa ainutlaatuisia toimia, mutta on 

kuitenkin huomattavaa hyötyä yrittää kartoittaa yleisiä ja yhteisiä ominaisuuksia, 
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ja luoda yhteisiä lähestymistapoja päättäjien tueksi, kun he ratkaisevat ja 

hallitsevat kohtaamiaan riskejä. (Ritchie & Brindley, 2007, s. 1402) 

 

Päätökset, jotka liittyvät riskeihin, ovat toimitusketjussa erilaisia kuin enemmän 

perinteisissä liiketoiminnan päätöksissä. Tämä johtuu siitä, että ne koskettavat 

päätöksien solmukohtien ketjua, jotka ovat verkostoituneet keskenään, ja jokainen 

solmukohta antaa jonkinasteista lisäarvoa jokaiselle ketjun yrityksen toiminnalle, 

vaikka tämä saattaa olla epäsuoraa ja usein vähäistä. Lisäksi jokaisessa 

solmukohdassa tehdyllä päätöksellä on mahdollista vaikuttaa riskiprofiiliin 

positiivisesti ja negatiivisesti, sekä vastaavasti jokaisella solmukohdalla on jotain 

vaikutusta menestymiseen, tai muuten, hallinnointipäätösten toimeenpanoon ja 

riskipäätöksiin. (Ritchie & Brindley, 2007, s. 1401) 

 

Yhteydet eri yritysten välillä ovat huomattavin ero toimitusketjuun liittyvissä 

riskeissä verrattuna riskeihin, jotka liittyvät enemmän itsenäisiin tai erillisiin 

päätöksentekotilanteisiin. Tietyn verkoston tai toimitusketjun solmukohdan 

näkökulmasta on yleensä vaikea nähdä, että yhdessä solmukohdassa tehdyllä 

päätöksellä on mahdollisesti koko ketjunlaajuisia vaikutuksia, ja sen vaikutus voi 

vaihdella toimitusketjussa ylös- tai alaspäin alkuperäisestä lähteestä. Lisäksi 

päätöksen vaikutuksen laajuus voi vähentyä, mutta se voi myös kasvaa, kun 

vaikutusta tapahtuu koko ketjun pituudelta. Tätä vaikutusta voidaan kuvailla 

piiskavaikutukseksi. (Ritchie & Brindley, 2007, s. 1401) 

 

Piiskavaikutus on logistisessa ketjussa tilausten, varastotäydennysten ja 

varastoitujen määrien myyjäportaasta tuottajaportaaseen tapahtuva voimistuva 

heilahtelu, joka tunnetaan myös nimellä Forrester efekti (Karrus, 2001, s. 408). 

Piiskavaikutus on yksi suurimmasta toimitusketjun ongelmista, ja se lisää 

kaikkien osapuolien kustannuksia ja aiheuttaa ongelmia niiden toiminnassa. 

Lysons ja Farrington (2006, s. 335) mainitsevat, että keinona piiskavaikutuksen 

vähentämiselle on varmistaa läpinäkyvyys ja tiedonvaihto läpi koko 

toimitusketjun. Monet ongelmat voidaan välttää luottamalla vähemmän 

ennustuksiin ja enemmän suoraan lopulliseen kysyntätietoon. 
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4.2 RISKILÄHTEET 

 

Ennen kuin riskit voidaan luokitella ja lajitella on tärkeää tutkia, mistä 

mahdolliset riskit ovat lähtöisin ja mikä on niiden syntytapa. Tämä antaa hyvän 

pohjan, ja tuo lisänäkökulman, toimitusketjuun vaikuttavien liiketoimintariskien 

tarkasteluun ja tarkempaan luokitteluun. Trkmanin ja McCormackin (2009, s. 

249) mukaan riskien erottaminen toisistaan vaatii epävarmuuden lähteiden 

erottamista kahteen erilaiseen rakenteeseen: sisäiseen ja ulkoiseen epävarmuuteen. 

Sisäisen epävarmuuden kohdalla epävarmuuden (riskin) lähde on toimitusketjun 

sisällä ja voi johtaa muutoksiin suhteissa keskeisen yrityksen ja toimittajien 

välillä, jossa merkittävimmät riskit ovat markkinoiden ja teknologioiden 

myrskyisyys. Ulkoisen epävarmuuden kohdalla epävarmuuden (riskin) lähde on 

puolestaan toimitusketjun ulkopuolella, ja nämä riskit voidaan jakaa edelleen 

kahdeksi huomattavimmaksi: irrallisiksi tapahtumiksi (esim. terroristi 

hyökkäykset, tarttuvat taudit, lakot) ja jatkuviksi riskeiksi (esim. inflaatiotaso, 

asiakkaiden hintaindeksit). Ritchie ja Brindley (2007, s. 1399) huomauttavat, että 

riskien luokittelu kahdeksi eri luokaksi kertoo vain riskin alkulähteen, mutta se ei 

kerro mitään niiden luonteesta, laajuudesta tai hallitsevuudesta. Kuitenkin 

sisäisten riskien vaikutus voidaan nähdä helpommin hallittavaksi kuin ulkoiset 

riskit, jotka ovat lähtöisin määritellyn riskitilanteen ulkopuolelta. 

 

Markkinoiden myrskyisyyden syynä ovat markkinoiden heterogeenisyys ja 

asiakasrakenteen nopeat muutokset markkinoilla ja asiakkaiden mieltymyksissä. 

Sille ovat luonteenomaista: muutokset asiakkaiden mieltymyksissä tai 

vaatimuksissa, muutokset hinta- tai kustannusrakenteessa, sekä muutokset 

kilpailijarakenteessa. Tyypillistä on markkinaosuuksien muuttuminen nopeasti 

yritysten välillä, sekä asiakkaiden tarpeiden ja halujen vaikea ennustaminen.  

Asiakkaat hakevat myös jatkuvasti uusia tuotteita, ja uusilla asiakkailla on usein 

erilaiset tuotevaatimukset kuin vanhoilla asiakkailla. Myrskyisillä markkinoilla 

yrityksen pitää muokata tuotteita ja lähestymistapaa markkinoihin useammin. 

Markkinoiden myrskyisyys voi syntyä myös yritysostojen tai fuusioiden kautta, 
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jos toimittaja ostetaan, niin voi syntyä toimitus- tai laatuongelmia. On olemassa 

erilaisia näkemyksiä siitä, onko toimitusketjun yritysten parempi toimia yhdessä 

vai erikseen toimitusketjussa, mutta myrskyisillä markkinoilla yrityksellä pitää 

olla selkeä strategia tilanteeseen vastaamiseen. Toimenpiteet voivat vaihdella eri 

yritysten ja toimitusketjujen välillä. (Trkman & McCormack, 2009, s. 250) 

 

Teknologinen myrskyisyys viittaa siihen kuinka nopeasti teknologia vaihtuu 

toimialalla ja miten se vaikuttaa toimialan yrityksiin. Syynä tähän ovat muutokset 

olemassa oleviin tuoteteknologioihin tai -palveluihin ja niiden 

vanhentumisasteeseen. Teknologiseen muutokseen kuuluu se, kuinka nopeasti 

siihen liittyvä teknologia muuttuu, sekä läpimurrot valmistusprosesseissa ja 

tuotantoteknologioissa. Kun teknologia muuttuu nopeasti, niin yrityksen pitää 

pystyä jakamaan tietoa nopeammin, kuin jos teknologia olisi pysyvämpää. 

Yrityksen pitää pyrkiä yhteistyöhön sellaisten toimittajien kanssa, jotka pystyvät 

vastaamaan teknologian vaihtumiseen ja toimittamaan tärkeitä komponentteja tai 

palveluja. (Trkman & McCormack, 2009, s. 250–251) 

 

Ulkoiseen epävarmuuteen liittyvät jatkuvat riskit ovat luonteeltaan jatkuvia ja 

helpohkosti ennustettavia. Näitä riskejä ovat tyypillisesti korkotason muutokset, 

muutokset kansantaloustuotteessa ja hyödykehinnoissa sekä kausivaihtelut. 

Näiden riskien hallitsemiseksi voidaan suorittaa kannattavuuslaskelmia eri korko- 

ja hintatasoilla, sekä pyrkiä tekemään etukäteen sopimuksia hintavaihtelujen 

välttämiseksi. (Trkman & McCormack, 2009, s. 251) 

 

Irralliset tapahtumat ovat puolestaan epätodennäköisiä, mutta niillä on suuret 

vaikutukset. Tällaisia tapahtumia ovat: ihmislähtöiset katastrofit (terrorismi, 

poliittinen epävakaus, lakot, petokset, tuotannon toimimattomuus), 

luonnonmullistukset (maanjäristykset, myrskyt, tulvat, tulipalot, taudit) sekä 

kuljetusten keskeytykset ja myöhästymiset (onnettomuudet ja lakot). Tällaiset 

tapahtumat ovat joskus vaikeasti ennustettavia ja niiden vaikutuksiakin on vaikea 

mitata. Kaikesta huolimatta näiden tapahtumien todennäköisyys voidaan usein 

arvioida kuten esim. talvimyrskyt. Irrallisia tapahtumia voi olla vaikea hallita, 
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mutta niihin on mahdollista soveltaa erilaisia riskienhallintamenetelmiä, kuten 

välttämistä, siirtoa, pienentämistä, tarkkailua ja riskin hyväksyntää. (Trkman & 

McCormack, 2009, s. 251–252) 

 

4.3 TOIMITUSKETJUN RISKIKENTTÄ 

 

Toimitusketjuun sisältyviä riskejä voidaan tarkastella riskien syntytavan lisäksi 

myös riskilajeittain. Tämä jaottelu perustuu siihen millaisia ne ovat luonteeltaan 

tai mihin yrityksen toimintoihin ne voivat vaikuttaa, ja moni riski voi kuulua 

useampaankin lajiin (PK-RH 2000–2009). Toimitusketjun riskejä on tutkittu 

laajasti erilaisissa artikkeleissa ja kirjoissa. Tämän johdosta on syntynyt laaja 

joukko erilaisia ja erinimisiä riskilajeja, jolloin samojakin riskejä voidaan esitellä 

eri yhteyksissä, mutta eri nimillä. Tärkeää ei ole se minkä nimisiä eri luokat ovat 

vaan se, että ne ovat tarkoituksenmukaisia. Luokittelu on kuitenkin tärkeää, sillä 

luokittelut helpottavat riskien tunnistamista ja hallintaa (PK-RH 2000–2009). 

 

Tässä kappaleessa on pyritty esittelemään mahdollisimman kattavasti 

toimitusketjun erilaisia liiketoimintariskejä ja riskilajeja, sekä niiden hallintaan 

soveltuvia toimenpiteitä. Riskien esittelyssä on pyritty välttämään 

päällekkäisyyksiä, ja tästä syystä on pyritty löytämään ne lähteet, joiden avulla on 

saatu katettua mahdollisimman kattavasti toimitusketjuun liittyvät 

liiketoimintariskit. Tämä ei ole kuitenkaan aina mahdollista, ja riski voidaan 

esittää uudelleen, jos se kuuluu olennaisena osana esiteltyä kokonaisuutta. 

Kappaleen alussa esitetään yleisiä toimitusketjun riskilajeja ja niistä muodostuvia 

kokonaisuuksia. Lisäksi strategia-, tuote-, hankinta-, ja toimitusriskeihin, sekä 

maailmanlaajuisen toimitusketjun riskeihin on syvennytty vielä tarkemmin. 

Näiden ohella on esitetty myös yritystoiminnassa huomioitavia asioita, joilla on 

välillistä vaikutusta toimitusketjun toimintaan. 

 

Chopran ja Sodhin (2004, s. 54) mielestä ennen kuin yritys voi päättää 

toimenpiteistä, joilla tehokkaasti vähennetään toimitusketjun riskejä, niin 

yritysjohdon täytyy ensin ymmärtää toimitusketjun yleiset riskilajit, sekä myös 



 36

tapahtumat ja olosuhteet niiden takana. Sen jälkeen, kun yrityksellä on selkeä 

kuva ja tietoa näistä elintärkeistä riskeistä, yritys voi edetä valitsemaan ja 

räätälöimään riskin pienentämisen toimenpiteitä, jotka ovat todennäköisimmin 

tehokkaimpia. 

 

Taulukko 2. Chopran ja Sodhin (2004, s. 54) mukaiset riskilajit ja niiden 

alkulähteet 
KESKEYTYKSET
- Luonnonmullistus, työtaistelu, tulipalo, toimittajan konkurssi, sota ja terrorismi, sekä 
riippuvuus yhdestä toimittajasta sekä vaihtoehtoisten toimittajien kapasiteetista ja 
vastaamiskyvystä.
MYÖHÄSTYMISET
- Toimittajan korkeakäyttöaste, joustamattomuus ja huono laatu tai tuotto, sekä liialliset 
käsittelyt, jotka johtuvat rajanylityksistä ja kuljetusvälineiden vaihdoista.
JÄRJESTELMÄT
- Informaatiojärjestelmän romahtaminen, järjestelmien yhdistyminen tai liiallinen 
linkittäminen, sekä internetliiketoiminta.
ENNUSTAMINEN
- Epätarkat ennusteet johtuen pitkistä toimitusajoista, kausivaihteluista, tuotevaihteluista, 
lyhyistä elinajoista, pienestä asiakaspohjasta.
- ”Piiskavaikutus” tai informaation vääristyminen johtuen myyntikampanjoista, 
kannustimista, toimitusketjun selkeyden puutteesta ja kysynnän liioittelusta 
puutetilanteissa.
TIETOPÄÄOMA
- Toimitusketjun pystysuuntainen integraatio, sekä maailmanlaajuinen ulkoistaminen ja 
maailmanlaajuiset markkinat.
SOPIMUKSET
- Vaihtokurssien muutosriski.
- Prosenttiosuus tärkeän komponentin tai raaka-aineen hankinnassa yhdestä lähteestä.
- Teollisuudenlaajuinen kapasiteettikäyttöaste.
- Pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten sopimusten suhde.
SAATAVAT
- Asiakkaiden määrä ja taloudellinen tila.
VARASTOINTI
- Vanhentuneiden tuotteiden osuus, varaston ylläpitokustannukset, tuotearvo, sekä 
kysynnän ja tarjonnan epävarmuus.
KAPASITEETTI
- Kapasiteettikustannus sekä kapasiteetin joustavuus.  

 

Chopran ja Sodhin (2004, s. 53) mukaan toimitusketjun ongelmat, joihin voivat 

olla syynä luonnonmullistukset, työtaistelutoimet, toimittajien konkurssit, sodat, 

terrorismi tai muut asiat, voivat vakavasti keskeyttää tai myöhästyttää tavaroiden, 

tiedon ja rahan välitystä, sekä häiritä myyntiä, nostaa kustannuksia tai tehdä 

molempia samanaikaisesti. Laajasti luokitellusti toimitusketjun riskeihin kuuluvat 
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myöhästymiset, häiriöt, ennustamisen virheet, järjestelmän kaatumiset, 

tietopääoman vuodot, sopimuksien pettäminen, varastoinnin ongelmat ja 

kapasiteetti kysymykset. Nämä eri riskilajit on esitetty taulukossa 2, ja taulukossa 

3 on puolestaan esitetty mahdollisia riskin pienentämiseksi tehtäviä 

riskienhallintatoimenpiteitä. 

 

Taulukko 3. Riskien pienentämisen toimenpiteet Chopran ja Sodhin (2004, s. 55–

59) mukaan 

KESKEYTYKSET
- Varastointi (varmuusvarastot) ja vaihtoehtoiset toimittajat.
MYÖHÄSTYMISET
- Ylimääräisen tuotantokapasiteetin pitäminen, tuotantomäärien ja varastotasojen 
tasapainottaminen kustannusten perusteella, sekä varastomäärien muokkaaminen eri 
kuljetusmuotojen avulla.
JÄRJESTELMÄT
- Varajärjestelmät, palauttamisprosessin suunnitteleminen ja varmuuskopiointi.
ENNUSTAMINEN
- Hinnoittelun ja kannustimien asettaminen tilausten vaihtelujen vähentämiseksi.
- Kysyntätiedon läpinäkyvyyden lisääminen koko toimitusketjussa.
- Jatkuvat täydennykset.
- Yhteinen suunnittelu, ennustaminen ja täydennykset, sekä muut yhteiset toimet.
- Valikoiva varastojen pitäminen ja/tai joustava tuotanto ja kuljetusmuodot.
TIETOPÄÄOMA
- Tiettyjen toimintojen itsellään pitäminen.
SOPIMUKSET
- Joustava kansainvälinen kapasiteetti, sekä pitkäaikaiset sopimukset, vaihtoehtoiset 
toimittajat tai varastot.
SAATAVAT
- Luottoluokituksien tarkistukset ja useat asiakkaat.
VARASTOINTI
- Varastojen yhdistäminen.
- Yhteiset komponentit eri tuotteille.
- Lopullisen valmistukset viivästyttäminen tai myöhästyttäminen siihen saakka kunnes 
kaikki tilaukset ovat valmiina.
- Yhteistyö erittäin joustavan toimittajan kanssa.
KAPASITEETTI
- Eri tuotteiden valmistaminen samasta tuotantokapasiteetista ja maantieteellisesti 
hajanaisten asiakkaiden palveleminen samalta tuotantolaitokselta.  

 

Myöhästymiset materiaalien toimituksissa tapahtuvat usein toimittajan 

kyvyttömyydestä vastata kysyntään, mikä voi johtua korkeasta käyttöasteesta tai 

muusta joustamattomuudesta. Keskeytykset tavaravirrassa missä tahansa 
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toimitusketjun vaiheessa ovat vaikeasti ennustettavissa ja ovat harvinaisia, mutta 

yleensä melko vahingollisia. (Chopra & Sodhi, 2004, s. 55) 

 

Järjestelmäriskin syynä on se, että mitä enemmän yrityksen tietojärjestelmät 

verkottuvat, niin sitä suurempi on uhka, että jossain tapahtuva virhe voi aiheuttaa 

virheen kaikkialla. Vaikka riski on harvinainen, niin tietojärjestelmän 

romahtaminen voi olla tuhoisa nykypäivän verkottuneessa ympäristössä. 

Ennustamisen riski syntyy, kun yrityksen kuvitelmien ja todellisen kysynnän 

välillä  on  eroa.  Jos  ennusteet  ovat  liian  alhaisia,  niin  tuotteita  ei  ole  välttämättä  

myytäväksi. Jos ennusteet ovat liian korkeat, niin voi syntyä varaston ylijäämää. 

(Chopra & Sodhi, 2004, s. 56) 

 

Tietopääoman riskit ovat kasvaneet nopeasti, kun toimitusketjuista on tullut 

vähemmän vertikaalisesti (samassa toimitusketjun vaiheessa on monta toimijaa) 

integroituja ja enemmän maailmanlaajuisia sekä, kun yritykset ulkoistavat 

toimintojaan samoille toimijoille kuin kilpailijatkin. Koska tuottavuus, usein myös 

liiketoimintamalli, riippuu kilpailukyvystä, niin tietopääoman riskillä on suuria 

pitkäaikaisia vaikutuksia. Sopimusriskillä puolestaan tarkoitetaan odottamattomia 

hintamuutoksia hankintahinnoissa, jotka johtuvat vaihtokurssien vaihteluista tai 

toimittajan hinnan nostoista. (Chopra & Sodhi, 2004, s. 57) 

 

Saataviin liittyvällä riskillä tarkoitetaan yrityksen saatavien keräämisen vaikeutta. 

Tämä voi estää minkä tahansa yrityksen toiminnan. Varastoriskissä on kyse siitä, 

että liialliset varastotasot huonontavat taloudellista tulosta. Toisin kuin varastointi, 

niin kapasiteettia voidaan kasvattaa tai pienentää vain ajan kuluessa. Tästä syystä 

ylimääräinen kapasiteetti on yleensä strateginen valinta. Liiallinen kapasiteetti 

huonontaa taloudellista tulosta. (Chopra & Sodhi, 2004, s. 58–59) 

 

Peck (2005, s. 218) näkee, että toimitusketjun riskit ja riskilähteet toimivat 

neljällä eri tasolla, jotka ovat 

- taso-1: arvontuotanto- ja tuoteprosessit 

- taso-2: omaisuus- ja infrastruktuuririippuvuudet 
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- taso-3: organisaatioiden väliset ja sisäiset yhteydet 

- taso-4: ympäristö. 

Nämä tasot ovat erottamattomia järjestelmän osia, ja yhdessä ne kattavat 

toimitusketjun ja sen ympäristön, missä ne toimivat, vaikka jokainen taso 

kuvastaa melko erilaista näkökulmaa. 

 

Ensimmäisellä tasolla riskit ovat pääasiassa taloudellisia tai kaupankäynnillisiä, 

jotka ovat seurausta tehottomuudesta tai osaoptimoinnista, mikä pitää sisällään 

kyvyttömyyden reagoida jouhevasti vaihteluihin kysynnässä ja markkinoiden 

tarpeiden muutoksissa. Uskottavan ja luotettavan tiedon saatavuus on keskeistä 

tämän prosessin hallinnassa. Tärkeää on myös se, että osapuolet jakavat 

kysyntätietoja ja prosessin hallintaan tarvitsevia tietoja. Tämä kaikki vaatii suurta 

luottamusta ja yhteistyötä eri organisaatioiden välillä. (Peck, 2005, s. 219) 

 

Toinen taso kuvastaa toimitusketjussa tarvittavia omaisuuksia ja muita rakenteita 

tavaroiden liikuttelemisessa ja tiedon kulussa. Tähän kuuluvat kiinteät kaupalliset 

omaisuudet, paikat tai rakennukset (esim. kentät, tehtaat, jakelukeskukset, kaupat 

tai sairaalat). Samoissa rakenteissa voi sijaita myös tietotekniikkaa (koneet, 

palvelut ja tieto-/huoltokeskukset), jotka ovat yhteydessä yhteydenpidossa 

vaadittaviin verkkoihin. Nämä toimivat kansallisten ja kansainvälisten 

tietoliikenneyhteyksien kautta (esim. kaapelit, radiomastot ja satelliitit). Ne ovat 

yhteydessä myös kuljetus- ja jakelurakenteisiin (putket, sähköverkot, tiet, 

rautatiet, vesiväylät, laivaväylät ja lentoreitit, sekä rautaterminaalit/asemat, 

satamat ja lentokentät) ja myös liikkuvat välineet (mm. rekat, junat, laivat ja 

lentokoneet) on otettava huomioon. Yhteyksien kestävyyttä pitää arvioida 

suhteessa näiden yhteyksien menetykseen, mutta työntekijöitäkään ei saa unohtaa. 

On myös huomioitava, että fyysinen jakelu säilyy merkittävä osana tehokasta 

integroitua toimitusketjua, joten kuljetushäiriö on potentiaalinen epävarmuuden 

lähde. (Peck, 2005, s. 219–220) 

 

Tasolla kolme toimitusketjun haavoittuvuus siirtyy yritystason riskienhallintaan, 

liiketoimintastrategiaan ja mikrotalouteen. Yhteydet ovat organisaatioiden 
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(kaupallisten ja julkisten) välisiä, jotka omistavat tai hallinnoivat omaisuuksia ja 

rakenteita, joiden kautta fyysiset tuotteet sekä tieto liikkuu. Yhteydet syntyvät 

kauppasuhteista ja erityisesti energiariippuvuudesta eri organisaatioiden välillä. 

Tässä toimitusketjun toimivuus riippuu lupauksesta, että vahvat organisaatiot 

eivät käytä valtaansa väärin suhteessa heikompiin. Lisäksi tieto ja riski jaetaan 

epäitsekkäästi kaikkien hyväksi. Kun suuret yritykset ovat vähentäneet suorien 

toimittajien määrää, niin tämä voi aiheuttaa yhden toimitusketjun tunnetuimmista 

häiriötilanteista, eli yhden ja ainoan toimittajayrityksen pettämisen. Toimittajan ja 

asiakkaan välinen voimasuhde voi muuttua nopeasti, johtuen fuusioista, 

yritysostoista tai strategisesta allianssista, jolloin asiakasyritykselle voi jäädä 

vähemmän vaihtoehtoja tai, että toimittaja onkin kilpailijan omistuksessa.  

Yritysten yhdentyminen voi aiheuttaa myös uudelleen järjestelyjä ja häiriöitä 

aikaisemmin mainitulla toisella tasolla, ja fuusion jälkeiset ylimääräiset 

kapasiteetin leikkaukset, voivat vähentää yrityksen kykyä vastata äkilliseen 

kysynnän kasvuun. Asiakkaan ylivalta ja vaatimukset kustannussäästöihin voi 

puolestaan johtaa toimittajan toiminnan elinvoimaisuuden vähenemiseen. Vaikka 

ulkoistaminen nähdään hyvänä keinona yrityksen toimien tehostamisessa, niin 

ulkoistaminen voi olla myös riskien vähentämisen strategia, jossa tiedetty riski 

(esim. työtaistelu) siirretään toisen vastuulle. Riskien siirtämien on yleinen 

riskienhallintakeino. Ulkoistamisessa vastuussa olija voi jäädä selkeästi 

määrittelemättä, ja vastuunjaon puutteellisuus ja hajanaisuus voi aiheuttaa vakavia 

ongelmatilanteita. (Peck, 2005, s. 221–222) 

 

Viimeinen neljäs taso on laajempi makrotaloudellinen ja ympäristöllinen alue, 

jossa organisaatiot toimivat, omaisuudet ja rakenteet sijaitseva sekä arvontuotanto 

tapahtuu. Tässä on otettava huomioon poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja 

teknologiset toiminta-alueen osat, sisältäen lailliset ja lainsäädännölliset asiat sekä 

myös luonnonilmiöt (geologiset, meteorologiset ja taudilliset). Kaikki nämä asiat 

voivat vaikuttaa kolmeen aikaisemmin mainittuun tasoon. Tällä tasolla tapahtuvat 

häiriöt ovat usein yritysjohdon suoran hallinnan ulkopuolella. Kuitenkin 

verkoston herkkyys havaita näitä ilmiöitä auttaa arvioimaan niitä ennalta, mikä 

auttaa tekemään tiedostettuja ja harkittuja toimia jokaisen erillisen riskin kohdalla 
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niiden välttämiseksi tai pienentämiseksi. Teknologinen kehitys voi vaikuttaa 

olemassa oleviin tuotteisiin, tuoda epävarmuutta uuden tuotteen julkaisemisessa, 

tai helpottaa yhteistyötä ja näkyvyyttä toimitusketjussa, sekä myös uusien 

jakelukanavien ja liiketoimintamallien aloittamisessa. Ne synnyttävät uusia 

toimitusketjua tai lisäävät riippuvuutta toimitusketjun organisaatioiden välillä ja 

niiden ylläpitorakenteista. Sosiaalipoliittiset häiriöt (esim. protestit, lakot ja 

lainsäädännön muutokset) tapahtuvat harvoin ilman varoitusta, joten 

rutiininomainen tarkkailu teollisuusalan sisällä ja yleiset uutiset riittävät 

havaitsemaan uhat tältä osalta. Makrotaloudelliset muutokset, johtuvat ne sitten 

sotahuolista, valuutta muutoksista tai laskusuhdanteista, aiheuttavat pitkälle 

meneviä vaikutuksia kysyntään, hinnoitteluun ja hankintapolitiikkaan. 

Meteorologiset ja geologiset tapahtumat ovat väistämättömiä, mutta niiden 

ajankohdan tai paikan ennustaminen ei ole niinkään helppoa. Taudilliset ilmiöt 

ovat puolestaan erilaisia, sillä ne ovat kaikkein vaikeimpia ennustettavia ja ovat 

mahdollisesti kaikkein tuhoisimpia niiden liikkuvuudesta johtuen. (Peck, 2005, s. 

223–224) 

 

Tang ja Tomlin (2008, s. 13–14) puolestaan näkevät, että on olemassa ainakin 

kuusi tärkeää toimitusketjun riskiä, jotka tapahtuvat säännöllisesti: 

- hankintariski 

- prosessiriski 

- kysyntäriski 

- tietopääomariski 

- käytösriski 

- poliittinen ja sosiaalinen riski. 

Hankintariskiin sisältyvät hankintahintaan, -laatuun ja -sitoutumiseen liittyvät 

riskit. Prosessiriskiin puolestaan kuuluvat riskit, jotka liittyvät tulo- ja 

lähtölogistiikan sekä sisäisten toimintojen laatuun, aikaan ja kapasiteettiin. 

Kysyntäriskissä on kyse kysynnän epävarmuudesta. Tietopääomariski liittyy 

ulkoistamisen ongelmaan, vaikka ulkoistamisella voidaan mahdollisesti pienentää 

tuotantokustannuksia, niin samalla on kuitenkin vaikeampi suojella tietopääomaa. 

Käytösriski johtuu siitä, kun eri yhteistyökumppaneiden määrä lisääntyy 
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globaalissa toimitusketjussa, niin läpinäkyvyys ja kontrolli voivat vähentyä 

merkittävästi. Tämä vähentää luottamusta eri toimitusketjun osapuolien kesken, 

liittyen esim. toimitusaikoihin ja kysyntäennusteisiin, mikä voi aiheuttaa 

riskikierteen, jossa luottamuspulasta johtuen ei jaeta enää todellista tietoa. 

Katkaistakseen riskikierteen, toimitusketjussa pitää suorittaa näkyvyyttä lisääviä, 

ajanmukaista tiedonvaihtoa lisääviä ja koordinointia parantavia toimenpiteitä, 

jotta luottamus palaisi eri osapuolien välille. Lisäksi on olemassa poliittiset ja 

sosiaaliset riskit, joille maailmanlaajuinen toimitusketju on alttiina, kun ollaan 

tekemisissä monien maiden kanssa. 

 

Tangin ja Tomlinin (2008, s. 14–15) mukaan hankinta-, prosessi- ja 

kysyntäriskeihin liittyvien epätoivottujen tapahtumien vahingollisten seurauksien 

vähentämiseksi, voidaan erityisesti hyödyntää ketteryyttä, mukautumista ja 

yhtenäisyyttä. Yhtenäiset tavoitteet eri toimitusketjun osapuolien kesken voivat 

vähentää toimitusketjun riskejä. Toisaalta tärkeää on myös riskien vähentämiseksi 

mukautua markkinoiden mukaan. Lisäksi toimitusketjun ketteryys mahdollistaa 

yrityksen pienentämään vaikutuksia, jotka johtuvat lyhytaikaisista vaihteluista 

kysynnässä tai tarjonnassa. Yleisen joustavuuden avulla voidaan vähentää 

hankintoihin, valmistukseen ja kysyntään liittyvien riskien vaikutuksia. 

Joustavuutta voidaan lisätä viiden perusstrategian avulla: 

- joustava hankintastrategia useiden toimittajien avulla 

- joustava hankintastrategia joustavien hankintasopimuksien avulla 

- joustava valmistusstrategia joustavien tuotantoprosessien avulla 

- joustava tuotestrategia tuotteiden mahdollisimman myöhäisen viimeistelyn 

avulla 

- joustava hinnoittelustrategia joustavan ja nopean hinnoittelun avulla. 

 

4.3.1 Strategiariskit 

 

Strategiaan liittyvät riskit voidaan nostaa esille erityisenä toimitusketjun 

riskityyppinä. Slywotzkyn (2004, s. 61) mukaan useimmille yrityksille perinteiset 

taloudelliset riskit, omaisuusriskit, henkilöriskit ja toiminnan riskit ovat 
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epätoivottuja toimintaan liittyviä sivutuotteitta. Strategiset riskit ovat erilaisia, 

sillä yrityksen täytyy ottaa huomioon ja hallita niitä saadakseen korkeita tuottoja. 

Strateginen riski ja tuotto ovat siten kolikon kaksi eri puolta. Strategisia riskejä 

ovat taulukossa 4 esitetyt: teknologiariski, asiakasriski, uuden projektin riski, 

brändiriski, kilpailijariski, markkinoiden kehittymisen riski ja markkinoiden 

pysähtymisen riski. 

 

Taulukko 4. Slywotzkyn (2004, s. 13–18) mukaiset strategiset riskit, niiden syyt 

ja mahdolliset vastatoimenpiteet 
TEKNOLOGIARISKI
- Tuotteiden vanheneminen.
Mahdollisia vastatoimenpiteitä: Kahteen (useampaan) teknologiaan panostaminen.
ASIAKASRISKI
- Asiakkaiden vaatimukset tuotteille ja palveluille muuttuvat.
Mahdollisia vastatoimenpiteitä: Oman tiedon hyödyntämistä asiakastoiveiden 
muutoksien ennustamisessa.
UUDEN PROJEKTIN RISKI
- Asiakkaiden saatavuuden vaikeus.
- Kilpailijoiden nopea kopiointi.
- Hankkeen hidas kasvu tai liika kalleus.
Mahdollisia vastatoimenpiteitä: Järkevä jaksottaminen, huolellinen suunnittelu ja 
kasvutavoitteiden jaksottaminen.
BRÄNDIRISKI
- Tuotteen peukalointi, laadun romahdus, yritysskandaali, asiakaskunnan hidas 
muuttuminen ja laadun hidas huononeminen.
Mahdollisia vastatoimenpiteitä: Jatkuva asiakashavaintojen tekeminen brändistä ja 
syistä mistä muutokset johtuvat, brändin muokkaaminen havaintojen perusteella, sekä 
panosten uudelleen järjestäminen.
KILPAILIJARISKI
- Kilpailijoiden yritys vallata markkinoita.
Mahdollisia vastatoimenpiteitä: Markkinakentän tarkkailu ja liikeidean muuttaminen.
MARKKINOIDEN KEHITTYMISEN RISKI
- Markkinat saavuttavat kypsän vaiheen; kilpailu kiristyy ja katteet pienenevät.
- Kilpailijoiden tuotteiden määrä lisääntyy.
- Asiakkaiden vaihtuvuus lisääntyy ja hinnasta tulee määräävä tekijä.
Mahdollisia vastatoimenpiteitä: Yritysten välisten kilpailu- ja yhteistyösuhteiden 
uudelleen määrittäminen.
MARKKINOIDEN PYSÄHTYMISEN RISKI
- Kasvun tekijöitä ei enää löydy.
Mahdollisia vastatoimenpiteitä: Kysynnän uudelleen määrittäminen, asiakkaiden 
lisäarvon kasvattaminen ja asiakassuhteiden vahvistaminen.  

 

Taulukossa 4 on esitetty myös mahdollisia riskienhallintatoimenpiteitä, joiden 

avulla voidaan yrittää saavuttaa mahdollisimman hyvä tulos ja välttää pahimmat 
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karikot. Lisäksi Slywotzky (2004, s. 18–19) mainitsee, että yritykset jotka 

tavoittelevat strategisia riskejä eivät myöskään piilottaudu riskeiltä. Sen sijaan ne 

määrittelevät aktiivisesti riskejä ja valmistautuvat niihin, ne tekevät itsestään 

vähemmän haavoittuvaisia riskitapahtumille kuin muut yritykset. Tämä 

mahdollistaa niiden olemisen aggressiivisena ja harkitsevia, kun ne etsivät uutta 

kasvua. Lisäksi ne käyttävät tietoansa riskeistä asiakkaiden hyväksi. 

 

Taulukko 5. Yritysanalyysin osa-alueet (Juvonen et al., 2005, s. 151) 
MYYNTI: tuotteittain, asiakaskohderyhmittäin
KATE: tuotteittain, asiakaskohderyhmittäin
TUOTANTO: tehokkuus, menetelmät, toimitusvarmuus, työkalut
TUOTTEET: ominaisuudet, tuotekehitys, resurssit, menetelmät
HENKILÖSTÖ: määrä ja laatu tehtäväalueittain, koulutus, työviihtyvyys
JOHTAMINEN: johtamistyyli, sen toimivuus, organisaatio
TOIMINTAKULTTUURI: arvot, yhteistyö, tehokkuus
PALVELU: riittävyys, toimivuus, ystävällisyys, nopeus, täsmällisyys
LAATU: palvelun, tuotannon, kuljetusten osalta
TALOUSHALLINTO: tiedon riittävyys ja toimivuus päätöksenteon tukena
RAHOITUS: kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius
MARKKINOINTI: systemaattisuus, osaaminen, tuloksellisuus, resurssit
IMAGO: tunnettuus kohderyhmittäin/tuotteittain, mielikuvan laatu
VARASTO: varastoarvot, kiertonopeus, tehokkuus
HINNOITTELU: katteet, alennukset
JAKELU: jakelupeitto verrattuna tavoitteisiin, palvelu- ja toimintakyky
TOIMITILAT: riittävyys, kustannus, toimivuus, viihtyisyys
SIJAINTI: asiakkaisiin, raaka-aineisiin, yhteistyökumppaneihin, työvoimaan nähden  

 

Juvosen et al. (2005, s. 150–151) mainitsevat myös liiketoimintaan liittyviin 

riskilajeihin kuuluvat strategiariskit. Strategiset riskit voidaan jakaa strategian 

laadintaan liittyviin riskeihin ja strategian toteuttamiseen liittyviin riskeihin. 

Strategian laadintaan liittyvät riskit aiheutuvat puutteellisista tai vääristä 

taustatiedoista. Strategian toteuttamisen esteet johtuvat useimmiten organisaation 

toiminnasta. Tämän johdosta ensimmäinen kartoitettava asia on yritys itse. Tämä 

tapahtuu yritysanalyysin avulla. Yritysanalyysissä tutkitaan itse yritystä, sen 

kuntoa ja toimintaedellytyksiä. Yritysanalyysin tuloksena saadaan selville 

yrityksen heikkoudet ja puutteet sekä vahvuudet ja erityisosaamiset. 

Perusteellisessa yritysanalyysissä selvitetään taulukon 5 mukaiset yrityksen 

toiminnan osa-alueet. 
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Yrityksen liiketoimintaympäristössä. myös asiakkaissa, tapahtuvia muutoksia on 

syytä tarkastella riittävän tarkasti. Riittävä tarkkuus ja tarkastelujen ajankohdat 

ovat toimialakohtaisia, ja yrityksen ylimmällä johdolla tulee olla käsitys 

liiketoimintaympäristön muutosnopeudesta ja samalla liiketoimintaympäristön 

riskien kartoitustarpeesta. Yritys- ja markkina-analyysien pohjalta voidaan 

analysoida kilpailija-analyysin tuloksia. Kilpailija-analyysissä selvitetään 

taulukon 6 mukaiset osa-alueet. Kilpailija-analyysiä tulee peilata yrityksen omiin 

vahvuuksiin ja heikkouksiin. Näiden tulosten pohjalta voidaan löytää tekijöitä, 

joita tulee kehittää kilpailukyvyn parantamiseksi. (Juvonen et al., 2005, s. 151–

152) 

 

Taulukko 6. Kilpailija- ja ympäristöanalyyseissä selvitettävät asiat (Juvonen et 

al., 2005, s. 152–153) 
KILPAILIJA-ANALYYSI YMPÄRISTÖANALYYSI

- yrityksen nykyiset kilpailijat
- kilpailijoiden markkina-asemat
- kilpailun luonne asiakaskohderyhmittäin ja 
tuotteittain
- kilpailijoiden heikkoudet ja vahvuudet
- kilpailijoiden tuotteiden heikkoudet ja 
vahvuudet
- kilpailijoiden tunnettuus ja mielikuvat 
asiakaskohderyhmittäin
- kilpailijoiden markkinointistrategiat
- taloudelliset ja toiminnalliset resurssit
- todennäköiset suuntautumisvaihtoehdot
- kilpailutilanteessa mahdollisesti 
tapahtuvat muutokset, joita ovat: 
nykykilpailijoiden poistuminen markkinoilta, 
uusien kilpailijoiden tulo markkinoille sekä 
korvaavien tuotteiden tuleminen 
markkinoille

- korkotaso
- investoinnit yhteiskunnan tasolla
- työvoiman saatavuus, 
palkkakustannukset, osaamistaso, 
liikkuvuus
- teknologia (automatisointi ja 
tietotekniikka)
- innovaatiot ja keksinnöt
- materiaalit (saatavuus, hinta)
- toimintatavat
- kansainvälistyminen ja sen vaikutuksen 
tuotantoon, raaka-aineisiin, kilpailuun, 
hintatasoon, pääomamarkkinoihin
- lainsäädäntö ja muuttuminen
- ostotottumusten muutos (kysyntä, 
korvaavat tuotteet, ostotavan muutos)
- markkinoiden kasvu
- markkinoiden rakennemuutokset  

 
Ennen strategiapäätöksiä tulee laatia myös ympäristöanalyysi. Analyysissä 

tarkastellaan kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia ja sen vaikutusta 

yrityksen liiketoimintaan ja toimintaedellytyksiin. Ympäristöanalyysissä 

analysoitavia asioita ovat mm. taulukon 6 mukaiset asiat. Ympäristöanalyysin 

oleellinen tarkoitus on selvittää, mihin suuntaan taulukossa 6 luetellut tekijät ovat 

muuttumassa ja kuinka nopeasti. Ympäristöanalyysin tuloksista yritys voi 

hahmottaa tulevaisuuden kuvaa ja yrityksen omia visioita. Kuvattujen lähtökohta-
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analyysien tavoitteena on pienentää strategian suunnitteluun liittyvää riskiä. 

(Juvonen et al., 2005, s. 152–153) 

 

4.3.2 Tuoteriskit 

 

PK-RH:ssa (2000–2009) mainitut tuoteriskit ovat yrityksen kannalta yksi 

tärkeimmistä riskilajeista, sillä yritys saa toimeentulonsa tuotteistaan ja 

palveluistaan. Tuotteilla tarkoitetaan yleensä erilaisia tavaroita ja laitteita. 

Tuotteita ovat kuitenkin kaikki ne asiat, joita asiakas saa yritykseltä. Kyse voi olla 

tavaroista, palveluista, raaka-aineista tai vaikkapa erilaisten tietojen antamisesta 

asiakkaille. Tuotteiden markkinoille saattamiseen liittyy aina riskinottoa. 

Tuotteisiin liittyvän päätöksenteon epäonnistuminen saattaa osoittautua 

yritykselle hyvin kalliiksi. Näitä riskejä voidaan vähentää järjestelmällisellä koko 

tuotetoiminnan ja kaikki tuoteprojektit kattavalla riskienhallinnalla. Taulukossa 7 

on esitelty tuotteisiin liittyviä asioita, jotka yrityksen tulisi huomioida tuotteissaan 

sen eri vaiheissa. 

 

Kuten jo mainittiin, niin tuotteiden ja palveluiden tuottaminen on positiivisen 

kassavirran perusedellytys. Yritysten tavoitteena onkin kehittää 

tuotantoprosessejaan kaiken aikaa kannattavuuden ja kilpailukyvyn 

varmistamiseksi. Prosessin kehittäminen tähtää tuotantokustannusten, työn 

kustannusten sekä läpimenoajan pienentämiseen. Tuotteiden ja palveluiden 

tuottamisen riskit voivatkin liittyä: kiinteään omaisuuteen (mm. toimitilojen 

soveltuvuus toimintaan sekä niiden muunneltavuus), irtaimeen omaisuuteen (mm. 

tuotantokoneiden tuottama laatu, koneiden tehokkuus, muunneltavuus sekä 

hyötysuhde), tuotanto- tai palveluprosessiin ja sen kehittämiseen, toiminnan 

vaikutuksiin ulkopuolisille (vastuuriskit) sekä läpimenoajan lyhentämiseen ja 

kustannusten alentamiseen (henkilöstön osaaminen ja motivaatio, sekä osittain 

investointimahdollisuudet). (Juvonen et al., 2005, s. 161–166) 

 

Tuotteiden tuottamisen ohella, myös asiakkaiden hankinta ja säilyttäminen on 

olennaista yritystoiminnan kannalta, joten Juvosen et al. (2005, s. 172) 
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mainitsema asiakkuuksien hallinta on merkittävä liiketoimintariskien osa-alue. 

Asiakkaiden hankinta edellyttää yrityksen tunnetuksi tekemistä. Tunnettuuden 

kehittäminen tapahtuu markkinoinnin avulla. Markkinointiin liittyviä riskejä 

hallitaan parhaiten käyttämällä apuna alan asiantuntijoita. Yrityksen johdolla tulee 

kuitenkin olla tarkka kuva siitä, mitä mainonnalla halutaan saavuttaa. 

 

Taulukko 7. Tuoteriskit ja niissä huomioitavat asiat (PK-RH 2000–2009) 
TUOTEIDEA
- Miettiessään liikeideaa, jokaisen yrityksen tulee ottaa huomioon asiakkaat ja 
markkinasegmentit, tarjottavat tuotteet ja palvelut sekä niiden markkinointi. Yrityksen on 
varmistettava resurssien riittävyys, organisaation toimivuus ja toimintaperiaatteiden 
ajankohtaisuus.
TUOTEKEHITYS
- Tuotteen turvallisuus syntyy suunnitteluvaiheessa. Valmistajan on ennen tuotteen 
markkinoille laskemista arvioitava tuotteen käyttäjät ja käyttötavat kaikissa tuotteen 
elinvaiheissa. Taloudelliset riskit liittyvät mm. siihen, kehitetäänkö sellainen tuote, jota 
asiakkaat todella tarvitsevat ja haluavat.
VAATIMUSTENMUKAISUUS
- Direktiiveissä, laissa, asetuksissa ja niiden nojalla annetuissa säädöksissä on tuotteille 
määritelty erilaisia vaatimuksia. Viranomaisten asettamien vaatimusten lisäksi tuotteen 
on täytettävä käyttäjien asettamat vaatimukset.
TUOTANTO
- Valmistuksen aikana tapahtunut virhe tai laiminlyönti voi johtaa yksittäisen tuotteen tai 
koko tuote-erän virheellisyyteen. Yleisimpiä riskitekijöitä ovat työvirheet ja 
laadunvalvonnan puutteet.
MYYNTI JA MARKKINOINTI
- Tuotteen valmistajan on varmistettava, että tuotteesta annettava informaatio on 
asianmukaista. Tuotteesta ei saa antaa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja missään 
sen elinkaaren vaiheessa.
TUOTTEEN KÄYTTÖ JA TUOTEVASTUU
- Tuotteen valmistajan on liitettävä tuotteeseen kunnolliset käyttöohjeet. Tuotteen 
käyttöön liittyvä palaute on yritykselle välttämätöntä. Tuotevastuu kattaa erilaisia virheitä: 
suunnittelu ja rakenne-, valmistus-, informaatio-, käsittely ja kehittelyvirheet.
TOIMITUS, TAKUU JA YMPÄRISTÖ
- Tuote voi olla valmistajalta lähtiessään täysin vaaraton, mutta virheellinen käsittely 
varastoinnin tai kuljetuksen aikana voi muuttaa tuotteen vahinkoa aiheuttavaksi. Tuote voi 
myös vahingoittua tai pilaantua matkalla asiakkaalle.  

 

Tuotteisiin liittyy olennaisesti laatukäsitys, ja laatuun panostaminen on keskeinen 

asiakkaiden säilyttämiseen ja kannattavaan kasvuun liittyvä keino. Myynti- ja 

palvelutapahtuman tulee olla laadukasta ja luottamusta herättävää kaikissa 

tilanteissa. Asiakkaiden pitäminen ja asiakasuskollisuus ovat muodostuneet 

yhdeksi keskeisimmäksi liiketoimintariskin osa-alueeksi. Asiakkaiden 
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sitouttamiseen tarvitaan ainakin hyvää palvelua kaikissa tilanteissa, oikea hinta-

laatusuhde tuotteissa tai palveluissa sekä oikeanlainen mielikuva, toimintatavat ja 

yrityksen ulkoinen näkyvyys kyseiselle asiakastyypille. Tuotannollisessa 

yrityksessä luotettavuus, laatu, sovituissa toimitusajoissa pysyminen ja tehokkuus 

ovat avainasemassa. Palvelutaidot ja -halu korostuvat usein vaikeissa tilanteissa. 

Asiakkaan saama heikko palvelu ei jää ainoastaan yhden henkilön tietoon, vaan 

negatiivisista kokemuksista kerrotaan usein myös lähipiirille. (Juvonen et al., 

2005, s. 176–177) 

 

Palautteiden systemaattinen kerääminen ja analysointi antavat yritykselle 

mahdollisuuden kehittää tuotteitaan ja palveluitaan. Yksittäinen 

tyytymättömyyden osoitus ei välttämättä kerro paljoakaan, mutta useat samasta 

aiheesta tulevat reklamaatiot kertovat oleellisesta ongelmasta. Juuri nämä 

ongelmat yrityksen tulisi löytää, jotta asiakastyytyväisyyttä voitaisiin parantaa. 

Samalla reklamaatiot sisältävät usein tärkeää informaatiota siitä, mihin suuntaan 

asiakkaiden odotukset ja toiveet ovat muuttumassa. (Juvonen et al., 2005, s. 177–

178) 

 

Innovaatiotoiminta on yksi, Juvosen et al. (2005, s. 179) mainitsemista, 

liiketoimintariskien osa-alueista, mikä liittyy olennaisesti tuotteisiin. Kaikki uudet 

innovaatiot edellyttävät ymmärrystä siitä, missä tilanteessa ollaan, mitä asiakkaat 

haluavat, mitä teknologioita on käytettävissä, miten kilpailijat ovat ratkaisseet 

vastaavat ongelmat ja mihin tulevaisuus on muuttumassa. Systemaattinen 

riskianalyysi uusien ideoiden synnyttyä on tärkeää, eikä ideoiden toteuttamiseen 

kannata rynnätä ennen tätä vaihetta. 

 

Riskit lisääntyvät siirryttäessä tuoteideasta tuotekehitykseen. 

Tuotekehityshankkeen alkuvaiheessa on kartoitettava kaikki tuotteen kanssa 

tekemisissä olevat henkilöt koko tuotteen elinkaaren aikana. Tämän jälkeen 

voidaan tarkastella näiden tahojen tarpeet ja odotukset tuotteen osalta. Myös 

kaikki odotettavissa olevat tuotteen käyttötarkoitukset ja olosuhteet on selvitettävä 

tuotteen turvallisuuden, käytettävyyden ja laadun varmistamiseksi. 
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Riskienhallinnan avulla voidaan varmistaa tuotteen saattaminen kerralla kuntoon. 

Mitä myöhemmin käytettävyys, turvallisuus ja laatuongelmat paljastuvat, sitä 

kalliimmaksi niiden korjaaminen muodostuu. Samalla tuotekehitys hidastuu ja 

yritys menettää resursseja. (Juvonen et al., 2005, s. 184) 

 

4.3.3 Hankintatoiminnan riskit 

 
Hankintatoiminnan riskejä voidaan tutkia vielä tarkemmin, sillä ne kuuluvat 

tärkeänä osana toimitusketjuun ja yritystoimintaan. Hankintatoiminnan eri 

riskilajit voidaan jakaa Kuuselan ja Ollikaisen (1998, s. 166–170) mukaisesti: 

- keskeytysriskeihin 

- hintariskeihin 

- varasto- ja aikatauluriskeihin 

- teknologiariskeihin 

- laaturiskeihin. 

Kuuselan ja Ollikaisen (1998, s. 164–165) mukaan hankintastrategia voidaan 

rajata karkealla tasolla kahteen elementtiin: ostaa–valmistaa itse -päätöksiin ja 

erilaisiin toimittajasuhteisiin. Hankintastrategiaa koskeviin päätöksiin liittyy 

oleellisesti myös riskienhallintanäkökulma: oma valmistus tuo toisaalta 

turvallisuutta, mutta ei ole välttämättä joustava. Yleisesti vallalla oleva käsitys on 

se, että ulkoiset hankinnat sisältävät enemmän riskejä kuin oma valmistus. 

 

Keskeytysriskin syynä voivat olla tavaratoimittajaa kohdannut tulipalo, lakko, 

konkurssi tai jokin muu luonnonkatastrofi, ja ne voivat aiheuttaa tavaran 

toimitusten katkeamisen. Organisaatio voi lähestyä tätä riskityyppiä usealla eri 

tavoin. Ensinnäkin toimittajan hinnan, laadun sekä toimitusvarmuuden ja -

täsmällisyyden huolellinen arviointi paljastaa sen voimavarat ja mahdolliset 

riskitekijät. Myös toimittajan taloudellinen vakavaraisuus tulee sisällyttää 

selvitykseen. Tavaratoimittajan tutkimisen avulla ostava organisaatio pyrkii 

saamaan selville, riittävätkö toimittajan kyvyt toimia pitkälläkin tähtäimellä 

tulevaisuudessa. (Kuusela & Ollikainen, 1998, s. 166–167) 
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Hintariski on toinen varsin merkittävä riskityyppi, jonka merkitys korostuu yhden 

toimittajan tapauksessa. Hintariski voidaan jakaa ostotapahtumaa edeltäviin, sen 

aikaisiin ja jälkeisiin kustannuskomponentteihin. Vaikka tällainen 

elinkaarikustannusmalli on vaikeahko implementoida, se tarjoaa monia etuja 

hankintastrategiaa valittaessa. Riskienhallinnan kannalta merkittävintä lienee se, 

että mallin avulla löydetään todellinen kustannus, ei pelkkä hinta. Näin ollen 

toimittajavaihtoehdot pystytään arvioimaan mahdollisimman objektiivisesti. 

(Kuusela & Ollikainen, 1998, s. 167–168) 

 

Varasto- ja aikatauluriskikategorian riski ja hyöty liittyvät organisaation tapaan 

ohjata varastojaan ja sisään tulevaa materiaalivirtaa. Tämän kategorian riskit ovat 

toteutuessaan samankaltaisia kuin keskeytysriskit. Erona lähinnä on se, että 

mahdollinen epäsuotuisa tapahtuma on seurausta organisaation omasta 

toiminnasta tai yrityksen valitsemasta toimintalinjasta. Näiden riskien hallinta 

vaatii varsin tiivistä yhteistyötä toimitusketjussa (usean eri tason toimittajan 

kanssa) sekä avointa usein tapahtuvaa informaation vaihtoa. (Kuusela & 

Ollikainen, 1998, s. 168–169) 

 

Teknologiariski liittyy siihen, että monille yrityksille pääsy tietyille teknologia-

alueille on mahdollista vain toimittajan kautta. Ehkä tärkein kriteeri toimittajan 

valinnassa on se, kuinka paljon toimittajalla on kehittymispotentiaalia ja kuinka 

joustavaksi toimittaja arvioidaan (kuinka toimittaja pystyy vastaamaan jatkuvan 

muutoksen haasteisiin). (Kuusela & Ollikainen, 1998, s. 169–170) 

 

Laaturiskin kategoriaan liittyvä riski sisältää kysymyksen, pystyykö toimittaja 

tarjoamaan tuotteissaan, palveluissaan ja toiminnassaan riittävän korkean laadun, 

jonka avulla ostava yritys voi edelleen palvella täydellisesti omaa asiakastaan. 

Korkeatasoisen laadun saavuttaminen edellyttää yleensä yhteistyötä toimittajan ja 

ostajan välillä aina tuotekehitysvaiheesta lähtien. (Kuusela & Ollikainen, 1998, s. 

170–171) 
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Lisäksi muita hankintoihin liittyviä riskejä ovat saatavuusriski, jolloin eräiden 

tuotteiden saatavuuteen voi liittyä korkea riski. Lisäksi on vielä konfiguraatioriski, 

joka on yksi hankintatoimen päätavoitealueista, jolla tarkoitetaan oikeaa 

kokonaishintaa ja oikeaa laadun määritystä. Myös valuuttariski on yksi 

hankintatoimintaan liittyvistä riskilajeista. (Kuusela & Ollikainen, 1998, s. 171–

173) 

 

Hankintatoiminnan kohdalla voidaan nostaa esille, Juvonen et al. (2005, s. 94–95) 

mainitsemat toiminnan riskeihin kuuluvat keskeytysriskit, joita on kolmea 

erityyppiä: henkilö-, omaisuus- ja riippuvuuskeskeytys. Henkilökeskeytyksen 

kohdalla yrittäjän tai avainhenkilön sairaus, tapaturma tai kuolema voi pysäyttää 

toiminnan kokonaan tai osittain. Toiminta voi keskeytyä myös yrityksen kiinteää 

tai irtainta omaisuutta kohdanneen vahinkotapahtuman johdosta. Toiminnan 

keskeytymisen voi aiheuttaa myös ns. riippuvuusriskin toteutuminen. 

Riippuvuusriskillä tarkoitetaan yrityksen riippuvuutta ulkoisista toimijoista: 

asiakkaista, alihankkijoista, tavaran ja palvelusten toimittajista tai 

rahoituslaitoksista sekä julkisista palveluista (lähinnä sähkön, lämmön ja veden 

toimittajista). Riippuvuusriskit ovat hyvin toimialasidonnaisia. 

 
4.3.4 Toimitusriskit 

 
Tuotteiden toimittaminen ja siihen kuuluva kuljetustoiminta on olennainen osa 

koko toimitusketjun toimintaan. Tästä syystä taulukossa 8 on esitetty erilaisia 

kuljetusriskejä. Huomioitavissa asioissa on keskitytty liiketoimintaan läheisesti 

vaikuttaviin asioihin ja jätetty tavaroihin kohdistuvat eri fyysiset riskit huomiotta. 

Kuljetusriskien huomioiminen on tärkeää, koska ne liittyvät oleellisesti tavaroiden 

toimittamiseen, ja lisäksi kuljetus ja tavaran vastaanotto on monesti 

toimittajayrityksen ensimmäinen varsinainen fyysinen yhteys asiakkaaseen päin. 

 

Toimitusriskeihin kuuluu, myös Juvosen et al. (2005, s. 158) mainitsemiin 

operatiivisiin riskeihin kuuluvat toimittajaverkoston ylläpito ja kehittäminen, sekä 

tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen ja/tai jakelu. Toimittajaverkoston ylläpito ja 

kehittäminen voidaan jakaa: tuotteiden ja materiaalien saatavuuden 
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varmistamiseen, toimitusvarmuuden kehittämiseen, luotettavien toimittajien 

valikoimiseen, toimittajaverkoston kehittämiseen, uusien innovaatioiden 

löytämiseen ja hyödyntämiseen sekä palveluiden ulkoistamiseen. 

 

Taulukko 8. Kuljetusriskejä (Juvonen et al., 2005, s. 84–87) 
Riskilähde: KULJETUSREITIN VALINTA
- Kuljetettavan tavaran laatu ja vahinkoherkkyys (mm. vaarallisten aineiden kuljetus).
- Kuljetettavan tavaran koko.
- Maantieteelliset olosuhteet.
- Vuodenaika (mm. myrskyt, merien jäätyminen & loma-aikojen ruuhkat).
- Tiettyjen rajanylityspaikkojen, satamien ja sisämaaterminaalien riskialttius.
- Liikenteen ruuhkautuminen, laitteiden kapasiteetti ja raskaan liikenteen rajoittaminen 
viikonloppuisin.
Riskilähde: KULJETUSTAPA
- Tavaran: määrä, kiireellisyys, saatavuus, arvo & vahinkoalttius.
- Vastaanottopisteen mahdolliset erikoismääräykset.
Riskilähde: TUOTE JA PAKKAUS
- Suunniteltava kestämään kuljetusketjun aikana esiintyvät rasitukset (mm. ilmasto-
olosuhteet).
Riskilähde: KULJETUSPAKKAUKSEN MERKINNÄT
- Osoitetietojen selkeys ja oikeellisuus.
Riskilähde: LASTAUS
- Asianmukainen pakkaus.
Riskilähde: OIKEAT JA TARPEELLISET ASIAKIRJAT
- Ovat sujuvan kuljetuksen perusedellytys.
Riskilähde: HENKILÖKUNNAN ASIANTUNTEMUS JA LUOTETTAVUUS
- Varmistaa turvallisen ja suunnitellun mukaisen kuljetuksen.
- Henkilökunnan jatkuva koulutus on tärkeä motivoiva tekijä.  

 

Tuotteiden ja palveluiden saatavuuteen liittyvä riski on erilainen sen mukaan, 

kuinka laaja yrityksen toiminta-alue on. Lokaalisti, eli paikallisesti, toimivan 

yrityksen tulee huomioida toimipaikkojen sijaitseminen asiakkaiden 

läheisyydessä. Globaalisti toimivan yrityksen on edellisten lisäksi huomioitava 

toimialueensa taloudelliset ja poliittiset olot. (Juvonen et al., 2005, s. 168) 

 

4.3.5 Maailmanlaajuisen toimitusketjun riskit 

 

Toimitusketjun riskejä voidaan tarkastella myös laajemmasta näkökulmasta ja 

ottaa huomioon koko maailma. Jos otetaan huomioon koko maailmanlaajuinen 

toimitusketju, niin Manujin ja Mentzerin (2008, s. 134) näkemyksen mukaan 

tällaisessa toimitusketjussa pitää ottaa huomioon taloudelliset, kulttuuriset, 
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poliittiset, infrastruktuuriset ja kilpailukentän erot. Haasteita aiheuttavat 

taulukossa 9 esitetyt asiat, ja näistä syistä johtuen maailmanlaajuisessa 

toimitusketjussa on paljon kohtia, joissa voi tapahtua viivästymisiä sekä 

epävarmuutta. Nämä eri asiat vaativat enemmän koordinaatiota, yhteydenpitoa ja 

valvontaa. 

 

Taulukko 9. Huomioitavat asiat maailmanlaajuisessa toimitusketjussa (Manuj & 

Mentzer, 2008, s. 134) 
TALOUDELLISET EROT
- Siirtohinnat, veroaste, tullit, vaihtokurssit ja inflaatio.
KULTTUURISET EROT
- Voivat synnyttää ongelmia koko järjestelmässä ja paikallisella tasolla.
POLIITTISET EROT
- Hallitusten, lainsäädännön, määräyksien, sanktioiden vakaus, joilla on vaikutusta 
toimitusketjun rakenteeseen ja kustannuksiin.
INFRASTRUKTUURISET EROT
- Saatavilla olevat muotokeinot määrissä, laadussa ja dokumenteissa, sekä välittäjien ja 
apureiden määrä sekä laatu (esim. pankit, varastot ja kuljetusagentit). Nämä asiat voivat 
vaatia mukautumista organisaatiolta (asiat eivät toimi kuin kotimaassa on totuttu), sekä 
voivat luoda rajoitteita logistisen järjestelmän tehokkuudelle.
KILPAILIJAKENTÄN EROT
- Haasteita asiakaspalveluasteessa, odotetussa hintatasossa ja halutussa 
tuottavuudessa. Nämä asiat voivat vaatia paljon resursseja.  

 

Yleinen tapa on jakaa riskit hankinta-, kysyntä-, toiminta- ja turvallisuusriskeihin. 

Toinen yleinen tapa jakaa on toimitusketjun riskit makrotaloudellisiin riskeihin, 

poliittisiin riskeihin, kilpailijariskeihin ja resurssiriskeihin. Hankintariskissä on 

kyse tulologistiikkaan liittyvistä tapahtumista, jotka vaikuttavat yrityksen kykyyn 

vastata asiakkaiden vaatimuksiin (laadullisesti ja määrällisesti) odotetulla 

hintatasolla ja toimitusajalla, tai tapahtumiin, jotka aiheuttavat uhkaa asiakkaan 

hengelle ja turvallisuudelle. Toimintariski liittyy yrityksen sisäiseen kykyyn 

tuottaa tavaroita ja palveluita: laadukkaasti ja ajallaan sekä/tai tuottavasti. 

Kysyntäriskissä on puolestaan kyse lähtölogistiikkaan liittyvistä tapahtumista, 

jotka vaikuttavat asiakkaan haluun tilata yritykseltä, sekä tapahtumat, jotka 

vaikuttavat vaihteluihin asiakkaan haluamiin määriin ja valikoimiin. 

Turvallisuusriski liittyy tapahtumiin, jotka uhkaavat ihmisen toimintaa, toiminnan 

koskemattomuutta ja tietojärjestelmiä. Makrotaloudellisella riskillä puolestaan 

tarkoitetaan merkittäviä kansantaloudellisia muutoksia. Poliittisessa riskissä on 
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kyse valtionhallinnon odottamattomista teoista. Kilpailijariski liittyy 

epävarmuuteen kilpailijoiden toimista markkinoilla. Resurssiriskillä tarkoitetaan 

odottamattomia vaihteluita resurssivaatimuksissa markkinoilla. (Manuj & 

Mentzer, 2008, s. 197–198) 

 

Taulukossa 10 on esitetty syitä ja riskilähteitä näihin kahdeksaan eri riskiin. Neljä 

ensimmäistä näistä riskeistä liittyvät erityisesti toimitusketjuun, ja ne aiheuttavat 

ongelmia kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamisessa. Useimmat näistä riskeistä 

nivoutuvat yhteen, eivätkä ne esiinny erikseen. Lisäksi makrotaloudelliset ja 

poliittiset riskit, sekä kilpailu- ja resurssiriskit ilmenevät hankinta-, kysyntä-, 

toiminta- ja turvallisuusriskien yhdistelmän muodossa. (Manuj & Mentzer, 2008, 

s. 138) 

 

Taulukko 10. Riskilähteet (Manuj & Mentzer, 2008, s. 138) 
HANKINTARISKIT
- Häiriöt toimituksissa, varastomäärissä, aikatauluissa ja teknologioiden saatavuudessa; 
hinnan kasvu; laatu kysymykset; teknologian epävarmuus; tuotannon monimutkaisuus; 
materiaalimallien jatkuva muuttuminen.
TOIMINTARISKIT
- Toiminnan romahtaminen: riittämätön valmistus- ja prosessikapasiteetti, useat 
muutokset prosesseissa, muutokset teknologiassa, muutokset toiminnan julkisuudessa.
KYSYNTÄRISKIT
- Uuden tuotteen esittely; kysyntävaihtelut (lyhytaikaisuus, kausittaisuus ja kilpailijan 
uuden tuotteen markkinoille tuleminen), järjestelmän sekasortoisuus (kysynnän 
vääristyminen ja voimistumisen piiskavaikutus).
TURVALLISUUSRISKIT
- Tietojärjestelmän ja infrastruktuurin turvallisuus, sekä kuljetusvahingot, johtuen 
terrorismista, vandalismista, rikollisuudesta ja sabotaaseista.
MAKROTALOUDELLISET RISKIT
- Taloudelliset muutokset palkkatasossa, korkotasossa, vaihtokursseissa ja hinnoissa.
POLIITTISET RISKIT
- Valtionhallinnon toimet esim. rajoitusten ja sanktioiden kohdalla.
KILPAILIJARISKIT
- Taustatiedon puute kilpailijan toimista ja liikkeistä.
RESURSSIRISKIT
- Odottamattomat resurssivaatimukset.  

 

Jos yritys toimii kansainvälisesti, niin silloin pitää huomioida näihin 

ulkomaantoimintoihin liittyviä riskejä. Ulkomaantoimintoihin liittyvän 
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taloudellisten ja poliittisten olojen muutoksen sisältämiä riskejä nimitetään usein 

maariskeiksi. Maariskiin liittyvien uhkien toteutuessa uhatuksi voivat joutua: 

- yrityksen varallisuus (kansallistaminen, inflaatio, omitussäännöt, 

tekijänoikeudet ja tietopääoma) 

- työn järjestely (byrokratia, työluvat, viranomaistoiminta päätöksenteossa, 

sota, kapina, turvattomuus) 

- markkinat (heikkenevä taloudellinen toimintaympäristö, tullit, vääristynyt 

kilpailu sekä kansallistaminen) 

- toiminnot (työvoimapula, tuonti- ja vientirajoitukset, työvoiman 

osaamistaso ja motivaatio, korruptio ja kotimarkkinoilla toimivien 

yritysten suosiminen sekä voittojen kotiuttamisen estäminen). 

Kulttuurista syntyviä maariskejä voidaan pienentää koulutuksen ja työn 

organisoinnin avulla. Lisäksi yrityksen tulee laatia varautumissuunnitelma sen 

varalta, että toimintaympäristö muuttuu hälyttävästi. (Juvonen et al., 2005, s. 188–

189) 

 

4.3.6 Yritystoiminnassa huomioitavat riskit 

 

Toimitusketjun riskejä tarkasteltaessa pitää ottaa huomioon myös ne riskit ja 

uhkatekijät, jotka ovat peräisin muualta kuin toimitusketjusta, mutta vaikuttavat 

kuitenkin yrityksen toimintaan ja sitä kautta myös koko toimitusketjuun. Tällaisia 

riskejä ovat erityisesti erilaiset henkilö-, sopimus-, tiedonhallinta-, talous- ja 

ympäristöriskit. Nämä mainitut riskilajit poikkeavat muista yrityksen 

liiketoimintariskeistä siinä, että yritys ei voi vaikuttaa niiden olemassa oloon, 

mutta sen on kuitenkin huomioitava ne ja varauduttava niihin. Tätä kautta niillä 

on suora vaikutus yrityksen toimintaan ja välillistä vaikutusta toimitusketjuun. 

 

Yhtenä merkittävänä ja erityisenä riskilajina ovat ihmisiin kohdistuvat riskit. 

Yrityksen henkilöstö on tietysti keskeisessä osassa yrityksen toimintaa ja sen 

tuloksellisuutta, mutta henkilöstöön kohdistuu myös pakottavaa lainsäädäntöä. 

Hyvänä esimerkkinä tästä on esimerkiksi työturvallisuuslainsäädäntö, joka asettaa 
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työnantajalle velvoitteita huolehtia työturvallisuudesta sekä tapaturmien ja 

ammattitautien ennaltaehkäisemisestä (Juvonen et al., 2005, s. 55). 

 

Kaikkeen ihmisten toimintaan liittyy riskejä; sattuu virheitä, inhimillisiä 

erehdyksiä ja tiedonkulun katkoksia. Henkilöriskin toteutuminen voi aiheuttaa 

yritykselle suuria menetyksiä. Erityisen ongelmallisia riskeistä tulee silloin, kun 

ne toteutuvat avainhenkilön kohdalla. Avainhenkilöllä tarkoitetaan vaikeasti 

korvattavissa olevaa työntekijää. Avainhenkilöiden tunnistaminen ja heihin 

kohdistuvien riskien kartoittaminen ja arviointi ovat keskeisiä yrityksen 

henkilöriskien hallinnassa. Pienissä yrityksissä jopa kaikki työntekijät voivat olla 

avainhenkilöitä. Etukäteen pitäisi varautua siihen, miten toimitaan silloin, kun 

avainhenkilö on syystä tai toisesta estynyt tekemästä työtään. Tietojen 

dokumentointi ja toiminnan ohjeistus ovat tärkeitä keinoja varauduttaessa 

avainhenkilön työn keskeytymiseen. (Juvonen et al., 2005, s. 49–51) 

 

Työyhteisön toiminnan tuloksellisuuteen tarvitaan hyvää johtamista. Johdon 

taitamattomuus on suurimpia riskejä yrityksessä. Johtamisosaamista tulee kehittää 

systemaattisesti samalla tavalla, kuin muutakin osaamista yrityksessä. Yrityksen 

johto vastaa myös siitä, että työyhteisöä vaivaavat ongelmat ratkotaan hyvissä 

ajoin. Tämä edellyttää johdon ja työntekijöiden välistä luottamusta ja avointa 

vuoropuhelua. (Juvonen et al., 2005, s. 57) 

 

Yritys tarvitsee työvoimaa, jolla on riittävästi oikeanlaista osaamista. 

Osaamispulaa voi syntyä esimerkiksi työntekijöiden, erityisesti avainhenkilöiden, 

siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen tai eläkkeelle. Myös toimialan nopea 

kehitys voi tehdä osaamisesta vanhentunutta ennen aikojaan. Osaaminen on 

voimavara, josta yrityksessä on pidettävä jatkuvasti huolta. Osaamista voidaan 

hankkia lisää kouluttamalla henkilöstöä tai palkkaamalla uusia osaajia. 

Yrityksessä tulee olla selvitettynä, minkälaista osaamista tarvitaan nyt ja 

tulevaisuudessa. Lisäksi tulee selvittää henkilöstön nykyinen osaamistaso ja sen 

kehittämistarve. Yrityksen tulee kiinnittää huomiota myös työntekijöiden 

ikäjakaumaan. Osaamisen siirtäminen nuoremmille työntekijöille ja uusien 
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työntekijöiden palkkaamiseen valmistautuminen ovat tällöin keskeisiä 

riskienhallintakeinoja. Huomioitava asia on myös se, että epäonnistunut 

henkilövalinta on huomattava riski yritykselle. Rekrytointiprosessin huolellinen 

suunnittelu ja toteuttaminen on tärkeä riskienhallintakeino yrityksessä. Lisäksi 

uuden työntekijän työhönperehdyttämisen tärkeyttä ei voi koskaan korostaa liikaa. 

(Juvonen et al., 2005, s. 58–60) 

 

Jos yritys toimii kansainvälisesti ja käyttää ulkomaisia, erityisesti 

halpatuotantomaiden, alihankkijoita, niin yrityksen tulisi ottaa huomioon myös 

näihin työntekijöihin liittyviä riskejä. Vaikka yritys ei suoraan käyttäisikään 

alihankkijoita, niin koko toimitusketjun huomioon ottamalla suhteita 

halpatuotantomaihin saattaa olla. Tämä asia pitää tiedostaa, koska sillä voi olla 

vaikutusta yrityksen omaan toimintaan, ja asiakkaat saattavat olla kiinnostuneita 

tuotteen ja siihen kuuluvien erilaisten osien todellisesta alkuperästä. Jiang, Baker 

ja Frazier (2009, s. 169–170) mainitsevatkin, että tuotannon ulkoistaminen 

kehitysmaihin, halpojen työvoimakustannusten hyödyntämiseksi, aiheuttaa 

varmasti työntekijöihin liittyviä ongelmia. Ongelmia on muitakin, kuin pienet 

toimitusketjun loppupään epämukavuudet, sillä ne voivat aiheuttaa merkittäviä 

puutostiloja ja myöhästymisiä koko toimitusketjussa. Toimittajan 

työvoimaongelmien käsittely on aikaa vievä ja tärkeä yritysjohdon toiminta-alue, 

koska nämä ongelmat aiheuttavat kolmea erilaista liiketoimintariskiä, joita ovat 

kustannus-, toiminta- ja maineriskit. 

 

Kustannusriski liittyy työperäisten kustannuksien nousuun, kuten esim. 

palkkakustannuksien ja työolojen parannuksiin liittyvien kustannuksien nousuun. 

Toimintariskin kohdalla työvoimaongelmat voivat aiheuttaa toiminnassa riskejä, 

jotka liittyvät huonoon laatuun, tuottavuuteen sekä täyttämättömiin toimituksiin. 

Korkea tuottavuus aiheuttaa organisaatiossa erimielisyyksiä, taitotason heilahtelua 

ja huonontaa asiakaspalvelua, kun työntekijät täytyy kouluttaa työhönsä ennen 

kuin he saavuttavat halutun taitotason. Maineriskiin kuuluvat tärkeät moraaliset 

kysymykset liittyen halpoihin tuotteisiin, jotka on saatu työvoiman terveyden, 

turvallisuuden ja hyvinvoinnin kustannuksella kehitysmaissa. Asiakkaat karttavat 
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tuotteita, joissa on käytetty huonoissa työoloissa valmistettuja tarvikkeita. Tämä 

voi vahingoittaa brändiä ja syödä markkinaosuutta huomattavasti. Näiden riskien 

kohdalla yrityksen pitää, yhdessä alihankkijoiden kanssa, arvioida tarkasti 

käytössä olevat työvoimakäytännöt ja muokata niitä, jos on tarvetta. (Jiang et al., 

2009, s. 169–170) 

 

Yhtenä erityisenä osa-alueena yrityksen toiminnassa voidaan pitää sopimusten 

tekemistä, sekä lainsäädännön vaikutusta yrityksen toimintaan ja sopimusten 

tekemiseen. Riskienhallinnassa ongelma on, etteivät yritykset panosta sopimusten 

tekemiseen riittävästi, ja pahimmassa tapauksessa yritykset eivät tee sopimuksia 

lainkaan tai tekevät itselleen epäedullisia sopimuksia (PK-RH 2000–2009). 

Juvonen et al. (2005, s. 187) mainitsevat lisäksi vielä sen, että muuttuva ja 

lisääntyvä lainsäädäntö muodostaa organisaatioille keskeisen riskitekijän, joka on 

otettava huomioon sen kaikissa prosesseissa. Lainsäädännön lisäksi 

sopimuskumppanit kohdistavat toisilleen sopimuksiin perustuvia velvoitteita. 

Yrityksen johdon on tunnettava kaikki keskeiset toimintaa ohjaavat säädökset ja 

normit sekä niiden muutokset. 

 

Yrityksen liiketoiminta edellyttää päivittäin useiden erilaisten sopimusten 

tekemistä. Monet sopimukset ovat pakottavan lainsäädännön alaisia. 

Vahingonkorvaus- tai muuta vastuuta ei voida silloin sopimuksissa rajoittaa eikä 

poistaa. Erityisen keskeisiä pakottavia lainsäännöksiä liittyy sopimuksiin, jotka 

koskevat: tuotteiden myymistä kuluttajille, työsopimuksia, huoneenvuokraa sekä 

eräitä erityislailla säädettyjä sopimuksia, kuten asunto- ja arvopaperikauppaa sekä 

valmismatkojen myymistä. (Kuusela & Ollikainen, 1998, s. 154) 

 

Lähtökohtana sopimusoikeudessa on se, että sopimukset on pidettävä. Tarkemmin 

sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että ellei tee sopimuksen mukaista suoritusta ajoissa 

ja virheettömänä, voi sopijakumppani kohdistaa sopimuksen rikkojaan erilaisia, 

tilanteesta riippuvia oikeussuojakeinoja; purkaa sopimuksen, vaatia sopimuksessa 

pysymistä, hinnanalennusta, uutta suoritusta ja ennen kaikkea korvausta siitä 

vahingosta, jonka sopimusrikkomus hänelle aiheuttaa. Normaalisti lähdetään 
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silloin ns. täyden korvauksen periaatteesta; vahingonkorvauksella sopijakumppani 

on saatettava siihen taloudelliseen asemaan, johon oikea suoritus (ajoissa, 

virheetön) olisi johtanut. Lisäksi sopimusoikeudessa vastuu on ankaraa siten, että 

vahingon oletetaan johtuvan huolimattomuudesta ja vastuusta voi vapautua vain 

todistamalla, että suorituksen on estänyt jokin voittamaton syy. Lähtökohtana 

sopimusvastuun välttämiseksi tietysti on, että pakottavat lainsäännökset tunnetaan 

ja lisäksi ollaan perillä niistä yleisistä säännöksistä ja periaatteista, joiden mukaan 

Suomen sopimusoikeudessa toimitaan. Myös sopimusvastuuta on mahdollista 

ennalta estää. On kartoitettava, mitä sopimuksia yrityksessä yleensä tehdään ja 

kuka niiden sisällöstä päättää. (Kuusela & Ollikainen, 1998, s. 154–155) 

 

Vastuun syntymisellä tarkoitetaan tässä sitä, että joko sopimuskumppanit tai 

viranomaiset voivat kohdistaa yritykseen vaatimuksia, jotka hyväksyttynä 

aiheuttavat yhtiölle menetyksiä. Sopimuskumppanien vaatimukset ovat 

normaalisti joko rahamääräisiä, kuten vahingonkorvaus tai hinnanalennus. 

Viranomaisten vaatimukset voivat olla paljon monipuolisempia. 

Tuoteturvallisuuslain nojalla voidaan vaatia tuotteisiin merkintöjä, tuotteen 

muuttamista, tuhoamista tai keräämistä pois markkinoilta. Useiden elinkeinojen 

harjoittamiseen tarvitaan viranomaisen lupa, joka rikkomusten vuoksi voidaan 

kokonaan peruuttaa. (Kuusela & Ollikainen, 1998, s. 151) 

 

Tärkeää on myös muistaa, että yritys, joka ostaa raaka-aineita tai osia 

alihankkijoilta ja myy edelleen omia tuotteitaan, varmistautuu siitä, että 

alihankkijat antavat yhtä pitkiä ja laajoja takuita kuin mitä omille tuotteille 

annetaan niitä myytäessä, sekä mahdollisia raaka-aineiden ja tarvikkeiden 

hankintapaikkoja on enemmän kuin yksi ja alihankkijan tuotekontrollia käydään 

silloin tällöin katsomassa. (Kuusela & Ollikainen, 1998, s. 155–156) 

 

Tiedon ja sen hallintaan kuuluvan tietotekniikan osuutta ei voi ohittaa 

nykypäivänä. Kuuselan ja Ollikaisen (1998, s. 237–238) mukaan tieto on 

varsinkin yritystoiminnassa usein kilpailutekijä tai suorastaan oleellinen osa 

toiminnan kannattavuutta, mutta myös hyvin tavanomaisten päivittäisten 
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toimintojen edellytys. Tietoa pitää olla saatavilla omaan toimintaan silloin kun se 

on tarpeen, ja tämän takaaminen on eräs oleellinen osa riskien hallintaa. Ellei 

tiedetä rahoitustilannetta, varaston sisältöä, asiakkaiden yhteystietoja, tuotannon 

kuormitusta tai muita vastaavia resursseja, toiminta keskeytyy tai ainakin 

vaikeutuu. Yrityksen edun mukaista ei ole aina sekään, että tiedot ovat 

ulkopuolisten saatavilla tai jopa muokattavissa. Tietohallinnon tehtävä onkin 

huolehtia siitä, että vain yrityksen valtuuttamat henkilöt saavat tiedot käyttöönsä 

ja tietoja voi lisätä, poistaa ja muuttaa vain nimetyt henkilöt. Oleellista on, että 

jokainen työntekijä saa tarvitsemansa tiedot oikeina ja tuoreina. On myös 

huomioitava, että ihmisten tiedon tarve vaihtelee työtehtävittäin eivätkä kaikki 

tarvitse kaikkia tietoja. Vain ne tiedot, joita jonkin työn suorittaminen edellyttää, 

on asetettava tekijän saataville. Tällöin varmistetaan se, että käyttäjät tuntevat 

käyttämänsä tiedot ja niiden merkitykset sekä osaavat arvioida kenelle niitä pitää 

ja kenelle ei sovi luovuttaa. 

 

Tietoturvan kannalta riskien hallinta koskee oleellisesti erilaisia tietovarastoja 

kuten tiedostoja, tietokantoja ja erilaisia arkistoja sekä niiden käyttöä. Ihmiset 

ovat keskeisessä asemassa yrityksen toiminnassa ja riskit kohdistuvat osittain 

ihmisten tapaan toimia. Jokainen voi tehdä virheitä, mutta niiden määrä vähenee 

kokemuksen ja koulutuksen myötä, mutta lisäksi tarvitaan myös ohjeita ja 

sopimuksia sekä selkeää työnjakoa virheiden välttämiseksi. Ihmisten ja 

tietovarastojen lisäksi riskejä syntyy myös tietotekniikan välineistöstä ja 

erityisesti sen nopeasta muuttumisesta. Verkottuminen tuo uusia mahdollisuuksia 

tietomurroille, häirinnälle ja teollisuusvakoilulle. (Kuusela & Ollikainen, 1998, s. 

237) 

 

Tietoturvallisuuden tavoitteet voidaan tiivistää niin, että tietoturvallisuudella 

tarkoitetaan tietojen, järjestelmien ja palvelujen suojaamista sekä normaali- että 

poikkeusoloissa hallinnollisten ja teknisten toimenpiteiden avulla. 

Tietoturvallisuus rakentuu tiedon kolmen ominaisuuden – luottamuksellisuuden, 

eheyden ja käytettävyyden – turvaamisesta. Luottamuksellisuudella tarkoitetaan 

sitä, että tiedot, järjestelmät ja palvelut ovat vain niihin oikeutettujen saatavissa 
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eikä niitä luvatta paljasteta tai muutoin saateta sivullisten tietoon. Eheydellä 

tarkoitetaan sitä, etteivät tiedot, järjestelmät tai palvelut ole laitteisto- tai 

ohjelmistovikojen, luonnontapahtumien tai oikeudettoman inhimillisen toiminnan 

seurauksena muuttuneet tai tuhoutuneet. Käytettävyydellä tarkoitetaan sitä, että 

tiedot, järjestelmät ja palvelut ovat tarvittaessa niihin oikeutettujen esteettä 

hyödynnettävissä. (Tietoturva ja -suoja 2009) 

 

Yrityksen taloudenpitoon ja talouteen yleisesti liittyvät asiat, sekä niihin 

kohdistuvat riskit ja uhkatekijät, muodostavat oman erittäin merkittävän osa-

alueen yrityksen toiminnassa. Lisäksi yrityksen taloudellinen tilanne vaikuttaa 

yrityksen riskinkantokykyyn ja sitä kautta riskinottokyky määrää sen perustan, 

jonka mukaan yrityksen on toimittava (Juvonen et al., 2005, s. 147). 

 

Yrityksen on pääsääntöisesti hankittava ensin tuotannontekijät ennen kuin niistä 

voidaan saada aikaan asiakkaalle myytäviä tuotteita. Liiketoiminnan luonteeseen 

kuuluu, että tuotannontekijähankinnoista johtuvat kassamenot syntyvät 

pääsääntöisesti ajallisesti ennen suoritteiden myynnistä saatavia kassatuloja. Jotta 

toiminnan harjoittaminen olisi menojen etupainotteisuudesta huolimatta 

mahdollista, tarvitaan rahoitusmarkkinoita. Sieltä hankitaan pääomaa, 

esimerkkinä pankkilaina tai osakepääoma. Saadulla rahoituksella menot hoidetaan 

ja siten on aikaa odottaa tulojen kertymistä. Rahoitusta hankittaessa pelkkä rahan 

hinta ei ole ainoa määräävä tekijä. On huomattava, että esimerkiksi omalla ja 

vieraalla pääomalla on yrityksen kannalta monia keskenään varsin erilaisia 

seurauksia. Riskejä liittyy liiketoimintaympäristön muutoksiin. Vieras pääoma on 

erityisesti lasku- ja matalasuhdanteissa rahoituksen kustannusten ja 

takaisinmaksun suhteen vaikeammin säädeltävissä kuin oma pääoma ja näin 

olennaisesti riskipitoisempaa. (Kuusela & Ollikainen, 1998, s. 202–203) 

 

Jos jatkuvasti vaihtelevia markkinatilanteita pyritään hyödyntämään, on 

rahoituksen tarvitsijalla, kuten myös sijoittajalla, oltava näkemys rahoituksen 

riskeistä. Toisaalta markkinoiden kehittymisen myötä on rahoituksen 

tarvitsijoiden mahdollista saada käyttöönsä erilaisia riskinhallintamenetelmiä, 
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joiden tehokas hyödyntäminen kuitenkin edellyttää perehtymistä markkinoihin ja 

rahoitusinstrumentteihin. Suppeassa rahoitusriskin tarkastelussa on kyse lähinnä 

vain rahoituksen riittävyyden turvaamisesta. Kuviossa 5 käytetyn laajan tulkinnan 

mukaan rahoitustoiminnon vastuualueen piiriin kuuluvat riskit ovat pääasiassa 

taloudellisia. (Kuusela & Ollikainen, 1998, s. 203) 

 

RAHOITUSRISKI

MAKSUVALMIUS- 
RISKI

LUOTTORISKI MARKKINARISKIT

OSAKESIJOI-
TUSTEN RISKI

KORKORISKI VALUUTTARISKI HYÖDYKEHINTA- 
RISKI  

Kuvio 5. Yrityksen rahoitusriskit (Kuusela & Ollikainen, 1998, s. 203) 

 

Maksuvalmiusriskillä tarkoitetaan sitä, että käytettävissä oleva rahoitus ei kata 

tarvetta (Kuusela & Ollikainen, 1998, s. 204). Maksuvalmiusriskiä voidaan 

seurata perinteisten tunnuslukujen avulla, jotka mittaavat yrityksen 

kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta (Juvonen et al., 2005, s. 147). 

 

Vakavaraisuudella tarkoitetaan yrityksen kykyä suoriutua taloudellisista 

sitoumuksistaan. Vakavarainen yritys ei ole yhtä altis suhdanteiden vaikutuksille 

kuin raskaasti velkaantunut yritys. Yrityksen vakavaraisuutta ja rahoitustilannetta 

voidaan kuvata esimerkiksi omavaraisuusasteella ja velkaantumisasteella. 

Maksuvalmiudella tarkoitetaan rahavarojen ja nopeasti rahaksi muutettavien 

varojen yhteenlaskettua suhdetta nopeasti maksettavaksi erääntyvien sitoumuksiin 

nähden. (Juvonen et al., 2005, s. 148) 

 

Yritys altistuu luottoriskeille myydessään luotolla tuotteita tai palveluita. 

Myyntisaamisiin liittyvä luottoriski kuuluu yrityksen normaaliin toimintaan. Sitä 

voidaan hallita: tarkalla asiakasvalinnalla, asiakkaiden maksukäyttäytymisen 

seurannalla, asiakkaiden talouden seurannalla, tehokkaalla perintätoiminnalla, 

rajaamalla asiakaskunta, jolle luottoa annetaan, luopumalla luoton antamisesta eli 

siirtymällä käteiskauppaan sekä myymällä saatavat tähän toimintaan 

erikoistuneelle luottolaitokselle. Kaikki luottoriskien hallinnan keinot saattavat 



 63

vähentää potentiaalista asiakaskuntaa. Luottoriskien hallinta parantaa yrityksen 

kannattavuutta ja on tämän johdosta erittäin suositeltavaa. Koska 

asiakaskäyttäytyminen saattaa muuttua asiakassuhteen kuluessa, on asiakkaiden 

seurannan oltava säännöllistä. Ennakoiva luottoriskien hallinta on aina edullisinta. 

Mikäli luottoriskit ovat jo toteutuneet, voidaan menetyksiä pienentää tehokkaalla 

perintätoiminnalla. Samalla luototettavaa asiakaskuntaa tulee rajata eli suorittaa 

asiakasseulontaa. Äärimmäinen keino on luopua kokonaan luoton antamisesta 

asiakkaille. (Juvonen et al., 2005, s. 149) 

 

Valuutta- ja korkoriskit ovat markkinariskejä, jotka kuuluvat yrityksen 

rahavirtoihin liittyviin riskeihin (Juvonen et al., 2005, s. 149). Ulkomaanrahaan 

liittyvät erityiskysymykset tulevat esiin toisaalta vienti- ja tuontitoiminnassa ja 

toisaalta yrityksen varsinaisen rahoitusfunktion kohdalla ulkomaisissa luotoissa ja 

sijoituksissa (Kuusela & Ollikainen, 1998, s. 216). Valuuttariskin aiheuttaa 

epävarmuus valuuttakurssin muutoksista, mutta yleinen liiketaloudellinen riski 

puolestaan kohdistuu tulevaisuudessa saavutettavaan taloudelliseen tulokseen, 

joka voi heikentyä kun valuuttakurssien vaihtelut muuttavat kilpailuasetelmaa 

(Kuusela & Ollikainen, 1998, s. 173). Lisäksi rahan arvo voi muuttua, jolloin 

kyseessä voi olla inflaatio tai deflaatio (Kuusela & Ollikainen, 1998, s. 206). 

 

PK-RH:ssa (2000–2009) mainitut ympäristöriskit kuuluvat riskeihin, joiden 

hallinta ei tuo välittömiä säästöjä yritykselle. Ympäristöriskin toteutuminen voi 

puolestaan aiheuttaa mittavia menetyksiä yritykselle, sillä lainsäädännön mukaan 

saastuttaja maksaa korvauksia vahingosta kärsineelle. Lisäksi ympäristöriskien 

tunnistamiseen ja hallintaan on kuitenkin syytä panostaa myös siitä syystä, että 

ympäristölainsäädäntö rajoittaa tai jopa kieltää monia riskialttiita toimintoja sekä 

velvoittaa mahdollisten vahinkojen seurausten minimointiin. 

 

Ympäristöriskien hallinnasta Kaye (2008, s. 14) huomauttaa, että organisaatioihin 

kohdistuu jatkuvasti odotuksia, että ne kunnioittavat ympärillään olevaa luontoa ja 

sen turvallisuutta. Tämä ei ainoastaan tarkoita vaatimuksia sitä, että organisaatiot 

eivät vahingoita ympäristöä, mutta myös sitä, yhä enenevässä määrin, että 
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organisaatio oma-aloitteisesti suojelee tai parantaa ympärillään olevaa ympäristöä. 

 

4.4 RISKIEN TARKASTELUNÄKÖKULMAT 

 

Riskien jaottelun ja luokittelun lisäksi riskienhallinnassa on tärkeää, mistä 

näkökulmasta riskejä tarkastellaan. Tarkasteluun antaa hyvän lähtökohdan riskien 

syntytapa, eli syntyvätkö riskit toimitusketjun sisällä vai tuleeko riski ulkoapäin. 

Sama ajattelumalli voidaan siirtää yksittäisen yrityksen kohdalle, eli syntyykö 

riski yrityksessä vai sen ympäristössä. Riskejä voidaankin tarkastella yrityksessä 

sisäisesti tai puolestaan suhteessa muihin yrityksiin. Tällöin saadaan kaksi erillistä 

riskitasoa ja -tarkastelunäkökulmaa, eli organisaation sisäiset riskit ja 

organisaatioiden väliset riskit. Organisaatioiden välisillä riskeillä tarkoitetaan: 

- asioiden hoitamista suhteessa muihin yrityksiin 

- koko toimitusketjun toimintaa 

- yrityksen ulospäin suuntautuvaa toimintaa. 

Organisaation sisäisillä riskeillä puolestaan tarkoitetaan: 

- asioiden hoitamista yrityksen sisällä 

- yrityksen omaa asemaa toimitusketjussa. 

 

Tämä kaksi erillistä tarkastelutapaa auttavat yritystä havaitsemaan paremmin 

omassa toiminnassaan olevia ongelmia ja riskejä, sekä näkemään, mitä yrityksen 

pitäisi tehdä koko toimitusketjun riskienhallinnan parantamiseksi. Samoin yritys 

näkee paremmin oman asemansa osana toimitusketjua, ja tämä auttaa myös 

yritystä kehittämään koko toimitusketjun riskienhallintaa ei vain oman yrityksen. 

 

Pelkkä riskien tarkastelu yrityksen sisällä tai yrityksien välillä ei riitä, sillä 

erilaiset riskit voivat toteutua ja niiden vaikutukset voivat näkyä eri aikoina. Tämä 

tuo vielä yhden tarkastelunäkökulman riskienhallintaan. Yrityksen pitää pystyä 

havaitsemaan riskit, jotka vaikuttavat lyhyellä aikavälillä tai puolestaan pitkällä 

aikavälillä. Tämä vaikuttaa erityisesti riskienhallintatoimenpiteiden suunnitteluun 

sekä riskien ja hallintoimenpiteiden tarkkailuun. Lisäksi toimenpiteiden aikataulu 

pitää suhteuttaa riskin vaikutusten aikajänteeseen. 
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Ottamalla huomioon kaksi erillistä riskien tarkastelutasoa sekä riskien 

vaikutuksen aikajänne, niin riskienhallintaan saadaan vielä lisää tarkkuutta. Näillä 

kahdella eri tarkastelunäkökulmalla on erilaiset vaikutuksen riskienhallintaan. 

Riskin toteutumisen nopeus näkyy lähinnä yksittäisessä riskissä ja 

riskienhallintatoimenpiteiden tekemisessä, mutta kaksi erillisistä tarkastelutasoa 

vaikuttaa enemmänkin riskien tunnistamiseen. 

 

4.5 LIIKETOIMINTARISKIT JA NIIDEN TARKASTELU 

 

Kun tarkastellaan kokonaisuudessaan toimitusketjuun kuuluvia riskejä ja 

erityisesti liiketoimintariskejä, niin voidaan havaita tiettyjä yleisimpiä riskien 

muodostamia kokonaisuuksia. Nämä erilaiset riskit voidaan tällöin luokitella 

omiksi riskilajeikseen ja muodostaa hallittavampi kokonaisuus. Jos aikaisemmin 

mainittuja ja esiteltyjä riskejä käsitellään erikseen, eikä niissä kokonaisuuksissa 

joissa ne on esitetty, niin yleisesti liiketoimintariskien voidaan nähdä kohdistuvan 

yrityksen toimintaan, asiakkaisiin, hankintoihin, henkilöihin, markkinoihin, 

maineeseen, yleiseen toimintaympäristöön, sopimuksiin sekä tietoon. Näihin eri 

riskilajeihin kuuluu luonnollisesti vielä omia tarkempia toimintoja ja riskejä. Tätä 

liiketoimintariskien jaottelua voidaan hyödyntää tässä työssä luotavassa 

riskienarviointityökalussa, mutta kuitenkaan sellaisenaan se ei sovellu kovinkaan 

hyvin tarkkaan riskien tunnistamiseen. Tästä syystä johtuen lajittelua pitää 

muokata ja ottaa huomioon, myös tarkemmin eri riskilajeihin kuuluvat riskit ja 

muut toimet. 

 

Koko toimitusketjun laajuisessa riskien lajittelussa, ja sitä kautta riskien 

tunnistamisessa ja arvioinnissa, voidaan käyttää hyväksi yrityksen toiminnan 

jakamista eri toimintoihin, sekä toimitusketjun jakamista eri 

liiketoimintaprosesseihin ja toimintoihin. Tässä voidaan hyödyntää kuvion 3 

mukaista jaottelua, jossa toimitusketju on jaettu kahdeksan eri 

liiketoimintaprosessin mukaan. Jaottelu voidaan muokata enemmän riskien 

tunnistamiseen soveltuvaksi kuvion 6 mukaisesti. Tällöin toimitusketju on jaettu 
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prosessien lisäksi vielä hankinta- ja asiakastoimintoihin sekä sisäisiin 

toimintoihin, ja yrityksen toiminnot on jaettu riskien perusteella johtamisen ja 

hallinnoinnin, taloudenhallinnan sekä fyysisiin riskeihin. Tarkastelussa on otettu 

huomioon myös kaksi eri riskien tarkastelutasoa: organisaation sisäinen ja 

organisaatioiden välinen. 

 
HANKINTATOIMINNOT SISÄISET TOIMINNOT ASIAKASTOIMINNOT

Organisaatioiden välillä Organisaat ion sisällä Organisaatioiden välillä
Organisaat ion sisällä Organisaatioiden välillä Organisaation sisällä

ASIAKASSUHDETOIMINNAN RISKIT
ASIAKASPALVELUTOIMINNAN RISKIT

KYSYNNÄN HALLINNAN RISKIT
TILAUKSEN TOIMITTAMISEN RISKIT

VALMISTUKSEN RISKIT
TOIMITTAJASUHDETOIMINNAN RISKIT

TUOTEKEHITYKSEN JA KAUPALLISTAMISEN RISKIT
PALAUTUSTEN KÄSITTELYN RISKIT

Organisaatioiden välillä Organisaat ion sisällä Organisaatioiden välillä
Organisaat ion sisällä Organisaatioiden välillä Organisaation sisällä

FYYSISET RISKIT

P
R
O
S
E
S
S
I
T

TALOUDENHAL-
LINNAN RISKIT

JOHTAMISEN JA 
HALLINNOINNIN 

RISKIT

 
Kuvio 6. Riskien tarkastelun perusrakenne 

 

Kuvioon 6 on liitetty myös erillisenä osana fyysisten riskien alue, mutta näitä 

riskejä ei tässä työssä tarkastella sen tarkemmin. Yrityksen on kuitenkin tehtävä 

riskienhallintatyössään myös fyysisten riskien arviointia, sillä ne ovat tärkeä osa 

yrityksen toimintoja ja riskienhallintaa. Lisäksi lainsäädäntö ohjaa monesti näiden 

riskien hallintaa, ja monessa tapauksessa myös velvoittaa siihen. 

 

Yrityksen toimintojen kohdalla johtamisen ja hallinnoinnin riskit liittyvät kuvion 

6 mukaisesti kahdeksaan toimitusketjun liiketoimintaprosessiin, jolloin riskit 

liittyvät: asiakassuhdetoimintaan, asiakaspalvelutoimintaan, kysynnän hallintaan, 

tilauksen toimittamiseen, valmistukseen, toimittajasuhdetoimintaan, 

tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen sekä palautusten käsittelyyn. Taulukossa 11 

on esitetty näihin liiketoimintaprosesseihin olennaisesti liittyvät aihepiirit, jotka 

auttavat riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa. Aihepiirit liittyvät suoraan 

kyseisten liiketoimintaprosessien tehtäviin, eli niihin asioihin, joita kyseisissä 
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prosesseissa hoidetaan. Tämän jaottelun tarkoitus on auttaa kohdistamaan eri 

riskit tarkemmin niihin kuuluviin prosesseihin sekä eri toimintoihin. 

 

Taulukko 11. Liiketoimintaprosesseihin liittyvät riskit 
Asiakassuhde-
toimintaan 
liittyvät riskit

- asiakassuhteiden luonti, ylläpito ja kehittäminen
- asiakkaiden merkitys
- valmistus ja palvelusopimukset
- yhteydenpidon käytännöt
- asiakkaiden arviointi

Asiakaspalvelu-
toimintaan 
liittyvät riskit

- toimitustietojen hallinta
- asiakaspalvelutoiminnan hallinta
- yhteydenpidon käytännöt
- asiakaspalvelutoiminnan arviointi

Kysynnän 
hallintaan liittyvät 
riskit

- asiakasvaatimusten täyttäminen
- tuotannon sovittaminen asiakkaiden vaatimuksiin
- tuotannon joustavuus
- yhteydenpidon käytännöt

Tilauksen 
toimittamiseen 
liittyvät riskit

- asiakkaiden vaatimusten täyttäminen
- tilausten vastaanotto, käsittely ja lähettäminen
- yhteydenpidon käytännöt

Valmistukseen 
liittyvät riskit

- tuotannon sovittaminen vaatimuksiin
- tilaukset
- palveluaste
- yhteydenpidon käytännöt

Toimittajasuhde-
toimintaan 
liittyvät riskit

- toimittajasuhteiden luonti, ylläpito ja kehittäminen
- tuote- ja palvelusopimukset
- yhteydenpidon käytännöt
- toimittajien vaikutus
- toimittajien arviointi

Tuotekehitykseen 
ja 
kaupallistamiseen 
liittyvät riskit

- tuotteen ja käyttötarkoituksen määrittely
- asiakkaiden ja toimittajien huomioonottaminen
- jatkotoimenpiteet
- yhteydenpidon käytännöt

Palautusten 
käsittelyyn 
liittyvät riskit

- palautusten käsittely
- palautusten jälkitoimenpiteet
- yhteydenpidon käytännöt  

 

Kun otetaan huomioon olennaisesti toimitusketjuun kuuluvat erilaiset 

liiketoimintariskit ja riskilajit, niin johtamisen ja hallinnoinnin toimintoihin 

kuuluvat riskit voidaan jakaa neljään eri riskilajiin, joita ovat: 

- toimintariskit (toiminnassa huomioitavat asiat) 

- toimintaympäristöriskit (toimintaympäristössä huomioitavat asiat) 

- sopimusriskit (sopimusten tekeminen, sopimustekniikka ja -ehdot, sekä 

lainsäädännön asettamat vaatimukset) 
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- informaatioriskit (tiedon välittäminen ja hallinnointi). 

Tätä kokonaisuutta voidaan hyödyntää kun riskejä tarkastellaan koko 

toimitusketjussa liiketoimintaprosessien mukaisesti. Toimintariskit vaihtelevat eri 

prosessien kesken, mutta muut riskilajit pysyvät pitkälti samana, vain 

tarkastelunäkökulma vaihtelee. Kaikki nämä neljä riskilajia on jaettu vielä omiksi 

erillisiksi alariskilajeiksi. 

 

Taulukko 12. Toimitusketjun liiketoimintaprosesseihin kuuluvat toimintariskit 
ASIAKASSUHDETOIMINNAN RISKIT
Kysyntäriskit: Suhdetoimintariskit, Asiakasriskit & Markkinariskit
Maineriskit: Laaturiskit & Imagoriskit
ASIAKASPALVELUTOIMINNAN RISKIT
Asiakasriskit: Palveluriskit & Resurssiriskit
Maineriskit: Laaturiskit & Imagoriskit
KYSYNNÄN HALLINNAN RISKIT
Kysyntäriskit: Hallintariskit & Resurssiriskit
TILAUKSEN TOIMITTAMISEN RISKIT
Tilausriskit: Toimitusriskit & Resurssiriskit
Maineriskit: Laaturiskit & Imagoriskit
VALMISTUKSEN RISKIT
Valmistusriskit: Resurssiriskit & Teknologiariskit
Maineriskit: Laaturiskit & Imagoriskit
TOIMITTAJASUHDETOIMINNAN RISKIT
Tarveriskit: Suhdetoimintariskit & Toimittajariskit
Maineriskit: Laaturiskit & Imagoriskit
TUOTEKEHITYKSEN JA KAUPALLISTAMISEN RISKIT
Tuoteriskit: Asiakasriskit, Toimittajariskit, Kilpailijariskit, Teknologia- 
ja palveluriskit & Resurssiriskit
Kaupallistamisen riskit: Markkinointiriskit & Resurssiriskit
Maineriskit: Laaturiskit & Imagoriskit
PALAUTUSTEN KÄSITTELYN RISKIT
Palautusriskit: Käsittelyriskit & Resurssiriskit
Maineriskit: Laaturiskit & Imagoriskit  

 

Taulukossa 12 on esitetty kunkin liiketoimintaprosessin toimintariskit ja eri 

riskien alariskilajit. Taulukossa 13 on puolestaan esitetty toimintaympäristö-, 

sopimus- ja informaatioriskit alariskilajeineen. Taulukoissa 12 ja 13 lueteltuihin 

eri riskeihin kuuluvat aiheet on esitetty liitteessä 2. Liitteessä 2 on esitetty myös 

se, kuinka eri toiminta-, toimintaympäristö-, sopimus- ja informaatioriskit 

jakautuvat eri liiketoimintaprosesseihin, ja mitä riskejä eri prosesseissa 

käsitellään. Taulukoista 12 ja 13 muodostuu johtamisen ja hallinnoinnin 
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toimintojen riskilajien kokonaisuus, jota voidaan hyödyntää riskien 

tunnistamisessa ja tässä työssä luotavassa riskienarviointityökalussa. 

 

Taulukko 13. Toimintaympäristö-, sopimus- ja informaatioriskit 
TOIMINTAYMPÄRISTÖRISKIT SOPIMUSRISKIT INFORMAATIORISKIT
Maariskit
- taloudelliset riskit
- poliittiset ja sosiaaliset riskit
- kulttuuriset riskit
Infrastruktuuririskit
- tavaran ja tiedon välittämisen riskit
- turvallisuusriskit
Luonnonilmiölliset riskit

Sopimusmuotoriskit
Henkilöriskit

Tiedonvälittämisriskit
Tiedonhallintariskit
Henkilöriskit

 
 

Johtamisen ja hallinnoinnin riskien lisäksi pitää taloudellisia riskejä vielä 

tarkastella tarkemmin. Vaikka taloudellisia riskejä ei ole huomioitu erikseen 

omana riskilajina toimitusketjunlaajuisessa liiketoimintariskien tarkastelussa, niin 

ne ovat tärkeä osa yrityksen liiketoimintaa, ja sitä kautta liiketoimintariskejä. 

Taloudelliset riskit voidaan jakaa kolmeen osaan: maksuvalmius-, luotto- ja 

markkinariskeihin. Tässä työssä luotavaa liiketoimintariskien arviointityökalua 

varten maksuvalmius- ja luottoriskejä tarkastellaan ainoastaan hankinta- ja 

asiakastoimintojen sekä sisäisten toimintojen avulla, ja ne muodostavat tässä 

työssä taloudenhallinnan riskit. Markkinariskejä puolestaan tarkastellaan niissä 

liiketoimintaprosesseissa, joihin kyseiset riskit kuuluvat taulukon 13 ja liitteen 2 

mukaisesti, koska nämä riskit liittyvät yleensä oleellisesti toimintaympäristössä 

tapahtuviin muutoksiin. Liitteessä 2 on esitetty tarkemmin aiheet, joita 

taloudenhallinnan riskit, eli maksuvalmius- ja luottoriskit, käsittelevät. 

 

Kun taulukoiden 12 ja 13 riskilajit sekä taloudenhallinnan riskit sijoitetaan niihin 

kohti yrityksen toimintoja ja liiketoimintaprosesseja, joihin ne kuuluvat, niin 

saadaan muodostettua kokonaisuus, jota voidaan käyttää hyväksi riskien 

tunnistamisessa ja arvioinnissa. Kun tähän lisätään vielä kaksi 

riskientarkastelutasoa, organisaation sisällä ja organisaatioiden välillä, niin 

saadaan lopulta aikaiseksi kokonaisuus, jota voidaan hyödyntää riskien 

tunnistamisessa ja riskienarviointityökalussa liitteen 2 mukaisesti. 



 70

5 RISKIENARVIOINTITYÖKALU 
 

5.1 RISKIENARVIOINTITYÖKALUN RAKENNE 

 

Riskienarviointityökalu on tarkoitettu liiketoimintariskien tunnistamiseen ja 

arviointiin. Työkalu antaa yritykselle myös mahdollisuuden aloittaa oma 

kokonaisvaltainen riskienhallintatyö, minkä johdosta työkalu sisältää 

riskienhallintaprosessin, joka auttaa riskien tunnistamisen ja arvioinnin lisäksi, 

myös riskienhallintatyön organisoinnissa ja riskienhallintatoimenpiteiden 

suunnittelun ja toteuttamisen aloittamisessa. Riskienarviointityökalu on 

suunniteltu erityisesti pk-yrityksiä varten. 

 

Riskienarviointityökalun päätavoite on auttaa yritystä tunnistamaan ja arvioimaan 

liiketoimintariskejä, mutta tavoitteena on myös antaa yritykselle lähtölaukaus 

riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamiselle. Tavoitteena on myös se, että riskien 

tunnistamisesta, arvioimisesta ja hallinnasta tulee systemaattista, ja osa yrityksen 

normaalia toimintaa. Tavoitteet voidaan tiivistää viiteen kysymykseen: 

- Mitä liiketoimintariskejä yrityksen toiminnassa on? 

- Mitä liiketoimintariskejä yrityksen toimitusketjussa on? 

- Miten vakavia tunnistetut liiketoimintariskit ovat? 

- Miten tunnistettuja liiketoimintariskejä pyritään hallitsemaan? 

- Miten liiketoimintariskeihin pyritään varautumaan tulevaisuudessa? 

Näitä kysymyksiä voidaan hyödyntää koko riskienhallintatyössä ja sen eri osissa. 

 

Työkalun tarkoituksena on myös auttaa yritystä kehittämään ja parantamaan omaa 

sekä koko toimitusketjun toimintaa. Tähän tavoitteeseen päästään, kun 

riskienhallintataso paranee, tulevaisuuden haasteisiin vastataan paremmin ja 

asiakastarpeet sekä -toiveet huomioidaan paremmin. Samalla pyritään myös 

yrityksen toimitusketjun joustavuuden lisäämiseen sekä yrityksen toimitusketjun 

hallinnan kehittämiseen. Näihin tavoitteisiin päästäkseen yrityksen pitää ajatella: 

- omaa, muiden ja koko toimitusketjun toimintaa 

- yrityksen toimintaan ja yrityksen toimitusketjuun sisältyviä riskejä 
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- yritystä ympäröiviä haasteita ja toimintakentän mahdollisia muutoksia 

- riskienhallinnan merkitystä. 

 

KILPAILUTEKIJÄT

ARVIOINTIPROSESSI

TOIMITUSKETJURISKIT

RISKIENARVIOINTITYÖKALU

 
Kuvio 7. Liiketoimintariskien arviointityökalun rakenne 

 

Riskienarviointityökalu koostuu kuvion 7 mukaisesti neljästä eri osa-alueesta: 

kilpailutekijöistä, toimitusketjusta, riskeistä ja arviointiprosessista. Näistä osa-

alueista muodostuu riskienarviointityökalun rakenne ja sen ominaisuudet. 

Yrityksen kilpailutekijät ja toimitusketju ovat keskenään tiiviissä yhteydessä, sillä 

kilpailutekijät määrittelevät osaltaan toimitusketjun rakenteen. Toisaalta yritys voi 

saavuttaa kilpailuetua nimenomaan toimitusketjun avulla. Yhdessä kilpailutekijät 

ja toimitusketjun ominaisuudet määrittelevät yrityksen haasteet ja riskit. 

Kilpailutekijöiden huomioiminen, tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen 

vähentää omalta osaltaan riskejä yrityksen toiminnassa ja koko toimitusketjussa. 

Yrityksen pitää myös tuntea oma toimitusketjunsa ja pyrkiä kehittämään sitä, sekä 

saamaan siitä toimivamman ja vähemmän riskejä sisältävän. 

 

Arviointiprosessi muodostaa riskienarviointityökalun riskienhallinnan osan. 

Arviointiprosessiin kuuluu riskien tunnistaminen ja arviointi. Kun 

arviointiprosessi yhdistetään riskienhallintaan, niin saadaan luotua kokonainen 

riskienhallintaprosessi, jonka avulla voidaan pyrkiä tunnistamisen ja arvioinnin 

lisäksi, myös hallitsemaan toimitusketjussa olevia liiketoimintariskejä sekä 

organisoimaan riskienhallintatyö. Kun kuvion 7 mukaisesti arviointiprosessiin 

yhdistetään kilpailutekijät, toimitusketju, riskit sekä riskeihin kuuluvat eri 

riskilajit, niin tästä kokonaisuudesta muodostuu lopulta riskienarviointityökalu. 

Tätä työkalua yritys voi hyödyntää omassa riskienhallintatyössään. 
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5.2 RISKIENARVIOINTITYÖKALUN TARKASTELUTASOT 

 

Riskienarviointityökalussa keskitytään johtamisen ja hallinnoinnin riskeihin. Se 

sisältää taloudellisia riskejä vain soveltuvin osin, eikä ollenkaan fyysisiä riskejä. 

Johtamisen ja hallinnoinnin riskit käsittävät toiminta-, toimintaympäristö-, 

sopimus- ja informaatioriskejä. Taloudenhallinnan riskit ovat maksuvalmius- ja 

luottoriskejä, mutta niiden kohdalla tarkastelu on varsin suppeaa, ja tarkastelussa 

on keskitytty vain yleisimpiin aiheisiin, joilla on liiketoiminnan kannalta eniten 

merkitystä. Kappaleesta 4.5 ja liitteestä 2 nähdään tarkemmin kaikki riskit ja 

riskilajit, joita tässä työkalussa tarkastellaan. 

 

Riskien luokittelu on pyritty pitämään selkeänä ja johdonmukaisena, minkä 

tarkoituksena on helpottaa työkalun läpikäyntiä. Riskejä voidaan arvioida: 

- koko toimitusketjun laajuudessa (johtamisen ja hallinnoin sekä 

taloudenhallinnan riskit) 

- prosessikohtaisesti (johtamisen ja hallinnoinnin riskit) 

- toimitusketjun eri toimintojen perusteella (taloudenhallinnan riskit) 

- yrityksen eri toimintojen perusteella (johtamisen ja hallinnoinnin sekä 

taloudenhallinnan riskit). 

Lisäksi työkalun avulla yritys voi tarkastella organisaation sisäisiä ja 

organisaatioiden välisiä riskejä. Arvioinnissa otetaan huomioon myös riskien 

vaikutuksen aikajänne, eli onko riski lyhyt- vai pitkävaikutteinen. 

 

Yrityksen eri tilanteita ja tarpeita varten työkalu sisältää kolme eri 

arviointiprosessin mallia. Malleissa on otettu huomioon se, jos yrityksessä ei ole 

aikaisemmin tehty mitään riskienhallintatyötä, tai jos sitä on jo tehty aikaisemmin. 

Lisäksi on huomioitu vielä se, että yrityksellä voi olla tarve arvioida vain jotain 

tiettyä toimitusketjun prosessia, toimintoa tai riskilajia. Tämä malli voidaan nähdä 

eräänlaisena projektina, jota voidaan hyödyntää erityisesti, jos yrityksessä 

suunnitellaan uutta toimintaa tai havaitaan uusia tilanteita, joita varten pitää tehdä 

riskienhallintatoimenpiteitä. Projektimaisuus mahdollistaa sen, että yrityksen ei 

tarvitse näitä tilanteita varten käydä läpi koko riskienhallintaprosessia. 
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Riskienarviointityökalu on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi ja 

helppokäyttöiseksi, koska pk-yrityksillä on rajalliset resurssit: ajan, osaamisen, 

rahan ja henkilöstömäärän suhteen. Työkalun riittävästä laajuudesta ja 

kattavuudesta on kuitenkin pyritty huolehtimaan. Yksinkertaisuuden ja 

helppokäyttöisyyden avulla yrityksen olisi tarkoitus pystyä käyttämään työkalua 

itsenäisesti. Ensimmäisellä käyttökerralla asiantuntijan apu on varsin välttämätön, 

mutta muuten asiantuntijan apua on tarkoitus käyttää vain tarvittaessa. 

Riskienarviointityökalu on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2, josta löytyvät 

tarkemmat  käyttöohjeet  sen  käyttöön.  Tätä  liitteen  2 kokonaisuutta yritys voi 

käyttää ja hyödyntää omassa liiketoimintariskien arvioinnissa ja hallinnassa. 

 

5.3 RISKIENARVIOINTITYÖKALUN VAIHEET 

 

Riskienarviointityökalun järjestelmällisen läpikäynnin tueksi työkalu on jaettu eri 

vaiheisiin, joissa suoritetaan kuhunkin eri vaiheeseen kuuluvat toimenpiteet.  

Vaiheistus on tehty prosessimaiseksi, jolloin tätä työkalua varten on luotu oma 

riskienhallintaprosessi, joka kattaa riskienhallinnassa tarvittavat työvaiheet. 

Riskienhallintaprosessi on tärkeä osa riskienarviointityökalua, ja se jakautuu 

kuuteen eri vaiheeseen taulukon 14 mukaisesti: riskienhallinnan tavoitteiden ja 

toimintatapojen määrittelyyn, riskien tunnistamiseen, riskien arviointiin, 

riskienhallintatoimenpiteiden suunnitteluun ja toimeenpanoon, sekä riskien ja 

riskienhallintatoimenpiteiden tarkkailuun. 

 

Riskien arviointi yhdessä riskien tunnistamisen kanssa ovat tämän työkalun 

tärkeimmät vaiheet, ja niistä on kerrottu tarkemmin kappaleissa 5.3.2 ja 5.3.3.  

Näiden kahden vaiheen läpikäymiseen pitää yrityksessä kiinnittää erityistä 

huomiota, jotta niistä saadut tulokset olisivat mahdollisimman tarkkoja ja 

todenmukaisia. Tämä on tarpeen, jotta seuraavien vaiheiden läpikäynti olisi 

helpompaa ja samalla tarkempaa, ja niistä saatavat tulokset olisivat oikeanlaisia. 
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Liitteessä 2 on esitetty riskienhallintaprosessi tarkemmin ja se sisältää ohjeet 

jokaisen eri vaiheen läpikäymiseen. Riskienhallintaprosessin toimintaohjeet on 

tarkoitettu osittain viitteellisiksi ja niitä voidaan muokata yrityksen tarpeiden 

mukaan. Ohjeet eivät myöskään sisällä tarkkoja toimenpideohjeita eikä -

ehdotuksia siihen, kuinka eri riskit tulisi hallita ja kuinka niiden tarkkailu tulisi 

järjestää, vaan näiden kohdalla suunnitelmat sekä toimenpiteet pitää tehdä 

yrityksen tarpeiden ja resurssien pohjalta. 

 

Taulukko 14. Riskienhallintaprosessin vaiheet ja niihin kuuluvat toimenpiteet 
1. RISKIENHALLINNAN TAVOITTEIDEN JA TOIMINTATAPOJEN MÄÄRITTELY

- Työryhmän kokoaminen
- Tavoitteiden määritys
- Riskienhallintatason kartoitus
- Toimintaperiaatteiden luonti

2. RISKIEN TUNNISTAMINEN
- Yrityksen toimitusketjun rakenteen selvitys
- Riskien tunnistaminen
- Tunnistettujen riskien riskikartan tekeminen

3. RISKIEN ARVIOINTI
- Riskien merkittävyyden arviointi
- Riskien priorisointi ja riskien merkittävyyden riskikartan tekeminen
- Riskienhallintatoimenpiteitä vaativien riskien valitseminen

4. RISKIENHALLINTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU
- Riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelu
- Riskienhallintatoimenpiteiden valinta

5. RISKIENHALLINTATOIMENPITEIDEN TOIMEENPANO
- Riskienhallintatoimenpiteiden toteutus

6. RISKIEN JA RISKIENHALLINTATOIMENPITEIDEN TARKKAILU
- Riskien ja riskienhallintatoimenpiteiden tarkistus ja kehittäminen  

 

Kuten aikaisemmin on mainittu, niin riskienarviointityökalua voidaan käyttää eri 

tarkoituksiin.  Eri  tilanteita  varten  yrityksen  ei  tarvitse  suorittaa  kaikkia  eri  

vaiheiden toimenpiteitä, vaan niitä voidaan suorittaa olemassa olevien tarpeiden 

perusteella. Erottelu eri käyttötarpeisiin tapahtuu riskienhallintaprosessin kautta ja 

se sisältää tätä tarkoitusta varten erilaisia suorittamistapoja. Liitteessä 2 on esitetty 

kolme prosessin läpikäyntimallia, jotka perustuvat yrityksen riskienarviointi ja -

hallintatarpeisiin. Koska riskienhallintaprosessin tulisi olla jatkuva prosessi, niin 

eri vaiheiden välillä on vielä takaisinkytkentöjä keskenään kuvion 8 mukaisesti. 

Tällöin prosessin suorittaminen aloitetaan alusta asti aina uudestaan sen jälkeen, 
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kun prosessin viimeinen vaihe on saatu tehtyä loppuun asti. Huomioitavaa on se, 

että takaisinkytkennät riippuvat myös osittain riskienhallinnan tarpeista. 

 
RISKIENHALLINNAN TAVOITTEIDEN JA TOIMINTATAPOJEN MÄÄRITTELY

Työryhmän kokoaminen
Tavoitteiden määritys

Riskienhallintatason kartoitus
Toimintaperiaatteiden luonti

RISKIEN TUNNISTAMINEN
Yrityksen toimitusketjun rakenteen selvitys

Riskien tunnistaminen
Tunnistettujen riskien riskikartan tekeminen

RISKIEN ARVIOINTI
Riskien merkittävyyden arviointi

Riskien priorisointi ja riskien merkittävyyden riskikartan tekeminen
Riskienhallintatoimenpiteitä vaativien riskien valitseminen

RISKIENHALLINTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU
Riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelu

Riskienhallintatoimenpiteiden valinta

RISKIENHALLINTATOIMENPITEIDEN TOIMEENPANO
Riskienhallintatoimenpiteiden toteutus

RISKIEN JA RISKIENHALLINTATOIMENPITEIDEN TARKKAILU
Riskien ja riskienhallintatoimenpiteiden tarkistus ja kehittäminen  

Kuvio 8. Riskienhallintaprosessin takaisinkytkentöjä 

 

5.3.1 Riskienhallinnan tavoitteiden ja toimintatapojen määrittely 

 

Riskienhallintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa määritetään tavoitteet ja 

toimintatavat riskienhallintatyölle. Tämä aloitetaan kokoamalla työryhmä, joka 

vastaa prosessin läpiviemisestä, minkä jälkeen määritetään jokaisen ryhmän 

jäsenen vastuut ja tehtävät, sekä käytettävä päätöksentekoprosessi. Lisäksi 

arviointiprosessiin osallistuville henkilöille pitää selvittää riskienarviointityökalun 

käyttöä. Tärkeää on myös selvittää yrityksen nykyinen riskienhallintataso ja luoda 

muut tarvittavat perusperiaatteet suoritettavalle riskienhallintatyölle. 

 
Jos  yrityksessä  ei  ole  aikaisemmin  tehty  mitään  riskienhallintatyötä,  eikä  

yrityksellä ole omaa riskienhallintapolitiikkaa, niin se voi luoda oman 

riskienhallintapolitiikan prosessin avulla, sen ensimmäisestä vaiheesta alkaen. 
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Samalla tavalla yritys voi myös päivittää jo olemassa olevaa politiikkaa, tai luoda 

kokonaan uuden politiikan tarvittaessa. Riskienhallintapolitiikan on tarkoitus 

toimia yrityksen riskienhallintatyön ohjeena, jota yrityksen tulee noudattaa. 

 

Tavoitteiden ja toimintatapojen määrittelyn yhteydessä on tärkeää luoda aikataulu 

riskienhallintaprosessin läpikäynnille. Yrityksen lopullinen aikataulu riippuu 

pitkälti yrityksen tarpeista ja resursseista, mutta riskienhallintaprosessi tulisi 

kuitenkin suorittaa: systemaattisesti kokonaisuudessaan ainakin kerran vuodessa 

(12 kuukauden välein), sekä aina kun havaitaan uusi tuntematon tilanne, kun jokin 

tilanne muuttuu tai kun suunnitellaan uutta toimintaa. Liitteessä 2 on esitetty 

viitteelliset suoritusajat eri riskienhallintaprosessin vaiheille. 

 

5.3.2 Riskien tunnistaminen 

 

Riskien hallinnan kannalta riskien tunnistaminen on erittäin oleellista, sillä 

ainoastaan tunnistettua riskiä voidaan hallita. Tunnistaminen pitää tehdä 

mahdollisimman kattavasti ja tarkasti, sillä muuten riskienhallinta jää vajaaksi, 

eikä siitä ole hyötyä yritykselle. Riskien tunnistamisen vaiheessa selvitetään 

ensimmäiseksi yrityksen toimitusketjun rakenne. Tämän jälkeen tunnistetaan eri 

toimitusketjun prosesseihin ja toimintoihin liittyviä riskejä. 

 

Yrityksen riskien tunnistamisessa voidaan käyttää apuna mm. reklamaatioita ja 

muita palautteita. Lisäksi riskien tunnistamisessa voidaan käyttää apuna erilaisia 

tarkistus- ja kartoituslistoja, joissa on huomioitu eri riskilajit. Liitteessä 2 on 

esitetty tätä riskienarviointityökalua varten luotu riskienkartoituslista. Listassa 

riskejä tunnistetaan erilaisin kysymyksin, ja kysymysten avulla pyritään 

löytämään yrityksen toiminnassa ja toimitusketjussa olevat riskit. Riskejä 

tunnistetaan työkalun rakenteen mukaisesti toimitusketjun liiketoimintaprosessien 

perusteella ja toiminnoittain riskilajeittain, sekä organisaation sisällä ja 

organisaatioiden välillä. Kun yritys on tunnistanut omat riskinsä, niin ne on 

tarkoitus kerätä yhteen erilliselle koontilistalle, jonka perusteella luodaan 

riskikartta, joka auttaa havainnollistamaan paremmin sen, missä osissa yrityksen 
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toimintaa ja toimitusketjua eri riskit sijaitsevat. Koontilistat ja riskikartat sekä 

tarkemmat ohjeet niiden käyttämiseen löytyvät myös liitteestä 2. 

 

Riskienkartoituslista pyrkii, riskien tunnistamisen ohella, ohjaamaan yritystä 

ottamaan paremmin huomioon eri kilpailutekijät omassa toiminnassaan, 

kehittämään yrityksen toimitusketjusta entistä joustavampaa sekä parantamaan 

yrityksen toimitusketjun hallintaa. Kartoituslista ei anna kaikissa tapauksissa 

suoria vastauksia, vaan jokaisen kysymyksen ja riskin kohdalla pitää miettiä, mitä 

kyseinen kohta tarkoittaa yrityksen kohdalla ja mitä vaikutusta sillä on yrityksen 

toimintaan. Tämän olisi tarkoitus herättää keskustelua, ja näin syventää eri 

osapuolien tuntemusta yrityksen toiminnasta ja riskeistä. Nämä asiat 

huomioimalla kartoituslista auttaa omalta osaltaan parantamaan yrityksen 

riskienhallintasoa. Vaikka kyseinen riskienkartoituslista on tarkoitettu tässä työssä 

luotavaa riskienarviointityökalua varten, niin sitä voidaan hyödyntää myös 

irrallisena osana muissakin työkaluissa, jolloin sitä voidaan käyttää yhtenä 

apuvälineenä riskien tunnistamisessa. 

 

Riskienkartoituslista on pyritty tekemään mahdollisimman kattavaksi, jotta kaikki 

toimitusketjun riskit tulisivat esille. Kuitenkaan tällaiset riskien tunnistamista 

varten tehdyt listat ja kysymysluettelot, eivät voi koskaan olla täysin kattavia, sillä 

niissä ei voida ottaa huomioon jokaisen yrityksen olosuhteita eikä toimintatapoja 

tai muita erityisiä asioita. Listat ovat kuitenkin erinomainen apu riskien 

tunnistamisessa, mutta niiden täydelliseen kattavuuteen ei pidä yksin luottaa, vaan 

myös muitakin riskien tunnistamisen keinoja pitää käyttää rinnalla. Näistä syistä 

johtuen, jotta tästä riskienarviointityökalusta olisi mahdollisimman paljon hyötyä, 

niin eri toimitusketjun ja yrityksen riskejä tulisi tutkia laajemmin ja 

syvällisemmin, kuin pelkästään tässä työssä ja työkalussa on ollut mahdollista 

esittää. Lisäksi on vielä huomioitava se, että taloudenhallinnan riskien kohdalla 

riskien tunnistaminen on varsin suppeaa, joten erityisesti näiden riskien kohdalla 

on syytä käyttää muitakin apukeinoja. Eri kohdissa apuna voidaan käyttää hyväksi 

mm. alan kirjallisuutta ja eri riskienhallintatyökaluja. 
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5.3.3 Riskien arviointi 

 

Riskien arviointi tehdään riskien tunnistamisen jälkeen. Arvioinnissa on tarkoitus 

tutkia tunnistetun riskin vakavuutta ja todennäköisyyttä, joiden avulla voidaan 

laskea riskin merkittävyys. Merkittävyyden laskeminen on erittäin tärkeää, sillä 

sen avulla riskit voidaan asettaa tärkeysjärjestykseen ja riskienhallintatoimet 

voidaan kohdistaa yrityksen kannalta kaikkein oleellisimpiin riskeihin. Riskin 

merkittävyys saadaan laskemalla kunkin riskin oma riskiarvo, joka on kappaleessa 

3.3.2 esitetyn muotoinen: 

 

Riskiarvo=(Riskin todennäköisyys)X(Riskin vakavuus)^2. 

 

Riskiarvon avulla saadaan korostettua riskin vakavuutta, ja sitä laskettaessa 

ensimmäiseksi tulee arvioida riskin vakavuus ja vasta sen jälkeen todennäköisyys. 

Tämä korostaa omalta osaltaan riskin vakavuuden tärkeyttä. Riskin merkittävyys 

määrittelee pitkälti riskienhallintatoimenpiteiden kiireellisyyden ja kattavuuden. 

 

Taulukko 15. Riskin vakavuuden, todennäköisyyden ja merkittävyyden asteikot 

Vähäinen [1] Epätodennäköinen [1] Vähäinen [1-2]
Kohtalainen [2] Mahdollinen [2] Huomattava [3-10]
Merkittävä [3] Todennäköinen [3] Merkittävä [yli 10]

RISKIN TODENNÄKÖISYYSRISKIN VAKAVUUS RISKIN MERKITTÄVYYS

 
 

Laskemista varten riskin vakavuudelle ja todennäköisyydelle annetaan numeeriset 

arvot. Lisäksi jokaista numeerista arvoa vastaa myös laadullinen (kielellinen) 

arvo. Kahdella eri ilmaisutavalla pyritään siihen, että kaikki pystyvät arvioimaan 

riskejä mahdollisimman tarkasti ja luotettavasti. Taulukossa 15 on esitetty 

riskienarviointityökalua varten luodut asteikot riskin vakavuudelle, 

todennäköisyydelle ja merkittävyydelle. Arviointia varten arvoja on annettu riskin 

vakavuudella kolme ja riskin todennäköisyydellä kolme. Riskin merkittävyyden 

asteikko jakautuu kolmeen osaan sen perusteella, onko riski vähäinen, huomattava 

vai merkittävä. Nämä arvot vastaavat riskiarvon perusteella laskettuja numeerisia 

arvoja, jolloin riskiarvon ollessa yli kymmenen riski on merkittävä. Riskiarvon 
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ollessa kolmesta kymmeneen riski on huomattava. Kun riskiarvoksi saadaan kaksi 

tai  vähemmän,  niin  riski  on  vähäinen.  Eri  asteikot  on  pyritty  pitämään selkeänä,  

jolloin arviointi tarkentuu ja spekuloinnin mahdollisuus pienenee. 

 

Merkittävyyden lisäksi pitää arvioida vielä se, onko riski pitkä- tai 

lyhytvaikutteinen. Tässä lyhytvaikutteisella riskillä tarkoitetaan sitä, että riskin 

vaikutus tapahtuu alle vuoden aikana tunnistamisesta. Pitkävaikutteisen riskin 

vaikutus näkyy puolestaan vasta yli vuoden päästä. Tarkemmat ohjeet riskien 

arviointiin on esitetty liitteestä 2, jossa on esitetty myös tarkemmin kuinka 

riskiarvon perusteella saadaan laskettua ja muodostettua riskin merkittävyys. 

 

Riskin merkittävyyden ja vaikutuksen aikajänteen arvioinnin lisäksi on tärkeää, 

että kaikki arvioidut riskit kerätään vielä yhteen erilliselle koontilistalle ja sen 

perusteella muodostetaan uusi, riskin merkittävyyden mukainen, riskikartta. Tätä 

riskikarttaa voidaan hyödyntää riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelussa ja 

toteuttamisessa, sillä riskin sijainnin hahmottaminen auttaa kohdistamaan 

toimenpiteet oikeisiin kohtiin yrityksen toimintoja. Tarkemmat ohjeet riskien 

koontilistan ja riskikartan tekemiseen löytyvät liitteestä 2. 

 

5.3.4 Riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus, sekä riskien ja 

riskienhallintatoimenpiteiden tarkkailu 

 

Riskien tunnistamisen ja arvioinnin jälkeen pitää suunnitella ja toteuttaa 

tarvittavat riskienhallintatoimenpiteet, joiden avulla pyritään pienentämään 

riskejä, tai kokonaan poistamaan eri riskit ja uhkatekijät, sekä pääsemään 

haluttuihin tuloksellisiin ja kilpailullisiin tavoitteisiin. Lisäksi riskienhallintaan 

kuuluu oleellisesti riskien ja toteutettujen riskienhallintatoimenpiteiden tarkkailu, 

minkä avulla pyritään havaitsemaan riskissä tapahtuvat muutokset ja 

toimenpiteiden toimivuus. Tämä on erittäin tärkeää, sillä tarkkailun avulla 

riskienhallinnasta saadaan systemaattista, ja osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa. 

Vaikka riskienarviointityökalu ei anna suoria toimenpide-ehdotuksia näiden 

vaiheiden suorittamiselle, niin liitteessä 2 on esitetty apua niiden läpiviemiseksi. 
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Erilaisia hallinta- ja kehittämistoimenpiteitä on esitetty tässä työssä lähinnä niissä 

yhteyksissä, kun jotain riskiä tai riskilajia on käsitelty. Kaikkien riskien kohdalla 

tämä ei ole ollut kuitenkaan mahdollista, ja lisäksi kun ajatellaan koko 

toimitusketjua, niin riskienhallintatason parantamiseksi pitäisi pyrkiä kehittämään 

koko toimitusketjua, eikä ainoastaan tehdä vain yksittäisiä yhtä yritystä koskevia 

toimenpiteitä. Juvonen et al. (2005, s. 170) mainitsevat kuitenkin, että 

liiketoimintariskien hallinnassa on ensisijaisesti pyrittävä poistamaan 

uhkaavimmat riskit, toissijaisesti pyrittävä hyödyntämän potentiaalisimmat 

mahdollisuudet ja edellisten jälkeen voidaan keskittyä vähäisimpien uhkien 

hallintaan ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen. 

 

Riskin merkittävyys määrittelee vaadittavan riskienhallintatoimenpiteen 

kiireellisyyden ja laadun, joka tarkoittaa lähinnä niiden laajuutta ja vaikuttavuutta. 

Lisäksi vaadittava toimenpide riippuu myös kyseessä olevan riskin luonteesta, 

sekä yrityksen tarpeista ja tavoitteista. Yrityksen pitää myös miettiä omien 

resurssiensa riittävyyttä ja toteuttaa toimenpiteet niiden puitteissa. Jokaisen 

yrityksen pitääkin tapauskohtaisesti, tarvittavia apuja käyttäen, toteuttaa parhaaksi 

katsomansa toimenpiteet. Toimenpiteitä suunniteltaessa kannattaa pitää mielessä 

se, kuinka eri toimenpiteet vaikuttavat kokonaisuutena yrityksen omaan ja koko 

toimitusketjun toimintaan, ja valita ne toimenpiteet, jotka antavat parhaan 

tuloksen kokonaisuuden kannalta. 

 

Koko toimitusketjun ja samalla yrityksen riskienhallintatasoa voidaan parantaa 

toiminnan joustavuutta kehittämällä kappaleessa 2.2.4 esitetyllä tavalla. Tällöin 

yritys kykenee vastaamaan nopeammin, varmemmin ja tarkoituksenmukaisemmin 

erilaisiin riskeihin, uhkiin ja muihin ongelmiin, joita se kohtaa toiminnassaan. 

Samalla yrityksen koko toiminta on tuloksellisempaa, kun se pystyy ottamaan 

huomioon ja toteuttamaan paremmin asiakkaiden toiveita sekä vaatimuksia, sekä 

hyödyntämään liiketoimintamahdollisuuksiaan. Toiminnan joustavuuden 

kehittämistä voidaankin pitää yhtenä tärkeimmistä riskienhallintakeinoista. 
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5.4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

 

Luodun riskienarviointityökalun avulla pk-yritys voi tunnistaa ja arvioida 

liiketoimintariskejään, sekä aloittaa työnteon niiden hallitsemiseksi. Lisäksi yritys 

voi tarkastella omia toimintojaan koko toimitusketjun laajuudessa ja löytää sen 

kautta kehitettäviä kohteita omassa toiminnassaan. Tässä on hyödynnetty 

kappaleessa 2.2.3 esitettyjä toimitusketjun hallinnan liiketoimintaprosesseja, sekä 

muita toimitusketjun kehittämistä varten esille tuotuja keinoja. 

Liiketoimintaprosessien avulla on voitu huomioida koko toimitusketju, ja riskejä 

on voitu tarkastella koko toimitusketjun laajuisesti. Prosessien hyödyntäminen 

antaa paljon mahdollisuuksia kohdentaa riskienhallintaa tarkemmin yrityksen 

kannalta tärkeimpiin toimintoihin. Samalla nähdään helpommin myös se, kuinka 

yritys on osa laajempaa kokonaisuutta, jolloin riskejä voidaan pyrkiä hallitsemaan 

koko toimitusketjunlaajuisesti, eikä vain yrityksen sisällä, ja näin 

riskienhallinnasta saataisiin paras hyöty. 

 

Liiketoimintaprosessien käyttäminen tuo hyötyjen lisäksi myös ongelmia. 

Suurimman ongelman aiheuttavat päällekkäisyydet, sillä eri prosesseihin sisältyy 

samoja toimintoja, joten näihin toimintoihin kuuluvia riskejä pitää käsitellä 

jokaisessa prosessissa ominaan. Tämä päällekkäisyys lisää sekavuutta ja aiheuttaa 

lisää työtä erityisesti riskien tunnistamisen vaiheessa. Riskienhallinnassa 

puolestaan voidaan yhdessä prosessissa tehty toimenpide soveltaa toiseen 

prosessiin. Koska päällekkäisyys lisää työmäärää, niin luonnollisesti se kasvattaa 

koko riskienarviointityökalun kokoa, ja vaikeuttaa sen pitämistä selkeänä ja 

helppokäyttöisenä. Liiketoimintaprosessien hyödyntämisen kohdalla pitäisi tehdä 

jatkokehitystyötä, jotta prosessit saataisiin sovitettua paremmin yrityksen 

toimintoihin ja riskienhallinnan tarpeisiin. 

 

Koska riskienarviointityökalun kehittämisessä on apuna käytetty ainoastaan 

erilaisia aiheeseen kuuluvia ja sopivia artikkeleita, kirjoja sekä jo olemassa olevia 

erilaisia riskienhallintatyökaluja, niin työkalua ei ole testattu yhdessäkään 

yrityksissä ennen sen julkaisua. Tästä syystä johtuen ei voida olla varmoja 



 82

riskienarviointityökalun, ja siihen kuuluvan riskienkartoituslistan, toimivuudesta 

oikeassa yritystoiminnassa ja yrityksen riskienhallinnan apuna. On myös 

huomioitava, että riskilajeja on huomattavasti enemmän kuin pelkästään 

liiketoimintariskit, joihin tässä työkalussa on keskitytty, ja tästä syystä johtuen 

työkalu ei sovellu ainoaksi yrityksen riskienhallinnan apuvälineeksi, vaan muita 

riskilajeja varten pitää käyttää muita apuvälineitä. Työkaluun kuuluva 

riskienhallintaprosessi käy myös muiden riskilajien tunnistamiseen, arviointiin ja 

hallintaan, joten sitä voidaan soveltaa laajempaakin käyttöä varten. 

 

Selkeästi ensimmäiseksi tarvittavaksi jatkotoimenpiteeksi, voidaan nostaa se, että 

riskienarviointityökalua pitäisi testata yritysten toimesta. Yrityksiltä pitäisi kerätä 

kokemuksia sekä kehitysehdotuksia työkalusta ja liiketoimintaprosessien 

soveltumisesta riskienhallintaan, ja näiden pohjalta pyrkiä kehittämään työkalusta 

hyödyllisempää ja toimivampaa. Tämä olisi ensisijaisen tärkeää. Lisäksi työkalu 

on tällä hetkellä tarkoitettu vain lähinnä liiketoimintariskejä varten ja 

taloudenhallinnan riskejä on käsitelty varsin suppeasti, eikä fyysisiä riskejä 

(lähinnä omaisuusriskejä) ole otettu ollenkaan huomioon tarkastelussa. Työkalua 

voitaisiinkin kehittää laaja-alaisemmaksi, jolloin myös muut riskityypit 

liitettäisiin kattavammin osaksi työkalua. Kun kaikki eri riskilajit ja -tyypit 

kuuluisivat samaan työkaluun, niin yritysten ei tarvitsisi käyttää useita eri 

riskienarviointityökaluja. Työkaluun sisältyvä riskienhallintaprosessi soveltuu jo 

sellaisenaan eri riskeille ja riskityypeille, mutta esimerkiksi jokaista riskityyppiä 

varten pitäisi tehdä omat riskienkartoituslistansa. 

 

Jatkotoimenpiteitä tarvitsee myös riskien tunnistamista varten luotu 

riskienkartoituslista, joka tarvitsee jatkuvaa kehittämistä, koska riskit ovat 

jatkuvassa muutoksessa, jolloin uusia riskejä voi syntyä ja jotkin voivat myös 

hävitä kehityksen mukana. Ajan saatossa tapahtuva kehitys vaikuttaa myös koko 

työkaluun, jolloin pelkkä kartoituslistan kehittäminen ei riitä, vaan kehitystyötä 

pitäisi tapahtua koko työkalun osalta säännöllisin väliajoin, jotta se olisi toimiva 

ja tarkoituksenmukainen myös tulevaisuudessa. 
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6 YHTEENVETO 
 

Yrityksen toiminnan turvaamisen ja kehittymisen kannalta on tärkeää, että yritys 

pystyisi hallitsemaan omaan ja koko toimitusketjun toimintaan liittyviä 

liiketoimintariskejä.  Ennen riskien hallintaa riskit pitää pystyä tunnistamaan ja 

arvioimaan. Arvioinnin tarkoituksena on löytää kaikkein merkityksellisimmät 

riskit, mikä saadaan selville riskin todennäköisyyden ja vakavuus perusteella 

lasketun riskiarvon (riskiarvo=todennäköisyysXvakavuus^2) avulla. 

 

Liiketoimintariskien tunnistamisen ja arvioinnin helpottamiseksi on tässä työssä 

luotu riskienarviointityökalu, jossa on otettu huomioon koko toimitusketju, ja sen 

eri prosessit ja toiminnot, sekä myös yrityksen eri toiminnot. Riskien arviointia 

voidaan tehdä kahdesta eri näkökulmasta: organisaation sisällä ja organisaatioiden 

välillä. Lisäksi riskejä voidaan tarkastella sen perusteella, että ovatko ne lyhyt- vai 

pitkävaikutteisia. Työkalua varten on luotu oma riskienkartoituslista, joka auttaa 

erityisesti riskien tunnistamisessa, mutta samalla se pyrkii ohjaamaan yritystä 

ottamaan paremmin huomioon eri kilpailutekijät omassa toiminnassaan ja 

lisäämään yrityksen toimitusketjun joustavuutta, ja tätä kautta kehittämään 

yrityksen riskienhallintasoa paremmaksi. Riskien arviointia varten on luotu omat 

asteikot riskien vakavuuden ja todennäköisyyden laskemiseen. Työkalun 

käyttämisen avuksi on luotu myös kokonainen riskienhallintaprosessi, joka 

sisältää tarkat ohjeet riskienarviointityökalun eri vaiheiden läpikäymiseen. 

 

Riskienarviointityökalu on suunniteltu erityisesti pk-yrityksiä varten, ja se on 

pyritty pitämään mahdollisimman yksinkertaisena ja helppokäyttöisenä, jotta 

yritys voi itse tehdä omaa riskienhallintatyötään omien tarpeiden ja resurssien 

mukaisesti. Työkalu auttaa yritystä riskien tunnistamisen ja arvioinnin lisäksi, 

myös koko riskienhallintatyön järjestämisessä ja antaa suuntaviivat 

riskienhallintatoimenpiteiden lopullista toteutusta varten. Tämä kaikki parantaa 

yrityksen riskienhallinnan tasoa ja auttaa yritystä vastaamaan paremmin 

tulevaisuuden haasteisiin entistä paremmin. 
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LIITE 1: Toimitusketjun hallinnan liiketoimintaprosessien strategiset ja 

toiminnan tukiprosessit 
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Strategiset ja toiminnan tukiprosessit (Lambert et al., 2008, s. 115–116) 
Strategiset  tuk ipro sessit T o iminnan tukiprosessit

1. Yritys- ja markkino intistrategian tarkastelu.
2. Valintaperusteiden määrittäminen asiakkaiden 
luokitteluun.
3. Ohjeistuksen tekeminen tuo te- ja palvelusopimusten 
mahdolliselle muuttamiselle.
4. Kehysten kehittäminen mittausmenetelmille.
5. Ohjeistuksen kehittäminen, minkä avulla prosessin 
hyödyt jaetaan asiakkaiden kanssa.

1. Asiakkaiden eritteleminen.
2. Asiakasryhmien valmistelu.
3. Ryhmien sisäinen tarkastelu.
4. Ryhmien mahdo llisuuksien tunnistaminen.
5. Tuote- ja palvelusopimusten kehittäminen.
6. Tuote- ja palvelusopimusten käyttöönottaminen.
7. Toiminnan mittaaminen ja tuo ttavuusraporttien luonti.

1. Asiakaspalvelustrategian kehittäminen.
2. Vastausmenetelmien kehittäminen.
3. Vastausmenetelmien käyttöönoton vaatimien 
rakenteiden kehittäminen.
4. Kehysten kehittäminen mittausmenetelmille.

1. Tapahtumien tunnistaminen.
2. Tilanteiden ja vaihtoehtojen arvio int i.
3. Ratkaisujen toteuttaminen.
4. Seuranta ja raporto int i.

1. Kysynnän hallinnan päämäärien ja strategian 
määrittäminen.
2. Ennustamismenetelmien määrittäminen.
3. Tiedon välittämisen suunnittelu.
4. Yhtenäistämismenetelmien määrittäminen.
5. Varasuunnitelmajärjestelmän kehittäminen.
6. Kehysten kehittäminen mittausmenetelmille.

1. Tiedon kerääminen.
2. Ennustaminen.
3. Yhtenäistäminen.
4. Vaihtelun vähentäminen ja joustavuuden lisääminen.
5. Toiminnan mittaus.

1. M arkkino intistrategian, to imitusketjun rakenteen ja 
asiakaspalvelun tavo itteiden tarkastelu.
2. Vaatimusten määrittäminen tilauksen toimittamiselle.
3. Logistisen verkoston arvio inti.
4. Suunnitelman määrittäminen tilauksen to imittamiselle.
5. Kehysten kehittäminen mittausmenetelmille.

1. Tilauksen luonti ja tiedonvälitys.
2. Tilauksen kirjaaminen.
3. Tilauksen käsittely.
4. Asiapapereiden käsittely.
5. Tilauksen täyttäminen.
6. Tilauksen to imittaminen.
7. Tilauksen jälkito imien suorittaminen ja toiminnan 
mittaaminen.

1. Valmistus-, hankinta-, markkino inti- ja 
logistiikkastrategian tarkastelu.
2. Tuotannon joustavuuden vaatimusten määrittäminen.
3. Valmistuskäskyn rajan määrittäminen.
4. Valmistuksen kapeikkojen tunnistaminen ja 
to imintatason määrittäminen.
5. Kehysten kehittäminen mittausmenetelmille.

1. Tuotantoreitin ja -nopeuden määrittäminen.
2. Valmistuksen ja materiaalien suunnittelu.
3. Kapasiteetin ja kysynnän to teuttaminen.
4. Toiminnan mittaaminen.

1. Yritys-, markkino inti-, valmistus- ja hankintastrategioiden 
tarkastelu.
2. Valintaperusteiden määrittely toimittajien luokitteluun.
3. Ohjeistuksen tarjoaminen tuote- ja palvelusopimusten 
räätälö innille.
4. Kehysten kehittäminen mittausmenetelmille.
5. Ohjeistuksen kehittäminen, minkä avulla prosessin 
hyödyt jaetaan to imittajien kanssa.

1. To imittajien eritteleminen.
2. Toimittajaryhmien valmistelu.
3. Ryhmien sisäinen tarkastelu.
4. Toimittajien kanssa saavutettavien mahdollisuuksien 
tunnistaminen.
5. Tuote- ja palvelusopimusten kehittäminen ja 
yhteydenpidon suunnittelu.
6. Tuote- ja palvelusopimusten to teuttaminen.
7. Toiminnan mittaaminen ja toimittajan kustannus- ja 
tuo ttavuusraporttien luonti.

1. Yritys-, markkino inti-, valmistus- ja hankintastrategioiden 
tarkastelu.
2. Ideo iden luonnin ja prosessien tarkastelun kehittäminen.
3. Ohjeistuksen luonti funktio rajo jen yli menevien 
tuo tekehitysryhmien jäsenyydelle.
4. Tuotteiden läpiviennin vaatimusten ja rajoitusten 
tunnistaminen.
5. Uuden pro jektin suuntaviivojen luonti.
6. Kehysten kehittäminen mittausmenetelmille.

1. Uusien tuo tteiden ja varo jen riittävyyden määrittely.
2. Yli funktio rajo jen menevien tuotekehitysryhmien luonti.
3. Uuden tuo tekehitysprojektin virallistaminen.
4. M allikappaleen suunnittelu ja rakentaminen.
5. Valmistus- ja ostopäätöksen tekeminen.
6. Jakelu- ja markkino intikanavien määrittäminen.
7. Tuotannon käynnistäminen.
8. Toiminnan mittaaminen.

1. Palautusten käsittelyn tavo itteiden ja strategian 
määrittäminen.
2. Ohjeistuksen luonti palautusten välttämiselle, 
tarkastelulle ja hävittämiselle.
3. Palautuskanavien ja -menetelmien kehittäminen.
4. Hyvityskäytäntö jen kehittäminen.
5. Jälkimarkkino iden kehittäminen.
6. Kehysten kehittäminen mittausmenetelmille.

1. Palautuspyynnön vastaanotto .
2. Palautuskanavien määrittäminen.
3. Palautusten vastaanotto .
4. Hävitettävien valitseminen.
5. Hyvitys asiakkaalle ja to imittajalle.
6. Palautusten tutkiminen ja to iminnan mittaaminen.

TUOTEKEHITYS JA KAUPALLISTAM INEN

PALAUTUSTEN KÄSITTELY

ASIAKASSUHDETOIM INTA

ASIAKASPALVELUTOIM INTA

KYSYNNÄN HALLINTA

TILAUKSEN TOIM ITTAM INEN

TOIM ITTAJASUHDETOIM INTA

VALM ISTUS

 



LIITE 2: Riskienarviointityökalu 

 

1/22

RISKIENARVIOINTITYÖKALU: LIIKETOIMINTARISKIEN TUNNISTAMISEEN JA 
ARVIOINTIIN 
 

SISÄLLYS: 
RISKIENARVIOINTITYÖKALU 
RISKIENHALLINTAPROSESSI 
1. Riskienhallinnan tavoitteiden ja toimintatapojen määrittely 
2. Riskien tunnistaminen 
3. Riskien arviointi 
4. Riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelu 
5. Riskienhallintatoimenpiteiden toimeenpano 
6. Riskien ja riskienhallintatoimenpiteiden tarkkailu 
Riskienhallintaprosessin aikataulu 
Riskien merkittävyyden arviointi 
RISKIENKARTOITUSLISTA JA RISKIKARTTA 
Asiakassuhdetoiminnan riskit: riskienkartoituslista 
Asiakaspalvelutoiminnan riskit: riskienkartoituslista 
Kysynnän hallinnan riskit: riskienkartoituslista  
Tilauksen toimittamisen riskit: riskienkartoituslista  
Valmistuksen riskit: riskienkartoituslista 
Toimittajasuhdetoiminnan riskit: riskienkartoituslista 
Tuotekehityksen ja kaupallistamisen riskit: riskienkartoituslista 
Palautusten käsittelyn riskit: riskienkartoituslista  
Taloudenhallinnan riskit: riskienkartoituslista  
Riskienkoontilista (malli) ja riskikartta (malli) 
Käsiteltävät riskit ja riskilajit 
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RISKIENARVIOINTITYÖKALU 
 
Riskienarviointityökalu on tarkoitettu pk-yritysten liiketoimintariskien tunnistamiseen ja arviointiin, sekä 
riskienhallintatyön aloittamisen avuksi. Sen tarkoitus on parantaa yrityksen riskienhallintatasoa, sekä auttaa 
yritystä saavuttamaan asettamansa kilpailulliset ja tulokselliset tavoitteet mahdollisimman hyvin. Työkalu on 
suunniteltu käytettäväksi itsenäisesti yrityksessä ilman ulkopuolista apua, mutta asiantuntija apua tulee käyttää 
silloin, kun oma osaamistaso ei riitä. 
 
Riskejä arvioidaan toimitusketjun näkökulmasta. Toimitusketju on jaettu eri osiin toimintojen ja 
liiketoimintaprosessien mukaan. Toimintoja ovat hankintatoiminnot, sisäiset toiminnot (yrityksen sisällä 
tapahtuva toiminta) ja asiakastoiminnot. Liiketoimintaprosesseja on kahdeksan, joiden kautta tarkastellaan 
yrityksen johtamiseen ja hallinnointiin liittyviä liiketoimintariskejä. Taloudenhallinnan riskejä tarkastellaan 
toiminnoittain. Johtamisen ja hallinnoinnin riskit on jaettu neljään pääluokkaan: toiminta-, toimintaympäristö-, 
sopimus- ja informaatioriskeihin. Jokainen pääluokka jakautuu vielä omiksi alaluokiksi. Riskejä tarkastellaan 
kahdesta eri näkökulmasta: organisaatioiden välisesti ja organisaation sisäisesti. Riskien arvioinnissa on otettu 
huomioon myös riskin vaikutuksen aikajänne. Liiketoimintaprosesseihin ja taloudenhallinnan riskeihin kuuluvat 
riskilajit ja niihin sisältyvät asiat on esitetty kappaleessa ”käsiteltävät riskit ja riskilajit” (s. 21).  
 

HANKINTATOIM INNOT SISÄISET TOIM INNOT ASIAKASTOIM INNOT

A SIA KA SSU HD ET OIM IN N A N  R ISKIT
TOIM INTARISKIT: Kysyntäriskit & M aineriskit

TOIM INTAYM PÄRISTÖRISKIT, SOPIM USRISKIT & INFORMAATIORISKIT

A SIA KA SPA LV ELU TOIM IN N A N  R ISKIT
TOIM INTARISKIT: Asiakasriskit & M aineriskit

SOPIM USRISKIT & INFORM AATIORISKIT

KY SY N N Ä N  HA LLIN N A N  R ISKIT
TOIMINTARISKIT: Kysyntäriskit

TOIM INTAYM PÄRISTÖRISKIT, SOPIM USRISKIT & INFORMAATIORISKIT

TILA U KSEN  T OIM IT TA M ISEN  R ISKIT
TOIM INTARISKIT: Tilausriskit & M aineriskit

TOIM INTAYM PÄRISTÖRISKIT, SOPIM USRISKIT & INFORMAATIORISKIT

V A LM ISTU KSEN R ISKIT
TOIM INTARISKIT: Valmistusriskit & M aineriskit

TOIM INTAYM PÄRISTÖRISKIT, SOPIM USRISKIT & INFORMAATIORISKIT

TOIM IT T A JA SU HD ET OIM IN N A N  R ISKIT
TOIM INTARISKIT: Tarveriskit & M aineriskit

TOIM INTAYM PÄRISTÖRISKIT, SOPIM USRISKIT & INFORMAATIORISKIT

T U OTEKEHITY KSEN JA KA U PA LLISTA M ISEN R ISKIT
TOIM INTARISKIT: Tuoteriskit, Kaupallistamisen riskit & M aineriskit

TOIM INTAYM PÄRISTÖRISKIT, SOPIM USRISKIT & INFORMAATIORISKIT

PA LA U TU ST EN  KÄ SIT T ELY N  R ISKIT
TOIM INTARISKIT: Palautusriskit & M aineriskit

SOPIM USRISKIT & INFORM AATIORISKIT

M AKSUVALM IUSRISKIT M AKSUVALM IUSRISKIT M AKSUVALM IUSRISKIT
LUOTTORISKIT LUOTTORISKIT LUOTTORISKIT
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Riskien tunnistamisen ja arvioinnin suorittamisen tueksi riskienarviointityökalu sisältää riskienhallintaprosessin. 
Riskienhallintaprosessin vaiheet ja käyttöohjeet on esitetty kappaleessa ”riskienhallintaprosessi” (s. 2).  
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RISKIENHALLINTAPROSESSI 
 
Riskienhallintaprosessin tarkoitus on auttaa tunnistamaan ja arvioimaan toimitusketjun, sekä sen eri osiin, 
kohdistuvia riskejä. Riskienhallintaprosessin avulla yritys voi myös aloittaa riskienhallintatyön suunnittelun ja 
toteutuksen. Riskienhallintaprosessi sisältää kuusi vaihetta: 

1.  R ISKIEN HA LLINN A N  T A V OIT T EID EN  JA  T OIM IN TA T A POJEN  M Ä Ä R IT T ELY
1) Työryhmän kokoaminen; 2) Tavoitteiden määritys; 3) Riskienhallintatason kartoitus; 4) Toimintaperiaatteiden luonti
2 .  R ISKIEN  T U NN IST A M IN EN
1) Yrityksen toimitusket jun rakenteen selvitys; 2) Riskien tunnistaminen; 3) Tunnistettujen riskien riskikartan tekeminen
3 . R ISKIEN A R V IOIN T I
1) Riskien merkit tävyyden arviointi; 2) Riskien priorisointi ja riskien merkit tävyyden riskikartan tekeminen; 3) Riskien-
hallintatoimenpiteitä vaativien riskien valit seminen
4 .  R ISKIEN HA LLIN TA T OIM EN PIT EID EN  SU U N N IT T ELU
1) Riskienhallintatoimenpiteiden suunnit telu; 2) Riskienhallintatoimenpiteiden valinta
5.  R ISKIENHA LLIN TA T OIM EN PIT EID EN  TOIM EEN PA N O
1) Riskienhallintatoimenpiteiden toteutus
6 .  R ISKIEN  JA  R ISKIENHA LLIN TA T OIM EN PIT EID EN  TA R KKAILU
1) Riskien ja riskienhallintatoimenpiteiden tarkistus ja kehit täminen  

Jokainen riskienhallintaprosessin vaihe sisältää toimintaohjeet. Ohjeiden avulla yritys toteuttaa systemaattisesti 
riskien tunnistamisen ja arvioinnin, riskienhallintatoimenpiteiden sekä seurantajärjestelmien suunnittelun ja 
toteutuksen. Ohjeet sisältävät myös suositellun aikataulun vaiheiden läpikäymiseen. 
 
Riskienhallintaprosessiin sisältyy kolme erilaista prosessin läpikäynnin mallia, jotka perustuvat yrityksen 
riskienarviointi ja -hallintatarpeisiin: 
1. Ensimmäisessä mallissa yrityksessä ei ole aikaisemmin tehty mitään riskienhallintatyötä. 
2. Toisessa mallissa yrityksessä on tehty aikaisemmin riskienhallintatyötä. 
3. Kolmannessa mallissa yritys arvioi vain jotain tiettyä toimitusketjun toimintoa, prosessia tai riskilajia 

projektimaisesti tiettyä tarkoitusta varten. 
Riskienhallintaprosessin eri vaiheiden välillä on takaisinkytkentöjä keskenään, jolloin eri vaiheista siirrytään 
toisiin havaitun tarpeen ja ohjeiden mukaisesti. Tärkeää on se, että prosessin suorittaminen aloitetaan alusta 
asti aina uudestaan sen jälkeen, kun prosessin viimeinen vaihe on saatu tehtyä loppuun asti. Tarkoituksena on, 
että prosessin suorittamisesta tulee yrityksessä systemaattista ja koko ajan käynnissä olevaa toimintaa. 
 

vaiheet/toimenpiteet M ALLI 1 M ALLI 2 M ALLI 3*

Työryhmän kokoaminen AINA TARVITTAESSA AINA
Tavoitteiden määritys AINA AINA
Riskienhallintatason kartoitus AINA
Toimintaperiaatteiden luonti AINA TARVITTAESSA AINA

Yrityksen toimitusket jun rakenteen selvitys AINA AINA AINA
Riskien tunnistaminen AINA AINA AINA
Tunnistettujen riskien riskikartan tekeminen AINA AINA AINA

Riskien merkit tävyyden arviointi AINA AINA AINA
Riskien priorisoint i ja riskien merkit tävyyden riskikartan tekeminen AINA AINA AINA
Riskienhallintatoimenpiteitä vaat ivien riskien valit seminen AINA AINA AINA

Riskienhallintatoimenpiteiden suunnit telu AINA TARVITTAESSA AINA
Riskienhallintatoimenpiteiden valinta AINA TARVITTAESSA AINA

Riskienhallintatoimenpiteiden toteutus AINA TARVITTAESSA AINA

Riskien ja riskienhallintatoimenpiteiden tarkistus ja kehit täminen AINA AINA TARVITTAESSA
* Valitaan tietty arvioitava toimitusketjun toiminto, prosessi tai riskilaji

2 .  R ISKIEN  T U NN IST A M IN EN

1.  R ISKIEN HA LLINN A N  T A V OIT T EIDEN  JA  T OIM IN TA T A POJEN  M Ä Ä R IT T ELY

6 .  R ISKIEN  JA  R ISKIENHA LLIN TA T OIM EN PIT EID EN  TA R KKAILU

5.  R ISKIENHA LLIN TA T OIM EN PIT EID EN  TOIM EEN PA NO

4 .  R ISKIEN HA LLIN TA T OIM EN PIT EID EN  SU U N N IT T ELU

3 . R ISKIEN A R V IOIN T I

 
 
1. Riskienhallinnan tavoitteiden ja toimintatapojen määrittely 
 
Työryhmän kokoaminen 
 

Kootaan työryhmä, määritetään vastuut, tehtävät, sekä päätöksentekoprosessi. Kaikille arviointiprosessiin 
osallistuville selvitetään työkalun käyttöä sekä sen rakenne. 
 
Työmenetelmät: Vastuu on yritysjohdolla, jolla on kokonaisvastuu prosessin läpiviennistä. Yritysjohto 
määrittelee työryhmän kokoonpanon sekä työryhmän vetäjän, joka vastaa arviointiprosessin läpiviennistä. 
Työryhmässä tulisi olla mahdollisimman paljon eri henkilöstöryhmien, sekä eri kokemus- ja osaamistason 
edustajia. Yritys päättää itse työryhmän jäsenet, mutta vetovastuu tulee olla yritysjohtoon kuuluvalla henkilöllä. 
Eri toimenpiteet tulee tehdä työryhmässä yhteistyössä. Asiantuntija apua käytetään tarvittaessa. 

 
Tavoitteiden määritys 
 

Selvitetään mitä yritys tavoittelee riskienhallinnalla: yleisellä tasolla ja rahamääräisenä (jos halutaan). 
Selvitetään tehtävän riskienhallintatyön kattavuus: koko toimitusketju, osa prosesseista, osa toiminnoista vai 
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tietyt riskilajit. Vastuu yritysjohdolla, joka määrittelee yleiset tavoitteet ja perusteet riskienhallintatyön 
aloittamiselle. Työryhmä voi tarkentaa tavoitteita tarvittaessa. 

 
Riskienhallintatason kartoitus 
 

Saadaan tietoa mitä yrityksessä on tehty jo aikaisemmin riskienhallinnan eteen, ja onko työllä saatu haluttuja 
tuloksia. Saadaan tietoa aikaisemmin tunnistetuista riskeistä. Tätä tietoa voidaan hyödyntää seuraavassa 
vaiheessa. Vastuu on yritysjohdolla, jolla on tietämys aikaisemmista toimenpiteistä. Kaikille työryhmän 
jäsenille selviää, mitä on tehty aikaisemmin riskienhallinnan eteen. 

 
Toimintaperiaatteiden luonti 
 

Selvitetään yrityksen riskinkantokyky ja määritetään riskinottohalu. Luodaan riskienhallintaprosessin aikataulu: 
eri vaiheiden läpikäyntiaika ja kestot. Vastuu yritysjohdolla, joka luo periaatteet, joita työryhmä tarkentaa 
tarvittaessa. 

 
2. Riskien tunnistaminen 
 
Yrityksen toimitusketjun rakenteen selvitys 
 

Saadaan selville yrityksen toimitusketjun rakenne ja yhteydet eri yrityksiin. Tämä auttaa ymmärtämään 
paremmin yrityksen aseman toimitusketjussa, ja miten eri riskit ovat suhteessa yritykseen. Vastuu on 
yritysjohdolla, jolla on tietämys yrityksen toimitusketjusta ja sen rakenteesta. Työryhmälle selvitetään yrityksen 
toimitusketjun rakenne. 

 
Riskien tunnistaminen 
 

Yritys saa tietoa yrityksen toimintaa uhkaavista riskeistä. Tässä apuna käytetään riskien tunnistamisen avuksi 
luotua riskienkartoituslistaa ks. kpl ”RISKIENKARTOITUSLISTA JA RISKIKARTTA” (s. 6). Apuna käytetään 
myös yrityksessä aikaisemmin tehtyjä riskiarviointeja ja/tai kerättyä tietoa esim. reklamaatioita ja muita 
palautteita, jos niitä on saatavilla. 
 
HUOM. Kaikkia saatuja ja kerättyjä tietoja tulee hyödyntää riskien tunnistamisessa, jotta riskien tunnistaminen 
olisi mahdollisimman kattavaa! 
 
Työmenetelmät: Vastuu on työryhmällä. Jokainen ryhmän jäsen miettii ensimmäiseksi itse apuvälineiden 
avulla mitä riskejä yrityksen toiminnassa on. Riskien tunnistamista voidaan jakaa myös henkilöiden kesken, 
jolloin yksi henkilö tekee vain sille määritetyt osa-alueet (prosessit). Tässä pitää huomioida se, että kaikki osa-
alueet (prosessit) tulee suoritettua. Voidaan hyödyntää asiantuntemusta ja kokemusta.  Noudatetaan 
riskienkartoituslistan ohjeita ks. kpl ”RISKIENKARTOITUSLISTA JA RISKIKARTTA” (s. 6). 

 
Tunnistettujen riskien riskikartan tekeminen 
 

Kaikki tunnistetut riskit kerätään yhteen ja luodaan lista riskeistä eri toimitusketjun prosessien luokituksen alle 
erillisille koontilistoille. Koontilistan avulla luodaan riskikartta kaikista tunnistetuista riskeistä. Ohjeet riskikartan 
ja koontilistan tekemiseen ovat kpl ”RISKIENKARTOITUSLISTA JA RISKIKARTTA” (s. 6). Yritys saa 
riskikartan, josta selviää mitä eri riskejä sen toiminnassa on tai siihen kohdistuu, ja missä nämä riskit 
sijaitsevat toimitusketjussa. 
 
Työmenetelmät: Vastuu on työryhmällä. Ryhmän vetäjä kokoaa listan työryhmän jäsenien tunnistamista 
riskeistä, jonka jälkeen ryhmän vetäjän johdolla keskustellaan eri riskeistä ja niiden olemassa olosta. Ryhmän 
vetäjä tekee lopullisen listan riskeistä keskustelun pohjalta ja luo riskikartan. Noudatetaan riskienkartoituslistan 
ohjeita ks. kpl ”RISKIENKARTOITUSLISTA JA RISKIKARTTA” (s. 6). 

 
3. Riskien arviointi 
 
Riskien merkittävyyden arviointi 
 

Yritys saa tietoa eri riskien merkittävyydestä, minkä avulla yritys voi määritellä, mitkä riskit ovat kaikkein 
vakavimpia ja vaativat eniten huomiota. Yritys voi priorisoida eri toimitusketjun riskejä. Tässä apuna käytetään 
riskin merkittävyyttä, joka saadaan arvioimalla ensin riskin vakavuus (kuinka vakavat seuraukset riskin 
toteutumisella olisi) ja todennäköisyys (kuinka todennäköisesti riskitapahtuma toteutuu). Riskien 
merkittävyyden arviointiohje on kappaleessa ”riskien merkittävyyden arviointi” (s. 5). Riskin merkittävyyden 
lisäksi arvioidaan myös riskien vaikutuksen aikajänne, eli onko riski: lyhytvaikutteinen (alle vuosi) vai 
pitkävaikutteinen (yli vuosi). Ohjeet riskin vaikutuksen aikajänteen arviointiin ovat kappaleessa 
”RISKIENKARTOITUSLISTA JA RISKIKARTTA” (s. 6). 
 
Työmenetelmät: Vastuu on työryhmällä. Jokainen työryhmän jäsen miettii ensimmäiseksi itse kaikkien 
tunnistettujen (riskienkoontilistan mukaisesti) riskien vakavuutta ja todennäköisyyttä, sekä riskien vaikutuksen 
aikajännettä. Ryhmän vetäjä kokoaa tulokset yhteen. Tämän jälkeen ryhmä miettii yhdessä riskien vakavuutta 
ja todennäköisyyttä sekä riskien vaikutuksen aikajännettä niiden riskien kohdalla, joista ei ole syntynyt 
aikaisemmin yksimielisyyttä. Ryhmän vetäjä päättää vakavuuden, todennäköisyyden ja aikajänteen, jos 
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yksimielisyyttä ei synny. Ryhmän vetäjä kokoaa lopulliset tulokset yhteen, ja laskee riskien merkittävyyden. 
Noudatetaan riskienkartoituslistan ohjeita ks. kpl ”RISKIENKARTOITUSLISTA JA RISKIKARTTA” (s. 6). 

 
Riskien priorisointi ja riskien merkittävyyden riskikartan tekeminen 
 

Luodaan uusi riskikartta arvioiduista riskeistä ja riskit priorisoidaan niiden merkittävyyden perusteella: 
merkittävät riskit, huomattavat riskit ja vähäiset riskit. Riskikartasta nähdään missä toimitusketjun kohdassa 
kaikkein merkittävimmät riskit sijaitsevat, sekä niiden vaikutuksen aikajänne. 
 
Työmenetelmät: Vastuu on työryhmällä. Ryhmän vetäjä kokoaa koontilistan perusteella saadut tuloksen 
yhteen ja luo riskikartat riskien merkittävyyden perusteella. Riskikartassa riskit jaetaan edelleen niiden 
vaikutuksen aikajänteen perusteella: pitkä- ja lyhytvaikutteisiin. Noudatetaan riskienkartoituslistan ohjeita ks. 
kpl ”RISKIENKARTOITUSLISTA JA RISKIKARTTA” (s. 6). 

 
Riskienhallintatoimenpiteitä vaativien riskien päättäminen 
 

Päätetään mitkä tunnistetuista ja arvioiduista riskeistä vaativat toimenpiteitä. Lisäksi päätetään toimenpiteiden 
laatu (kiireellisyys ja kattavuus) seuraavien vaiheiden läpikäymisen pohjaksi. 
 
Työmenetelmät: Vastuu on yritysjohdolla. Työryhmä keskustelee ryhmän vetäjän johdolla eri riskien 
merkittävyydestä saatujen tulosten pohjalta, ja ryhmä tekee esityksen niistä riskeistä, jotka vaativat 
erityishuomiota ja riskienhallintatoimenpiteitä. Yritysjohto tekee lopulliset päätökset riskeistä, joiden kohdalla 
aloitetaan tarkempi riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelu. 

 
4. Riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelu 
 
Riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelu 
 

Suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet niille riskeille, joiden on katsottu vaativan riskienhallintatoimenpiteitä. 
Toimenpiteiden suunnittelun pohjana käytetään aikaisemmissa kohdissa kerättyä tietoa kyseisistä riskeistä. 
Suunnittelua varten pitää perehtyä tarkemmin ja etsiä syitä riskeihin, jotka vaativat riskienhallintatoimenpiteitä. 
Apuna riskien syiden tunnistamisessa voidaan käyttää esim. syy- ja seurausanalyysia, joka auttaa 
havainnollistamaan ja löytämään syitä. Yritys päättää itse kuinka se toteuttaa syiden etsimisen. 
 
HUOM. Riskienhallintatoimenpiteisiin kuuluu myös riskien seurantajärjestelmät, joiden avulla yritys tarkkailee 
riskejä ja toteutettujen riskienhallintatoimenpiteiden toimivuutta! 
 
Yritys päättää itse aikataulut, sekä minkälaiset seurantajärjestelmät se luo ja mitä toimenpiteitä ne sisältävät. 
Viitteelliset seuranta-ajat: 
 kaikki riskit: 12 kuukauden välein 
 vähäiset riskit: 12 kuukauden välein 
 huomattavat riskit: 6 kuukauden välein 
 merkittävät riskit: 3 kuukauden välein. 

Merkittävimmille riskeille ja niiden riskienhallintatoimenpiteille pitää luoda omat erilliset seurannat, jotta niissä 
tapahtuviin muutoksiin voidaan vastata nopeasti. 
 
Työmenetelmät: Vastuu on yritysjohdolla. Riskienhallintatoimenpiteiden (ja seurantajärjestelmän) suunnittelu 
voi tapahtua työryhmässä, mutta sitä varten voidaan luoda erillinen projektiryhmä tai nimetä yksi 
vastuuhenkilö. Työryhmä kuitenkin miettii alustavasti, sekä tekee alustavaa pohjatyötä vetäjän johdolla riskien 
syiden etsinnässä ja riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelussa erillisen projektiryhmän tai vastuuhenkilön 
tueksi. Eri henkilöstöryhmien asiantuntijuutta tulee käyttää hyväksi eri aiheista. Yritys päättää itse miten ja 
minkälaisia kehittämistoimenpiteitä se suunnittelee. Yritysjohto tekee päätökset lopulliset päätökset 
suunnitteluun osallistuvista henkilöistä. 

 
Riskienhallintatoimenpiteiden valinta 
 

Päätetään riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamisesta ja seurantajärjestelmien luonnista suunnitelmien 
pohjalta. 
 
Työmenetelmät: Vastuu on yritysjohdolla. Riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelusta vastannut projektiryhmä 
tai vastuuhenkilö tekee esitykset riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamisen menetelmistä ja keinoista. 
Yritysjohto tekee lopulliset päätökset suunnitelmien toteuttamiseksi. 

 
5. Riskienhallintatoimenpiteiden toimeenpano 
 

Toteutetaan suunnitellut ja hyväksytyt riskienhallintatoimenpiteet. Auttaa aikaisempien analyysien perusteella 
parantamaan yrityksen toimintaa, ja pienentämään tai jopa poistamaan riskeistä mahdollisesti aiheutuvia 
haittoja. 
 
Työmenetelmät: Vastuu on yritysjohdolla. Suunnitelmien toteuttamisesta vastaa yritysjohto, tai yritysjohdon 
nimeämä erillinen projektiryhmä tai henkilö. Yritysjohto valvoo toimenpiteiden suorittamisesta. 

 
6. Riskien ja riskienhallintatoimenpiteiden tarkkailu 
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Riskien ja riskienhallintatoimenpiteiden tarkistus ja kehittäminen 
 

Tarkkaillaan riskeissä tapahtuvia muutoksia (vakavuus ja todennäköisyys), sekä tehdään tarvittavat 
toimenpiteet havaintojen perusteella. Samalla tarkastetaan onko jo olemassa olevat riskienhallintatoimenpiteet 
ja -käytännöt kunnossa ja ajan tasalla, sekä toimivatko ne: 
 Jos toimivat, ei tarvitse kehittää uusia. 
 Jos huomataan puutteita (esim. riskissä tapahtunut muutoksia tai yrityksen tilanne on muuttunut), 

luodaan uudet toimenpiteet ja käytännöt, tai korjataan olemassa olevia. 
 Jos ei ole tehty, ne luodaan. 

 
Työmenetelmät: Vastuu on yritysjohdolla, joka seuraa ja tarkkailee riskejä sekä toimenpiteiden toimivuutta. 
 
HUOM. Riskienarviointityökalu ja siihen kuuluva riskienhallintaprosessi toimivat jo itsessään tarkkailun 
apuvälineenä ja seurantajärjestelmänä! 

 
Riskienhallintaprosessin aikataulu 
 
Yrityksen tulisi suorittaa riskien arviointia ja riskienhallintatyötä systemaattisesti, jolloin se suoritetaan 
kokonaisuudessaan kerran vuodessa 12 kuukauden välein, sekä aina kun havaitaan uusi tuntematon tilanne, 
kun jokin tilanne muuttuu, tai kun suunnitellaan uutta toimintaa. 
 
Aikataulussa on esitetty suositellut ajat riskienhallintaprosessin läpikäymiseksi. Koko prosessin läpikäynnin 
kestoajan määrittävänä tekijänä: 
 riskienarvioinnin laajuus: koko toimitusketju vai osa 
 yrityksen kokemus riskienhallintatyöskentelystä 
 yrityksen tietämys omista riskeistä 
 yrityksen resurssit: aika, osaaminen, raha ja henkilöstömäärä. 

Eri tarpeista ja lähtökohdista huolimatta riskienhallintaprosessi pitää käydä läpi yhdellä kertaa ja 
systemaattisesti vaihe vaiheelta. Suositeltu aikataulu on: 
 1-vaihe 1 vk 
 2-vaihe 1 vk 
 3-vaihe 1 vk 
 4-vaihe esivalmistelut (ryhmätyövaihe: ideointi) 1 vk. 

Prosessin vaiheen 4 varsinainen työ ja vaiheiden 5 ja 6 suorittamisen aika riippuu siitä, kuinka paljon niissä 
täytyy tehdä työtä, jotta työ tulee tehtyä riittävän huolellisesti ja oikeaoppisesti. Yrityksen johto asettaa 
aikataulun vaiheiden 4-6 loppuun suorittamiselle. Riskienhallintaprosessin läpikäynti ei saa viedä 
kokonaisuudessaan yli yhtä vuotta. 
 
Riskien merkittävyyden arviointi 
 
Riskit voidaan luokitella ja priorisoida niiden merkittävyyden perusteella, jolloin riskienhallintatoimet voidaan 
kohdistaa yrityksen kannalta kaikkein oleellisimpiin riskeihin. Riskien merkittävyys koostuu kahdesta 
elementistä: 
- Vakavuus: Kuinka suuria vahinkoja riskin toteutumisesta seuraa? 
- Todennäköisyys: Kuinka todennäköinen riskin toteutuminen on? 
Ensimmäiseksi arvioidaan vakavuus ja sen jälkeen todennäköisyys. Riskin vakavuudelle ja todennäköisyydelle 
annetaan numeerinen arvo ja jokaista numeerista arvoa vastaa myös kielellinen arvo. Asteikon arvoja on riskin 
vakavuudella kolme ja todennäköisyydellä kolme. Riskin merkittävyys saadaan laskemalla kunkin riskin oma 
riskiarvo. 
 

RISKIARVO=(RISKIN TODENNÄKÖISYYS)X(RISKIN VAKAVUUS)^2 
 
Riskin merkittävyys jakautuu kolmeen osaan riskiarvon perusteella. Riskin merkittävyys on riskiarvon ollessa: 
[1-2] vähäinen, [3-10] huomattava ja yli [10] merkittävä. 

 

VÄHÄINEN KOHTALAINEN M ERKITTÄVÄ
1 2 3

EPÄTODENNÄKÖINEN 1 1 4 9
M AHDOLLINEN 2 2 8 18
TODENNÄKÖINEN 3 3 12 27

R iskin 
t od ennäkö isyys

R iskin vakavuus

 
 

VÄHÄINEN KOHTALAINEN M ERKITTÄVÄ
1 2 3

EPÄTODENNÄKÖINEN 1 Vähäinen riski Huomattava riski Huomattava riski
M AHDOLLINEN 2 Vähäinen riski Huomattava riski M erkittävä riski
TODENNÄKÖINEN 3 Huomat tava riski M erkittävä riski M erkittävä riski

R iskin 
t od ennäkö isyys

R iskin vakavuus
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RISKIENKARTOITUSLISTA JA RISKIKARTTA 
 

Riskienkartoituslistan tarkoitus on tunnistaa eri liiketoimintariskejä. Havainnollistamisen avuksi riskit kootaan 
erillisille koontilistoille ja niiden perusteella tehdään riskikartat. 

 
Riskin tunnistaminen 
 

Riskien kartoittamiseen ja tunnistamiseen käytetään kysymyslistoja. Kysymyslistoja on yhdeksän kappaletta: 
kahdeksan toimitusketjun prosesseille ja yksi toimitusketjun toiminnoille (taloudenhallinnan riskit). Kysymykset 
on jaoteltu eri riskilajien mukaan omiin osiinsa. Kysymyslistat on jaettu kahteen osaan niiden 
tarkastelunäkökulman perusteella, eli onko riski organisaation sisällä tai organisaatioiden välillä. 
 
Kysymyksiin vastataan ”KYLLÄ” tai ”EI”. Vastausvaihtoehdoille on omat sarakkeensa kysymyslistassa ja 
kysymyksen vastaus merkataan kyseisen sarakkeen kohtaan. Kun yksi kohta on käyty läpi, niin siirrytään 
seuraavaan, ja näin käydään koko lista läpi: 
 Jos vastaus on ”KYLLÄ”: riskiä ei ole. 
 Jos vastaus on ”EI”: riski on olemassa. 

 
Jos kysymykseen ei voida vastata täysin kattavasti ja varmasti, eli jos vastaus olisi esim. ”OSITTAIN KYLLÄ” 
tai ”OSITTAIN EI”, niin vastausvaihtoehdoksi valitaan ”EI”. Tällöin riskin olemassa oloa tullaan miettimään ja 
arvioimaan tarkemmin seuraavissa vaiheissa. 
 
Kun riskilajin mukaiset kysymykset on käyty läpi, niin riski merkataan olemassa olevaksi, jos se on havaittu. 
Riski on olemassa, jos yhteenkin kohdan kysymykseen vastataan ”EI”. Riski merkitään olemassa olevaksi 
esim. ympyröimällä kyseisen riskilajin otsikko tai suoraan erilliselle koontilistalle. Jos yrityksen toimintaan ei 
kuulu jokin riskilaji tai kysymysalueen kysymys, niin kyseinen kohta voidaan jättää väliin ja vetää viiva kohdan 
yli. Mallit ks. kpl ”Riskienkoontilista (malli) ja riskikartta (malli)” (s. 21). 

 
Riskienkoontilista ja riskikartta 
 

Kun kaikki kysymyskohdat on käyty läpi, niin tulokset kerätään yhteen erilliselle riskienkoontilistalle. 
 Listalle voidaan siirtää suoraan kartoituslistan mukaiset riskilajit, tai riskilajit voidaan nimetä yrityksen 

tarpeiden mukaan uudestaan. 
 Jokainen erillinen kysymys tai kysymysyhdistelmä voidaan nimetä omiksi erillisiksi riskeiksi, ja siirtää 

nämä koontilistalle. 
 Listalle voidaan siirtää kahden edellisen tavan yhdistelmä, jossa on hyödynnetty riskilajeja ja erillisten 

kysymysten riskejä. 
Tämän jälkeen koontilistan riskit siirretään riskikarttaan, josta nähdään missä kohti toimitusketjua riskit 
sijaitsevat. Riskikartta on jaettu kysymyslistan mukaisesti kahteen osaan, eli onko riski organisaation sisällä tai 
organisaatioiden välillä. Mallit ks. kpl ”Riskienkoontilista (malli) ja riskikartta (malli)” (s. 21). 
 
HUOM. Koontilistalle pitää siirtää myös aikaisemmin (muut riskiarvioinnit ja kerätyt tiedot esim. reklamaatiot ja 
muut palautteet) tunnistetut riskit! 

 
Riskien arviointi ja riskienarvioinninkoontilista 
 

Riskienkoontilistassa on, jokaiselle tunnistetulle riskille ja riskilajille kohdat ja asteikot riskin todennäköisyyden 
ja vakuuden arviointiin. Todennäköisyyden ja vakuuden avulla lasketaan riskiarvo, joka kertoo riskin 
merkittävyyden. Merkittävyyden arvioinnissa noudatetaan kappaleen ”Riskien merkittävyyden arviointi” (s. 5) 
ohjeita. 
 
Riskin merkittävyyden arvioinnin jälkeen arvioidaan riskin vaikutusten aikajänne: 
 Onko riski lyhytvaikutteinen – alle 1 v? 
 Onko riski pitkävaikutteinen – yli 1 v? 

Aikajänne tulee arvioida tarkemmin silloin, kun aletaan tehdä riskienhallintatyön suunnittelua ja toteuttamista. 
Koontilistassa on kohdat kummallekin vaihtoehdolle, johon kyseisen riskin aikajänne merkataan. Kun kaikkien 
riskilajien kohdalla on saatu selville riskin merkittävyys ja vaikutuksen aikajänne, niin tulokset lajitellaan 
uudelleen koontilistassa oleviin taulukoihin, niiden merkittävyyden ja vaikutuksen aikajänteen perusteella. Näin 
saadaan uusi riskienarvioinninkoontilista. Mallit ks. kpl ”Riskienkoontilista (malli) ja riskikartta (malli)” (s. 21). 

 
Arvioinninriskikartta 
 

Riskienarvioinninkoontilistan mukaisesti riskit kootaan uuteen arvioinninriskikarttaan. Riskikartassa on eroteltu 
riskin vaikutuksen aikajänne, ja lisäksi se on jaettu kysymyslistan mukaisesti kahteen osaan, eli onko riski 
organisaation sisällä tai organisaatioiden välillä. Riskikartasta nähdään missä kohti toimitusketjua eri 
merkityksellisyyden riskit sijaitsevat. Mallit ks. kpl ”Riskienkoontilista (malli) ja riskikartta (malli)” (s. 21). 
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Asiakassuhdetoiminnan riskit: riskienkartoituslista 
asiakassuhteiden luonti, ylläpito ja kehittäminen, asiakkaiden merkitys, valmistus ja palvelusopimukset, yhteydenpidon käytännöt & asiakkaiden arviointi 

ORGANISAATION SISÄLLÄ Kyllä Ei 
TOIMINTARISKIT     
Kysyntäriskit     
Suhdetoimintariskit     
Markkinointiriski     
Tehdäänkö markkinointityötä?     
Jos kyllä, niin onko markkinoinnilla saavutettu haluttuja tuloksia?   

Onko markkinointi ja sen suunnittelu järjestelmällistä?     
Myyntiriski     
Tunnetaanko tuotteiden myyntilaatu (mm. vaatimusten mukaisuus, virheettömyys, toimitusvarmuus)?     
Ovatko yrityksen myyntihinnat kilpailukykyisiä?     
Tunnetaanko hinnoittelun vaikutus myyntiin?     
Tunnetaanko toiminnan (valmistus, varasto, jakelu) resurssit (määrä ja laatu) ja niiden vaikutukset myyntiin?   
Henkilöriski (markkinointi, myynti, palvelu)     
Onko asiakassuhdetoiminnassa riittävästi henkilöresursseja (määrä ja osaaminen)?     
Ovatko asiakassuhdetoiminnan tehtävien hoitamisen vastuut selvillä?     
Onko asiakassuhdetoiminnan tehtävien hoitamisen johtaminen toimivaa?     
Onko asiakassuhdetoiminnan tehtäviä hoitamista jaettu henkilöiden kesken?     
Onko asiakassuhdetoiminnan tehtävien hoitamisen tiedot muiden saatavilla ja tiedossa tarvittaessa?     
Onko asiakassuhdetoiminnan tehtävien hoitamiseen luotu ohjeistusta (mm. eettiset arvot ja toimintatavat)?     
Jos kyllä, niin tuntevatko asiakassuhdetoiminnan hoitamisen henkilöt ohjeet?     

Asiakasriskit     
Tehdäänkö asiakasryhmittelyä?     
Tehdäänkö asiakasvalintaa ja -arviointeja?     
Onko jollain yksittäisellä asiakkaalla/asiakasryhmällä merkittävä osuus kokonaismyynnistä?     
Onko tuotteiden jakelu/saatavuus riittävällä tasolla (palvelu- ja toimintakyky)?     
Onko yrityksellä järjestelmällinen palautteiden vastaanotto- ja tallennusjärjestelmä?    
Jos kyllä, niin tehdäänkö toimenpiteitä palautteiden perusteella?   

Markkinariskit     
Kilpailijariski     
Tunnetaanko kilpailutilanne (markkina-asemat, asiakaskohderyhmittäin, tuotteittain)?     
Tunnetaanko kilpailijoiden (toiminta ja tuote) heikkoudet ja vahvuudet?     
Teknologia- ja palveluriski     
Tunnetaanko valmistettavien/myytävien tuotteiden elinkaaret (mm. teknologia ja asiakasvaatimukset)?     
Tunnetaanko asiakkaiden vaatimukset/toiveet tuotteita kohtaan?   
Onko asiakkaiden toiveita huomioitu tuotteita koskevissa päätöksissä?   
Maineriskit     
Laaturiskit     
Onko tuotteiden laatu (mm. ympäristönhallinta, turvallisuus) riittävällä tasolla?     
Tunnetaanko kilpailijoiden tuotteiden laatu?     
Tunnetaanko kilpailijoiden tunnettavuus ja mielikuvat asiakaskohderyhmittäin?   
Tunnetaanko asiakkaiden vaatimukset/toiveet toiminnan laadun (mm. käytetyt raaka-aineet, alihankkijoiden toimet, työolosuhteet) suhteen?     
Imagoriskit     
Tunnetaanko yrityksen antama mielikuva asiakkaiden suhteen?   
Tunnetaanko tuotteet omassa asiakas-/kohderyhmässä riittävällä tavalla?     
Tunnetaanko yritys riittävällä tavalla?   
TOIMINTAYMPÄRISTÖRISKIT     
Maariskit (yrityksen toimintamaat ja myynnin kohdemaat)     
Taloudelliset riskit     
Tunnetaanko toimintamaiden taloudellinen tilanne (mm. työvoimakustannukset, korkotaso, hyödykehinnat, kansantaloustuote) ja sen vaikutus 
myyntiin?     

Tunnetaanko valuuttakurssit ja niiden vaikutukset myyntiin?     
Tunnetaanko tullimaksut ja niiden vaikutukset myyntiin?     
Tunnetaanko yhteiskunnallisten investoinnit ja tuet, sekä niiden vaikutukset myyntiin?     
Poliittiset ja sosiaaliset riskit (mm. vienti/tuonti rajoitukset, byrokratia, korruptio, lupakäytännöt, suosimiset)     
Tunnetaanko toimintamaiden poliittiset/yhteiskunnalliset olosuhteet ja niiden vaikutukset myyntiin?     
Kulttuuriset riskit     
Tunnetaanko toimintamaiden yleiset toiminta-/käytöstavat ja niiden vaikutukset myyntiin?   
Tunnetaanko kohdemaiden yleiset vapaat, lomat ja juhlapyhät ja niiden vaikutukset myyntiin?     
Infrastruktuuririskit     
Tavaran ja tiedon välittämisen riskit     
Tunnetaanko toimintamaiden kuljetus- ja jakelurakenne ja sen vaikutus myyntiin?     
Tunnetaanko toimintamaiden tietoliikenneyhteydet ja niiden vaikutukset myyntiin?     
Turvallisuusriskit (mm. terrorismi, vandalismi, rikollisuus ja sabotaasit)     
Tunnetaanko toimintamaiden turvallisuustilanne ja sen vaikutus myyntiin?     
Luonnonilmiölliset riskit (mm. luonnonmullistukset, vuotuiset sääilmiöt ja tautilanne)     
Tunnetaanko toimintamaiden yleiset luonnonilmiöt ja niiden vaikutukset myyntiin?     
SOPIMUSRISKIT (valmistus, palvelu ja myynti)     
Sopimusmuotoriskit     
Tunnetaanko tuotteita koskeva lainsäädäntö ja sen vaikutus myyntiin?     
Tunnetaanko käytettävät sopimusehdot ja niiden vaikutukset myyntiin?     
Tunnetaanko jälleenmyyjien sopimus-/takuuehdot ja niiden vaikutukset myyntiin?     
Henkilöriskit     
Ovatko sopimusten tekemisen resurssit (määrä ja osaaminen) riittävät?     
Onko määritelty sopimusten tekemisen vastuut?     
INFORMAATIORISKIT     
Tiedonvälittämisriskit (lähettäminen, vastaanotto, tallennus)     
Onko asiakkaiden yhteystiedot yleisesti saatavilla?     
Onko asiakas-/myynti-/sopimustietojen välittämistavasta sovittu yrityksen sisällä?     
Tiedonhallintariskit     
Onko asiakas-/myynti-/sopimustietojen luotettavuus (mm. ajantasaisuus, tieto- ja laiteturvallisuus) varmistettu?     
Onko asiakas-/myynti-/sopimustietojen käytettävyys (mm. muoto, seurattavuus) varmistettu?     
Onko asiakas-/myynti-/sopimustietojen saatavuus (mm. varmuuskopiointi, säilytys) varmistettu?     
Onko asiakas-/myynti-/sopimustietojen käsittelylle määritetty ohjeet?     
Henkilöriskit     
Onko määritelty käyttöoikeudet asiakas-/myynti-/sopimustietoihin eri työntekijöiden välillä?     

ORGANISAATIOIDEN VÄLILLÄ Kyllä Ei 
TOIMINTARISKIT     
Kysyntäriskit     
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Suhdetoimintariskit     
Markkinointiriski     
Seurataanko markkinoinnin ja myyntikampanjoitten tuloksellisuutta?     
Myyntiriski     
Tiedetäänkö tuotteiden myyntitiedot?     
Seurataanko tuotteiden myyntitietojen kehitystä?     
Seurataanko tuotteiden myyntilaatua (mm. vaatimusten mukaisuus, virheettömyys, toimitusvarmuus)?     
Seurataanko hinnoittelun muutoksien vaikutusta myyntiin?     
Seurataanko toiminnan (valmistus, varasto, jakelu) resurssien (määrä ja laatu) muutoksia?   
Henkilöriski     
Seurataanko asiakassuhdetoiminnassa henkilöstöresurssien (määrä ja osaaminen) kehitystä?     
Seurataanko asiakassuhdetoiminnan johtamisen toimivuutta?     
Seurataanko asiakassuhdetoiminnan ohjeiden noudattamista?     
Asiakasriskit     
Tiedetäänkö asiakasryhmien myyntitiedot?     
Seurataanko asiakasryhmien myyntitietojen kehitystä?     
Tiedetäänkö myyntipaikkojen myyntitiedot?     
Seurataanko myyntipaikkojen myyntitietoja?     
Seurataanko saatuja palautteita?    
Markkinariskit     
Kilpailijariski     
Tiedetäänkö kilpailijoiden toiminnan tavoitteet ja toimintatavat?     
Seurataanko kilpailijoiden toiminnan ja tuotteiden muutoksia?     
Seurataanko kilpailutilanteen muutoksia (markkina-asemat, asiakaskohderyhmittäin, tuotteittain)?     
Teknologia- ja palveluriski     
Seurataanko tuotteiden elinkaarien muutoksia?     
Seurataanko asiakkaiden vaatimuksien/toiveiden muutoksia tuotetta/tuotteita kohtaan?   
Maineriskit     
Laaturiskit     
Tiedetäänkö tuntevatko asiakkaat tuotteen laadun (mm. ympäristönhallinta, turvallisuus)?   
Seurataanko kilpailijoiden tuotelaadun kehitystä?     
Seurataanko kilpailijoiden tunnettavuuden ja mielikuvien muutoksia?   
Seurataanko asiakkaiden vaatimuksien/toiveiden muutoksia tuotelaadun (mm. käytetyt raaka-aineet, alihankkijoiden toimet, työolosuhteet) 
suhteen?     

Imagoriskit     
Tiedetäänkö vastaako yrityksen antama mielikuva todellisuutta?     
Seurataanko tuotteiden mielikuvien muutoksia?     
Seurataanko yritystä koskevien mielikuvien muutoksia?   
TOIMINTAYMPÄRISTÖRISKIT     
Maariskit (yrityksen toimintamaat ja myynnin kohdemaat)     
Taloudelliset riskit     
Seurataanko toimintamaiden taloudellisen tilanteen (mm. työvoimakustannukset, korkotaso, hyödykehinnat, kansantaloustuote) muutoksia?     
Seurataanko valuuttakurssien muutoksia?     
Seurataanko tullimaksujen muutoksia?     
Seurataanko yhteiskunnallisten investointien ja tukien kehitystä?     
Poliittiset ja sosiaaliset riskit (mm. vienti/tuonti rajoitukset, byrokratia, korruptio, lupakäytännöt, suosimiset)     
Seurataanko toimintamaiden poliittisissa/yhteiskunnallisissa olosuhteissa tapahtuvia muutoksia?     
Kulttuuriset riskit     
Seurataanko toimintamaiden yleisten toiminta-/käytöstapojen muutoksia?   
Seurataanko toimintamaiden yleisissä vapaissa, lomissa ja juhlapyhissä tapahtuvia muutoksia?     
Infrastruktuuririskit     
Tavaran ja tiedon välittämisen riskit     
Seurataanko toimintamaiden kuljetus- ja jakelurakenteiden muutoksia?     
Seurataanko toimintamaiden tietoliikenneyhteyksien muutoksia?     
Turvallisuusriskit (mm. terrorismi, vandalismi, rikollisuus ja sabotaasit)     
Seurataanko toimintamaiden turvallisuustilanteen muutoksia?     
Luonnonilmiölliset riskit (mm. luonnonmullistukset, vuotuiset sääilmiöt ja tautilanne)     
Seurataanko toimintamaiden yleisten luonnonilmiöiden muutoksia?     
SOPIMUSRISKIT (valmistus, palvelu ja myynti)     
Sopimusmuotoriskit     
Seurataanko tuotetta/tuotteita koskevaa lainsäädännön muutoksia?     
Seurataanko käytettyjen sopimus-/takuuehtojen muutoksia?     
Seurataanko jälleenmyyjien sopimus-/takuuehtojen muutoksia?     
INFORMAATIORISKIT     
Tiedonvälittämisriskit (lähettäminen, vastaanotto, tallennus)     
Tiedetäänkö asiakkaiden yhteystiedot?     
Tiedetäänkö asiakkaiden tiedon lähettämismuodon toiveet/vaatimukset?     
Tiedonhallintariskit     
Seurataanko asiakas-/myynti-/sopimustietojen laadun (saatavuus, luottamuksellisuus, käytettävyys) toimivuutta?     
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Asiakaspalvelutoiminnan riskit: riskienkartoituslista 
toimitustietojen hallinta, asiakaspalvelutoiminnan hallinta, yhteydenpidon käytännöt & asiakaspalvelun arviointi 

ORGANISAATION SISÄLLÄ Kyllä Ei 
TOIMINTARISKIT     
Asiakasriskit     
Palveluriskit     
Tehdäänkö asiakaspalveluarviointeja?     
Onko asiakaspalvelutoiminnan hoitamiseen luotu ohjeita (mm. eettiset arvot, toimintatavat)?     
Jos kyllä, niin tuntevatko asiakaspalvelutoiminnan hoitamisen henkilöt/asiakkaat ohjeet?     

Resurssiriskit     
Henkilöriski     
Onko asiakaspalvelutoiminnassa riittävästi henkilöresursseja (määrä ja osaaminen)?     
Ovatko asiakaspalvelutoiminnan tehtävien hoitamisen vastuut selvillä?     
Onko asiakaspalvelutoiminnan tehtävien hoitamisen johtaminen toimivaa?     
Onko asiakaspalvelutoiminnan tehtävien hoitamista jaettu henkilöiden kesken?     
Onko asiakaspalvelutoiminnan tehtävien hoitamisen tiedot muiden saatavilla ja tiedossa tarvittaessa?     
Toimitilariski     
Ovatko asiakaspalvelutoiminnan käsittelytilat/-laitteistot riittävät?     
Ovatko asiakaspalvelutoiminnan käsittelytilat/-laitteistot vaatimusten mukaiset?     
Maineriskit     
Laaturiskit     
Onko määritetty asiakaspalvelutoiminnalle laatukriteerit (mm. palvelutaso ja nopeus)?     
Onko asiakaspalvelutoiminnan laatu (ystävällisyys, nopeus, täsmällisyys) riittävällä tasolla?     
Tunnetaanko asiakkaiden vaatimukset/toiveet (mm. käytetyt raaka-aineet, alihankkijoiden toimet, työolosuhteet) asiakaspalvelutoiminnan laadun 
suhteen?     

Imagoriskit     
Tunnetaanko asiakaspalvelutoiminnan laatu omassa asiakasryhmässä riittävällä tavalla?     
SOPIMUSRISKIT (asiakas, myynti, toimitus)     
Sopimusmuotoriskit     
Tunnetaanko asiakaspalvelutoimintaa koskeva lainsäädäntö ja sen vaikutus asiakaspalveluun?     
Tunnetaanko asiakaspalvelutoiminnassa käytettävät sopimus-/takuuehdot ja niiden vaikutukset asiakaspalveluun?     
Henkilöriskit     
Ovatko sopimusten tekemisen resurssit (määrä ja osaaminen) riittävät?     
Onko määritelty sopimusten tekemisen vastuut?     
INFORMAATIORISKIT     
Tiedonvälittämisriskit (lähettäminen, vastaanotto, tallennus)     
Ovatko yrityksen asiakaspalvelun yhteystiedot yleisesti saatavilla?      
Onko asiakastietojen välittämistavasta sovittu yrityksen sisällä?     
Tiedonhallintariskit     
Onko asiakas-/myynti-/toimitustietojen luotettavuus (mm. ajantasaisuus, tieto- ja laiteturvallisuus) varmistettu?     
Onko asiakas-/myynti-/toimitustietojen käytettävyys (mm. muoto, seurattavuus) varmistettu?     
Onko asiakas-/myynti-/toimitustietojen saatavuus (mm. varmuuskopiointi, säilytys) varmistettu?     
Onko asiakas-/myynti-/toimitustietojen käsittelylle määritetty ohjeet?     
Henkilöriskit     
Onko määritelty käyttöoikeudet asiakas-/myyntitietoihin eri työntekijöiden välillä?     

ORGANISAATIOIDEN VÄLILLÄ Kyllä Ei 
TOIMINTARISKIT     
Asiakasriskit     
Palveluriskit     
Seurataanko asiakaspalvelutoiminnan hoitamisen ohjeita toteuttamista?     
Resurssiriskit     
Henkilöriski     
Seurataanko asiakaspalvelutoiminnan henkilöresurssien (määrä ja osaaminen) kehitystä?     
Seurataanko asiakaspalvelutoiminnan johtamisen toimivuutta?     
Seurataanko asiakaspalvelutoiminnan ohjeiden noudattamista?     
Maineriskit     
Laaturiskit     
Tiedetäänkö tuntevatko asiakkaat asiakaspalvelutoiminnan laadun?    
Seurataanko määritettyjä asiakaspalvelutoiminnan laatukriteerien (mm. palvelutaso ja nopeus) kehitystä?     
Tiedetäänkö kilpailijoiden asiakaspalvelutoiminnan laatu (ystävällisyys, nopeus, täsmällisyys)?     
Seurataanko kilpailijoiden asiakaspalvelutoiminnan laadun (ystävällisyys, nopeus, täsmällisyys) kehitystä?     
Seurataanko asiakkaiden vaatimuksien/toiveiden (mm. käytetyt raaka-aineet, alihankkijoiden toimet, työolosuhteet) muutoksia 
asiakaspalvelutoiminnan laadun suhteen?     

Imagoriskit     
Tiedetäänkö vastaako yrityksen antama mielikuva asiakaspalvelusta todellisuutta?     
Seurataanko asiakaspalvelutoiminnan mielikuvien muutoksia?     
SOPIMUSRISKIT (asiakas, myynti, toimitus)     
Sopimusmuotoriskit     
Seurataanko asiakaspalvelutoimintaa koskevan lainsäädännön muutoksia?     
Seurataanko asiakaspalvelutoiminnassa käytettyjen sopimus-/takuuehtojen muutoksia?     
Tiedetäänkö tuntevatko asiakkaat asiakaspalvelutoiminnan sopimus-/takuuehdot ja niiden vaikutukset?     
INFORMAATIORISKIT     
Tiedonvälittämisriskit (lähettäminen, vastaanotto, tallennus)     
Tiedetäänkö tuntevatko asiakkaat yrityksen asiakaspalvelun yhteystiedot?     
Tiedetäänkö asiakkaiden tiedon lähettämismuodon toiveet/vaatimukset?     
Tiedonhallintariskit     
Seurataanko asiakas-/myynti-/toimitustietojen laadun (saatavuus, luottamuksellisuus, käytettävyys) toimivuutta?     
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Kysynnän hallinnan riskit: riskienkartoituslista 
asiakasvaatimusten täyttäminen, tuotannon sovittaminen asiakkaiden vaatimuksiin, tuotannon joustavuus & yhteydenpidon käytännöt 

ORGANISAATION SISÄLLÄ Kyllä Ei 
TOIMINTARISKIT     
Kysyntäriskit     
Hallintariskit     
Tunnetaanko kysyntämäärät riittävällä tavalla?     
Tehdäänkö kysynnän ryhmittelyjä ja arviointeja (asiakas ja tuote)?   
Onko kysyntämäärissä vaihteluita (mm. kausittaisuus, kilpailijan uuden tuotteen markkinoille tulo)?     
Tunnetaanko kysyntään vaikuttavat asiat?     
Resurssiriskit     
Tuotanto- ja toimitusriski (varasto, valmistus, toimitus)     
Onko toiminnan kapasiteetti riittävällä tasolla?     
Onko toiminnan laatu riittävällä (mm. virheettömyys, asiakasvaatimusten mukaisuus) tasolla?     
Ovatko yrityksen toimintakustannukset kilpailukykyisiä?     
Onko toiminnan joustavuus (mm. kyky muuttaa toimintaa, mukautua muutoksiin) riittävällä tasolla?     
Onko toiminnan nopeus riittävällä tasolla?     
Henkilöriski     
Onko kysynnän hallinnassa riittävästi henkilöresursseja (määrä ja osaaminen)?     
Ovatko kysynnän hallinnan tehtävien hoitamisen vastuut selvillä?     
Onko kysynnän hallinnan tehtävien johtaminen hoitaminen toimivaa?     
Onko kysynnän hallinnan tehtävien hoitamista jaettu henkilöiden kesken?     
Onko kysynnän hallinnan tehtävien hoitamisen tiedot muiden saatavilla ja tiedossa tarvittaessa?     
TOIMINTAYMPÄRISTÖRISKIT     
Maariskit (yrityksen toimintamaat ja myynnin kohdemaat)     
Taloudelliset riskit     
Tunnetaanko toimintamaiden taloudellinen tilanne (mm. työvoimakustannukset, korkotaso, hyödykehinnat, kansantaloustuote) ja sen vaikutus 
kysyntään?     

Tunnetaanko valuuttakurssit ja niiden vaikutukset kysyntään?     
Tunnetaanko tullimaksut ja niiden vaikutukset kysyntään?     
Tunnetaanko yhteiskunnalliset investoinnit ja tuet, sekä niiden vaikutukset kysyntään?     
Poliittiset ja sosiaaliset riskit (mm. vienti/tuonti rajoitukset, byrokratia, korruptio, lupakäytännöt, suosimiset)     
Tunnetaanko toimintamaiden poliittiset/yhteiskunnalliset olosuhteet ja niiden vaikutukset kysyntään?     
Kulttuuriset riskit     
Tunnetaanko toimintamaiden yleiset vapaat, lomat ja juhlapyhät ja niiden vaikutukset kysyntään?     
Luonnonilmiölliset riskit (mm. luonnonmullistukset, vuotuiset sääilmiöt ja tautilanne)     
Tunnetaanko toimintamaiden yleiset luonnonilmiöt ja niiden vaikutukset kysyntään?     
SOPIMUSRISKIT     
Sopimusmuotoriskit     
Tunnetaanko toimitussopimuksia koskeva lainsäädäntö ja sen vaikutus kysyntään/toimitussopimuksiin?     
Tunnetaanko käytettävät sopimusehdot ja niiden vaikutukset kysyntään/toimitussopimuksiin?     
Henkilöriskit     
Ovatko toimitussopimusten tekemisen resurssit (määrä ja osaaminen) riittävät?   
Onko määritelty toimitussopimusten tekemisen vastuut?   
INFORMAATIORISKIT     
Tiedonvälittämisriskit (lähettäminen, vastaanotto, tallennus)     
Onko kysyntä- ja toimitustietojen välittämistavasta sovittu yrityksen sisällä?     
Onko kysyntä- ja toimitustietojen välittämisestä sovittu muiden toimijoiden kanssa?     
Tiedonhallintariskit     
Onko kysyntä- ja toimitustietojen luotettavuus (mm. ajantasaisuus, tieto- ja laiteturvallisuus) riittävä ja varmistettu?     
Onko kysyntä- ja toimitustietojen käytettävyys (mm. muoto, seurattavuus) riittävä ja varmistettu?     
Onko kysyntä- ja toimitustietojen saatavuus (mm. varmuuskopiointi, säilytys) riittävä ja varmistettu?     
Onko kysyntä- ja toimitustietojen käsittelylle määritetty ohjeet?     
Henkilöriskit     
Onko määritelty käyttöoikeudet kysyntä- ja toimitustietoihin eri työntekijöiden välillä?     

ORGANISAATIOIDEN VÄLILLÄ Kyllä Ei 
TOIMINTARISKIT     
Kysyntäriskit     
Hallintariskit     
Seurataanko kysyntämäärien kehitystä?     
Resurssiriskit     
Tuotanto- ja toimitusriski (varasto, valmistus, toimitus)     
Seurataanko toiminnan kapasiteetin kehitystä?     
Seurataanko toiminnan laadun (mm. virheettömyys, asiakasvaatimusten mukaisuus) kehitystä?     
Seurataanko yrityksen toimintakustannusten kehitystä?     
Seurataanko toiminnan joustavuuden (mm. kyky muuttaa toimintaa, mukautua muutoksiin) kehitystä?     
Seurataanko toiminnan nopeuden kehitystä?     
Henkilöriski     
Seurataanko kysynnän hallinnan henkilöstöresurssien kehitystä?     
TOIMINTAYMPÄRISTÖRISKIT     
Maariskit (yrityksen toimintamaat ja myynnin kohdemaat)     
Taloudelliset riskit     
Seurataanko toimintamaiden taloudellisen tilanteen (mm. työvoimakustannukset, korkotaso, hyödykehinnat, kansantaloustuote) muutoksia?     
Seurataanko valuuttakurssien muutoksia?     
Seurataanko tullimaksujen muutoksia?     
Seurataanko yhteiskunnallisten investointien ja tukien kehitystä?     
Poliittiset ja sosiaaliset riskit (mm. vienti/tuonti rajoitukset, byrokratia, korruptio, lupakäytännöt, suosimiset)     
Seurataanko toimintamaiden poliittisissa/yhteiskunnallisissa olosuhteissa tapahtuvia muutoksia?     
Kulttuuriset riskit     
Seurataanko toimintamaiden yleisissä vapaissa, lomissa ja juhlapyhissä tapahtuvia muutoksia?     
Luonnonilmiölliset riskit (mm. luonnonmullistukset, vuotuiset sääilmiöt ja tautilanne)     
Seurataanko toimintamaiden yleisten luonnonilmiöiden muutoksia?     
SOPIMUSRISKIT     
Sopimusmuotoriskit     
Seurataanko toimitussopimuksia koskevan lainsäädännön muutoksia?     
Seurataanko käytettyjen sopimusehtojen muutoksia?     
INFORMAATIORISKIT     
Tiedonvälittämisriskit (lähettäminen, vastaanotto, tallennus)     
Tiedetäänkö kysyntä- ja toimitustietojen lähettämismuodon toiveet/vaatimukset?     
Tiedonhallintariskit     
Seurataanko kysyntä- ja toimitustietojen laadun (saatavuus, luottamuksellisuus, käytettävyys) toimivuutta?     
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Tilauksen toimittamisen riskit: riskienkartoituslista 
asiakkaiden vaatimusten täyttäminen, tilausten vastaanotto, käsittely ja lähettäminen & yhteydenpidon käytännöt 

ORGANISAATION SISÄLLÄ Kyllä Ei 
TOIMINTARISKIT     
Tilausriskit     
Toimitusriskit     
Tehdäänkö toimitustavan valintaa ja arviointia?     
Onko toimitusten käytäntöjä (lähettäminen ja vastaanotto) varten luotu ohjeet?     
Jos kyllä, niin tuntevatko tilausten toimittamisen tehtävien hoitamisen henkilöt/asiakkaat ohjeet?     

Ovatko toimitukset riittävän tasoisia (mm. välineet, toimitusvarmuus)?     
Tunnetaanko tuoteominaisuuksien (mm. paino, muoto, koko, vahinkoherkkyys) vaikutus toimituksiin (mm. pakkaus, kuljetusmuoto)?     
Onko jakelupeitto riittävällä tasolla?     
Onko toimitusten nopeus riittävällä tasolla?     
Onko toimitusten joustavuus (kyky muuttaa toimintaa/mukautua tarvittaviin muutoksiin) riittävällä tasolla?     
Resurssiriskit     
Henkilöriski     
Onko tilausten toimittamisessa riittävästi henkilöresursseja (määrä ja osaaminen)?     
Ovatko tilausten toimittamisen tehtävien hoitamisen vastuut selvillä?     
Onko tilausten toimittamisen tehtävien hoitamisen johtaminen toimivaa?     
Onko tilausten toimittamisen tehtävien hoitaminen jaettu henkilöiden kesken?     
Onko tilausten toimittamisen tehtävien hoitamisen tiedot muiden saatavilla ja tiedossa tarvittaessa?     
Välineriski     
Ovatko tilausten toimittamisen käsittelytilat/-laitteistot riittävät (määrä ja laatu)?     
Ovatko tilausten toimittamisen käsittelytilat/-laitteistot vaatimusten mukaiset?     
Ovatko tilausten toimittamisen toimitusvälineet riittävät (määrä ja laatu)?     
Ovatko tilausten toimittamisen toimitusvälineet vaatimusten mukaiset?     
Maineriskit     
Laaturiskit     
Onko tilausten toimittamisen laadulle (mm. ystävällisyys, välineet, toimitusvarmuus turvallisuus, ympäristönhallinta) määritelty ohjeet?     
Jos kyllä, niin tuntevatko tilausten toimittamisen tehtävien hoitamisen henkilöt ohjeet?     

Tunnetaanko asiakkaiden vaatimukset/toiveet tilausten toimittamisen suhteen?     
Onko tilausten toimittamisen laatu (mm. ystävällisyys, välineet, toimitusvarmuus turvallisuus, ympäristönhallinta) asiakkaiden 
vaatimusten/toiveiden tasolla?     

Imagoriskit     
Ovatko käytetyt tilausten toimittamisen menetelmät yrityksen maineen mukaiset?     
TOIMINTAYMPÄRISTÖRISKIT     
Maariskit (yrityksen toimintamaat ja tilausten toimittamisen kohdemaat)     
Taloudelliset riskit     
Tunnetaanko tullimaksut ja niiden vaikutukset toimituksiin?     
Poliittiset ja sosiaaliset riskit (mm. vienti/tuonti rajoitukset, byrokratia, korruptio, lupakäytännöt, suosimiset)     
Tunnetaanko toimintamaiden poliittiset/yhteiskunnalliset olosuhteet ja niiden vaikutukset toimituksiin?     
Kulttuuriset riskit     
Tunnetaanko toimintamaiden yleiset vapaat, lomat ja juhlapyhät ja niiden vaikutukset toimituksiin?   
Infrastruktuuririskit     
Tavaran ja tiedon välittämisen riskit     
Tunnetaanko toimintamaiden kuljetus- ja jakelurakenne ja sen vaikutus toimituksiin?     
Tunnetaanko tilausten toimittamisen kohdemaiden tietoliikenneyhteydet ja niiden vaikutukset toimituksiin?     
Turvallisuusriskit (mm. terrorismi, vandalismi, rikollisuus ja sabotaasit)     
Tunnetaanko toimintamaiden turvallisuustilanne ja sen vaikutus toimituksiin?     
Luonnonilmiölliset riskit (mm. luonnonmullistukset, vuotuiset sääilmiöt ja tautitilanne)     
Tunnetaanko toimintamaiden yleiset luonnonilmiöt ja niiden vaikutukset toimituksiin?     
SOPIMUSRISKIT     
Sopimusmuotoriskit     
Tunnetaanko tilausten toimittamista koskeva lainsäädäntö ja sen vaikutus toimituksiin?     
Tunnetaanko tilausten toimittamisessa käytettävät sopimusehdot ja niiden vaikutukset toimituksiin?     
Tunnetaanko tilausten toimittamisessa käytettävien toimijoiden sopimus-/takuuehdot ja niiden vaikutukset toimituksiin?     
Henkilöriskit     
Ovatko tilausten toimittamisen sopimusten tekemisen resurssit (määrä ja osaaminen) riittävät?     
Onko tilausten toimittamisen sopimusten tekemisen vastuut määritelty?     
INFORMAATIORISKIT     
Tiedonvälittämisriskit (lähettäminen, vastaanotto, tallennus)     
Onko tilausten toimittamisen tietojen välittämistavasta sovittu yrityksen sisällä?     
Tiedonhallintariskit     
Onko tilausten toimitustietojen luotettavuus (mm. ajantasaisuus, tieto- ja laiteturvallisuus) varmistettu?     
Onko tilausten toimitustietojen käytettävyys (mm. muoto, seurattavuus) varmistettu?     
Onko tilausten toimitustietojen saatavuus (mm. varmuuskopiointi, säilytys) varmistettu?     
Onko tilausten toimitustietojen käsittelylle määritetty ohjeet?     
Henkilöriskit     
Onko määritelty käyttöoikeudet tilausten toimitustietoihin eri työntekijöiden välillä?     

ORGANISAATIOIDEN VÄLILLÄ Kyllä Ei 
TOIMINTARISKIT     
Tilausriskit     
Toimitusriskit     
Seurataanko toimitusten toimintatapojen toimivuutta?     
Seurataanko toimitusmäärien kehitystä?     
Seurataanko tilausten toimittamisen ohjeiden noudattamista?     
Tiedetäänkö eri osapuolien (toimittajat, asiakkaat, kuljetusyritykset) vaatimukset toimituksille?     
Seurataanko jakelupeiton kattavuuden muutoksia?     
Seurataanko tilausten toimittamisen nopeuden muutoksia?     
Seurataanko tilausten toimittamisen joustavuuden (mm. kyky muuttaa toimintaa, mukautua muutoksiin) muutoksia?     
Resurssiriskit     
Henkilöriski     
Seurataanko tilausten toimittamisen henkilöresurssien (määrä ja osaaminen) kehitystä?     
Seurataanko johtamisen toimivuutta?     
Välineriski     
Tiedetäänkö tilausten toimittamisen käsittelytilojen/-laitteistojen vaatimukset (asiakas, tuote)?     
Tiedetäänkö tilausten toimittamisen toimitusvälineiden vaatimukset (asiakas, tuote)?     
Maineriskit     
Laaturiskit     
Tiedetäänkö tuntevatko asiakkaat tilausten toimittamisen laadun (mm. ystävällisyys, välineet, toimitusvarmuus turvallisuus, ympäristönhallinta)?   
Seurataanko asiakkaiden toiveiden/vaatimusten muutoksia tilausten toimittamisen suhteen?     
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Tiedetäänkö tuntevatko asiakkaat tilausten toimittamisen käytännöt?     
Imagoriskit     
Tiedetäänkö vastaako yrityksen antama mielikuva tilausten toimittamisesta todellisuutta?     
TOIMINTAYMPÄRISTÖRISKIT     
Maariskit (yrityksen toimintamaat ja tilausten toimittamisen kohdemaat)     
Taloudelliset riskit     
Seurataanko tullimaksujen muutoksia?     
Poliittiset ja sosiaaliset riskit (mm. vienti/tuonti rajoitukset, byrokratia, korruptio, lupakäytännöt, suosimiset)     
Seurataanko toimintamaiden poliittisissa/yhteiskunnallisissa olosuhteissa tapahtuvia muutoksia?     
Kulttuuriset riskit     
Seurataanko toimintamaiden yleisissä vapaissa, lomissa ja juhlapyhissä tapahtuvia muutoksia?     
Infrastruktuuririskit     
Tavaran ja tiedon välittämisen riskit     
Seurataanko toimintamaiden kuljetus- ja jakeluranteiden muutoksia?     
Seurataanko toimintamaiden tietoliikenneyhteyksien muutoksia?     
Turvallisuusriskit (mm. terrorismi, vandalismi, rikollisuus ja sabotaasit)     
Seurataanko toimintamaiden turvallisuustilanteen muutoksia?     
Luonnonilmiölliset riskit (mm. luonnonmullistukset, vuotuiset sääilmiöt ja tautitilanne)     
Seurataanko toimintamaiden yleisten luonnonilmiöiden muutoksia?     
SOPIMUSRISKIT     
Sopimusmuotoriskit     
Seurataanko tilausten toimittamista koskevan lainsäädännön muutoksia?     
Seurataanko tilausten toimittamisen käytettyjen sopimusehtojen muutoksia?     
Seurataanko tilausten toimittamisessa käytettävien toimijoiden sopimus-/takuuehtojen muutoksia?     
INFORMAATIORISKIT     
Tiedonvälittämisriskit (lähettäminen, vastaanotto, tallennus)     
Tiedetäänkö tilausten toimittamisen kohteen yhteystiedot?     
Tiedetäänkö asiakkaiden toiveet/vaatimukset tilausten toimittamisen tietojen lähettämistavoista?     
Tiedonhallintariskit     
Seurataanko toimitustietojen laadun (saatavuus, luottamuksellisuus, käytettävyys) toimivuutta?     
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Valmistuksen riskit: riskienkartoituslista 
tuotannon sovittaminen vaatimuksiin, tilaukset, palveluaste & yhteydenpidon käytännöt 

ORGANISAATION SISÄLLÄ Kyllä Ei 
TOIMINTARISKIT     
Valmistusriskit     
Resurssiriskit     
Tuotantoriski     
Tehdäänkö valmistettavien tuotteiden kohdalla valmistuspäätösten valintaa ja arviointia?     
Onko valmistustoiminnan kapasiteetti (valmistus, varasto, toimitilat, laitteet, välineet) riittävällä tasolla (riittävyys, toimivuus, sopivuus, sijainti)?     
Onko valmistustoiminnan laatu (mm. virheettömyys, asiakasvaatimusten mukaisuus) riittävä?     
Onko yrityksen valmistustoiminnan (henkilöstö, valmistus) kustannusrakenne kilpailukykyinen?     
Onko valmistustoiminnan luotettavuus riittävällä tasolla?     
Onko valmistustoiminnan joustavuus (mm. kyky muuttaa toimintaa, mukautua muutoksiin) riittävä?     
Onko valmistustoiminnan nopeus riittävällä tasolla?     
Henkilöriski     
Ovatko valmistustoiminnan henkilöresurssit (määrä ja osaaminen) riittävät?     
Ovatko valmistustoiminnan tehtävien hoitamisen vastuut selvillä?     
Onko valmistustoiminnan tehtävien hoitamisen johtaminen toimivaa?     
Onko valmistustoiminnan tehtävien hoitamista jaettu henkilöiden kesken?     
Onko valmistustoiminnan tehtävien hoitamisen tiedot muiden saatavilla ja tiedossa tarvittaessa?     
Onko valmistustoiminnan hoitamiseen luotu ohjeita (mm. eettiset arvot ja toimintatavat)?     
Jos kyllä, niin tuntevatko valmistoiminnan hoitamisen henkilöt ohjeet?     

Teknologiariskit     
Ovatko valmistettujen tuotteiden ominaisuudet riittävällä tasolla (mm. virheettömyys, asiakasvaatimusten mukaisuus)?     
Tunnetaanko valmistettujen tuotteiden ja niiden ominaisuuksien elinkaaret?     
Tunnetaanko valmistettujen tuotteiden ominaisuuksiin kohdistuvia vaatimuksia/toiveita?     
Ovatko valmistusteknologiat riittävällä tasolla (mm. virheettömyys, asiakasvaatimusten mukaisuus)?     
Tunnetaanko yrityksen käyttämien tuotantoteknologioiden elinkaaret?     
Tunnetaanko valmistusteknologioihin kohdistuvia vaatimuksia/toiveita?     
Maineriskit     
Laaturiskit     
Onko yrityksen valmistustoiminnan laatu (mm. henkilöuhka, ympäristönhallinta, turvallisuustaso) riittävä?     
Tunnetaanko muiden yritysten käyttämät valmistusmenetelmät/toimintatavat?     
Tunnetaanko muiden yritysten tuotteet ja niiden ominaisuudet?     
Imagoriskit     
Onko yrityksen antama mielikuva valmistustoiminnasta todellisuuden mukainen?     
TOIMINTAYMPÄRISTÖRISKIT     
Maariskit (yrityksen valmistustoiminnan maat)     
Taloudelliset riskit     
Tunnetaanko toimintamaiden taloudellinen tilanne (mm. työvoimakustannukset, korkotaso, hyödykehinnat, kansantaloustuote) ja sen vaikutus 
valmistustoimintaan?     

Tunnetaanko valuuttakurssit ja niiden vaikutukset valmistustoimintaan?     
Tunnetaanko tullimaksut ja niiden vaikutukset valmistustoimintaan?     
Tunnetaanko yhteiskunnalliset investoinnit ja tuet, sekä niiden vaikutukset valmistustoimintaan?     
Poliittiset ja sosiaaliset riskit (mm. vienti/tuonti rajoitukset, byrokratia, korruptio, lupakäytännöt, suosimiset)     
Tunnetaanko toimintamaiden poliittiset/yhteiskunnalliset olosuhteet ja niiden vaikutukset valmistustoimintaan?     
Kulttuuriset riskit     
Tunnetaanko toimintamaiden yleiset toiminta-/käytöstavat ja niiden vaikutukset valmistustoimintaan?     
Tunnetaanko toimintamaiden yleiset vapaat, lomat ja juhlapyhät ja niiden vaikutukset valmistustoimintaan?     
Infrastruktuuririskit     
Tavaran ja tiedon välittämisen riskit     
Tunnetaanko toimintamaiden kuljetus- ja jakelurakenne ja sen vaikutus valmistustoimintaan?     
Tunnetaanko toimintamaiden tietoliikenneyhteydet ja niiden vaikutukset valmistustoimintaan?     
Turvallisuusriskit (mm. terrorismi, vandalismi, rikollisuus ja sabotaasit)     
Tunnetaanko toimintamaiden turvallisuustilanne ja sen vaikutus valmistustoimintaan?     
Luonnonilmiölliset riskit (mm. luonnonmullistukset, vuotuiset sääilmiöt ja tautitilanne)     
Tunnetaanko toimintamaiden yleiset luonnonilmiöt ja niiden vaikutukset valmistustoimintaan?     
SOPIMUSRISKIT     
Sopimusmuotoriskit     
Tunnetaanko valmistustoimintaa koskeva lainsäädäntö ja sen vaikutus valmistustoimintaan?     
Tunnetaanko valmistoiminnassa käytettävät sopimusehdot ja niiden vaikutukset valmistustoimintaan?     
Ovatko toimittajat antaneet toimituksia koskevia takuuehtoja/toimituslupauksia?     
Jos kyllä, niin tunnetaanko annettujen takuuehtoja/toimituslupausten vaikutus valmistustoimintaan?     

Onko annettu valmistettavaa tuotetta koskevia takuuehtoja/asiakaslupauksia?     
Jos kyllä, niin tunnetaanko annettujen takuuehtoja/asiakaslupausten vaikutus valmistustoimintaan?     

Henkilöriskit     
Ovatko valmistussopimusten tekemisen resurssit (määrä ja osaaminen) riittävät?     
Onko määritelty valmistussopimusten tekemisen vastuut?     
INFORMAATIORISKIT     
Tiedonvälittämisriskit (lähettäminen, vastaanotto, tallennus)     
Onko valmistustietojen välittämistavasta sovittu yrityksen sisällä?     
Tiedonhallintariskit     
Onko valmistustietojen luotettavuus (mm. ajantasaisuus, tieto- ja laiteturvallisuus) varmistettu?     
Onko valmistustietojen käytettävyys (mm. muoto, seurattavuus) varmistettu?     
Onko valmistustietojen saatavuus (mm. varmuuskopiointi, säilytys) varmistettu?     
Onko valmistustietojen käsittelylle määritetty ohjeet?     
Henkilöriskit     
Onko määritelty käyttöoikeudet valmistustietoihin eri työntekijöiden välillä?     

ORGANISAATIOIDEN VÄLILLÄ Kyllä Ei 
TOIMINTARISKIT     
Valmistusriskit     
Resurssiriskit     
Tuotantoriski     
Seurataanko valmistustoiminnan kapasiteetin (valmistus, varasto, toimitilat) kehitystä?     
Seurataanko valmistustoiminnan laadun (virheettömyys, asiakasvaatimusten mukaisuus) kehitystä?     
Seurataanko valmistustoiminnan (toiminta, henkilöstö, valmistus) kustannuksia?     
Seurataanko valmistoiminnan luotettavuuden kehitystä?     
Seurataanko valmistoiminnan joustavuuden (mm. kyky muuttaa toimintaa, mukautua muutoksiin) kehitystä?     
Seurataanko valmistoiminnan nopeuden kehitystä?     
Henkilöriski     
Seurataanko valmistustoiminnan henkilöresurssien (määrä ja osaaminen) kehitystä?     
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Seurataanko valmistustoiminnan johtamisen toimivuutta?     
Seurataanko valmistustoiminnan ohjeiden noudattamista?     
Teknologiariskit     
Seurataanko valmistettujen tuotteiden elinkaarien ja niiden ominaisuuksien muutoksia?     
Seurataanko valmistettujen tuotteiden ominaisuuksiin kohdistuvien vaatimuksien/toiveiden kehitystä?     
Seurataanko valmistusteknologioiden kehitystä?     
Seurataanko yrityksen käyttämien tuotantoteknologioiden elinkaarien kehitystä?     
Seurataanko valmistusteknologioihin kohdistuvien vaatimuksien/toiveiden kehitystä?     
Maineriskit     
Laaturiskit     
Seurataanko valmistustoiminnan laadun (mm. henkilöuhat, ympäristönhallinta, turvallisuustaso) kehitystä?     
Seurataanko muiden yritysten käyttämien valmistusmenetelmien/toimintatapojen muutoksia?     
Seurataanko muiden yritysten tuoteominaisuuksien muutoksia?     
Imagoriskit     
Tiedetäänkö asiakkaiden mielikuvat valmistustoiminnan suhteen?   
TOIMINTAYMPÄRISTÖRISKIT     
Maariskit (yrityksen valmistustoiminnan maat)     
Taloudelliset riskit     
Seurataanko toimintamaiden taloudellisen tilanteen (mm. työvoimakustannukset, korkotaso, hyödykehinnat, kansantaloustuote) muutoksia?     
Seurataanko valuuttakurssien muutoksia?     
Seurataanko tullimaksujen muutoksia?     
Seurataanko yhteiskunnallisten investointien ja tukien kehitystä?     
Poliittiset ja sosiaaliset riskit (mm. vienti/tuonti rajoitukset, byrokratia, korruptio, lupakäytännöt, suosimiset)     
Seurataanko toimintamaiden poliittisissa/yhteiskunnallisissa olosuhteissa tapahtuvia muutoksia?     
Kulttuuriset riskit     
Seurataanko toimintamaiden yleisten toiminta-/käytöstapojen muutoksia?   
Seurataanko toimintamaiden yleisten vapaissa, lomissa ja juhlapyhissä tapahtuvia muutoksia?   
Infrastruktuuririskit     
Tavaran ja tiedon välittämisen riskit     
Seurataanko toimintamaiden kuljetus- ja jakeluranteen muutoksia?     
Seurataanko toimintamaiden tietoliikenneyhteyksien muutoksia?     
Turvallisuusriskit (mm. terrorismi, vandalismi, rikollisuus ja sabotaasit)     
Seurataanko toimintamaiden turvallisuustilanteen muutoksia?     
Luonnonilmiölliset riskit (mm. luonnonmullistukset, vuotuiset sääilmiöt ja tautitilanne)     
Seurataanko toimintamaiden yleisten luonnonilmiöiden muutoksia?     
SOPIMUSRISKIT     
Sopimusmuotoriskit     
Seurataanko valmistustoimintaa koskevan lainsäädännön muutoksia?     
Seurataanko valmistustoiminnassa käytettyjen sopimusehtojen muutoksia?     
INFORMAATIORISKIT     
Tiedonvälittämisriskit (lähettäminen, vastaanotto, tallennus)     
Tiedetäänkö yrityksen yhteystiedot?     
Tiedetäänkö yhteistyöyritysten tarvittavien tietojen välittämistavasta?     
Tiedonhallintariskit     
Seurataanko valmistustietojen laadun (saatavuus, luottamuksellisuus, käytettävyys) toimivuutta?     
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Toimittajasuhdetoiminnan riskit: riskienkartoituslista 
toimittajasuhteiden luonti, ylläpito ja kehittäminen, tuote ja palvelusopimukset, yhteydenpidon käytännöt, toimittajien vaikutus & toimittajien arviointi 

ORGANISAATION SISÄLLÄ Kyllä Ei 
TOIMINTARISKIT     
Tarveriskit     
Suhdetoimintariskit     
Henkilöriski     
Onko toimittajasuhdetoiminnassa riittävästi henkilöresursseja (määrä ja osaaminen)?     
Ovatko toimittajasuhdetoiminnan tehtävien hoitamisen vastuut selvillä?     
Onko toimittajasuhdetoiminnan tehtävien hoitamisen johtaminen toimivaa?     
Onko toimittajasuhdetoiminnan tehtävien hoitamista jaettu henkilöiden kesken?     
Onko toimittajasuhdetoiminnan tehtävien hoitamisen tiedot muiden saatavilla ja tiedossa tarvittaessa?     
Toimittajariskit     
Toimintariski     
Tehdäänkö toimittajaryhmittelyä?     
Tehdäänkö toimittajavalintaa ja -arviointia?     
Onko määritetty tavoitteet/toiveet toimittajien toimintaa (mm. eettiset arvot ja toimintatavat) kohtaan?     
Jos kyllä, niin tuntevatko toimittajasuhdetoiminnan hoitamisen henkilöt tavoitteet/toiveet?     

Tunnetaanko toimittajien (tuote, palvelu, kuljetukset) kyky vastata vaadittuun laatuun (mm. kyky muuttaa toimintaa ja mukautua tarvittaviin 
muutoksiin)?     

Onko toimittajien tarjoama hinta kilpailukykyinen?     
Onko jollain yksittäisellä toimittajalla merkittävä osuus kokonaistoimituksista?     
Onko toimittajien jakelupeitto/saatavuus riittävällä tasolla?     
Tunnetaanko yrityksen merkitys toimittajan kokonaistoimituksista?     
Onko toimittajalla vaikutusmahdollisuuksia vaikuttaa yrityksen omaan toimintaan/tuotteeseen tuotteisiin?     
Markkinariski     
Tunnetaanko toimittajakentän markkinatilanne?     
Teknologiariski     
Tunnetaanko toimittajien käyttämät valmistusteknologiat?     
Tunnetaanko toimittajien toimittamien tuotteiden teknologiset ominaisuudet?     
Tunnetaanko toimittajien tuotteiden elinkaaret?     
Tunnetaanko toimittajien käyttämien tuotantoteknologioiden elinkaaret?     
Maineriskit     
Laaturiskit     
Onko toimittajien laatu (mm. ympäristönhallinta, turvallisuus) riittävällä tasolla?     
Tunnetaanko muiden mahdollisten toimittajien tuotteiden laatu?     
Tunnetaanko toimittajien käyttämät valmistusmenetelmät/toimintatavat (mm. käytetyt raaka-aineet, alihankkijoiden toimet, työolosuhteet)?     
Imagoriskit     
Tunnetaanko toimittaja/toimittajat omassa kohderyhmässään riittävällä tavalla?     
TOIMINTAYMPÄRISTÖRISKIT     
Maariskit (yrityksen toimintamaat ja toimittajien toimintamaat)     
Taloudelliset riskit     
Tunnetaanko toimintamaiden taloudellinen tilanne (mm. työvoimakustannukset, korkotaso, hyödykehinnat, kansantaloustuote) ja sen vaikutus 
tuotteeseen/myyntiin?     

Tunnetaanko valuuttakurssit ja niiden vaikutukset tuotteeseen/myyntiin?     
Tunnetaanko tullimaksut ja niiden vaikutukset tuotteeseen/myyntiin?     
Tunnetaanko yhteiskunnalliset investoinnit ja tuet, sekä niiden vaikutukset tuotteeseen/myyntiin?     
Poliittiset ja sosiaaliset riskit (mm. vienti/tuonti rajoitukset, byrokratia, korruptio, lupakäytännöt, suosimiset)     
Tunnetaanko toimintamaiden poliittiset/yhteiskunnalliset olosuhteet ja niiden vaikutukset tuotteeseen/myyntiin?     
Kulttuuriset riskit     
Tunnetaanko toimintamaiden yleiset toiminta-/käytöstavat ja niiden vaikutukset toimittajiin tuotteeseen/myyntiin?     
Tunnetaanko toimintamaiden yleiset vapaat, lomat ja juhlapyhät ja niiden vaikutukset toimittajiin tuotteeseen/myyntiin?     
Infrastruktuuririskit     
Tavaran ja tiedon välittämisen riskit     
Tunnetaanko toimintamaiden kuljetus- ja jakelurakenne ja sen vaikutus toimittajiin tuotteeseen/myyntiin?     
Tunnetaanko toimintamaiden tietoliikenneyhteydet ja niiden vaikutukset toimittajiin tuotteeseen/myyntiin?     
Turvallisuusriskit (mm. terrorismi, vandalismi, rikollisuus ja sabotaasit)     
Tunnetaanko toimintamaiden turvallisuustilanne ja sen vaikutus tuotteeseen/myyntiin?     
Luonnonilmiölliset riskit (mm. luonnonmullistukset, vuotuiset sääilmiöt ja tautitilanne)     
Tunnetaanko toimintamaiden yleiset luonnonilmiöt ja niiden vaikutukset tuotteeseen/myyntiin?     
SOPIMUSRISKIT (tuote, palvelu)     
Sopimusmuotoriskit     
Tunnetaanko hankittua tuotetta/palvelua koskeva lainsäädäntö ja sen vaikutus toimittajien/yrityksen omaan toimintaan/tuotteiden myyntiin?     
Tunnetaanko hankitun tuotteen/palvelun kohdalla käytetyt sopimus-/takuuehdot ja niiden vaikutukset toimittajien/yrityksen omaan 
toimintaan/tuotteiden myyntiin??     

Henkilöriskit     
Ovatko toimitussopimusten tekemisen resurssit (määrä ja osaaminen) riittävät?     
Onko määritelty toimitussopimusten tekemisen vastuut?     
INFORMAATIORISKIT     
Tiedonvälittämisriskit (lähettäminen, vastaanotto, tallennus)     
Onko toimittajien yhteystiedot yleisesti saatavilla?     
Onko toimitus-/tuote-/-palvelutietojen välittämistavasta sovittu yrityksen sisällä?     
Tiedonhallintariskit     
Onko toimitus-/tuote-/-palvelutietojen luotettavuus (mm. ajantasaisuus, tieto- ja laiteturvallisuus) varmistettu?     
Onko toimitus-/tuote-/-palvelutietojen käytettävyys (mm. muoto, seurattavuus) varmistettu?     
Onko toimitus-/tuote-/-palvelutietojen saatavuus (mm. varmuuskopiointi, säilytys) varmistettu?     
Onko toimitus-/tuote-/-palvelutietojen käsittelylle määritetty ohjeet?     
Henkilöriskit     
Onko määritelty käyttöoikeudet toimitus-/tuote-/-palvelutietoihin eri työntekijöiden välillä?     

ORGANISAATIOIDEN VÄLILLÄ Kyllä Ei 
TOIMINTARISKIT     
Tarveriskit     
Suhdetoimintariskit     
Henkilöriski     
Seurataanko toimittajasuhdetoiminnan henkilöresurssien (määrä ja osaaminen) kehitystä?     
Seurataanko toimittajasuhdetoiminnan johtamisen toimivuutta?     
Seurataanko toimittajasuhdetoiminnan ohjeiden noudattamista?     
Toimittajariskit     
Toimintariski     
Tiedetäänkö tuntevatko toimittajat yrityksen vaatimukset/toiveet/ohjeet?     
Seurataanko toimittajien toimituslaadun (mm. vaatimusten mukaisuus, virheettömyys, toimitusvarmuus) kehitystä?     
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Tiedetäänkö kykenevätkö toimittajat (tuote, palvelu, kuljetukset) vastaamaan vaadittuun laatuun (mm. kyky muuttaa toimintaa, mukautua 
muutoksiin)?     

Seurataanko toimittajien (tuote, palvelu, kuljetukset) laadun (mm. kyky muuttaa toimintaa, mukautua muutoksiin) vastaamiskyvyn kehitystä?     
Seurataanko yrityksen merkityksen kehitystä toimittajan kokonaistoimituksissa?     
Markkinariski     
Seurataanko toimittajakentän markkinatilannetta?     
Teknologiariski     
Seurataanko toimittajien käyttämien valmistusteknologioiden muutoksia?     
Seurataanko toimittajien toimittamien tuotteiden teknologisten ominaisuuksien muutoksia?     
Seurataanko toimittajien toimittamien tuotteiden elinkaarien muutoksia?     
Seurataanko toimittajien käyttämien tuotantoteknologioiden elinkaarien kehitystä?     
Maineriskit     
Laaturiskit     
Seurataanko toimittajien toiminnan laadun (mm. ympäristönhallinta, turvallisuustaso) kehitystä?   
Seurataanko muiden toimittajien tuotelaadun kehitystä?     
Seurataanko toimittajien käyttämien valmistusmenetelmien/toimintatapojen muutoksia (mm. käytetyt raaka-aineet, alihankkijoiden toimet, 
työolosuhteet)?     

Imagoriskit     
Tiedetäänkö vastaavatko toimittajien antamat mielikuvat todellisuutta?     
Seurataanko toimittajien/tuotteiden mielikuvien muutoksia?     
TOIMINTAYMPÄRISTÖRISKIT     
Maariskit (yrityksen toimintamaat ja toimittajien toimintamaat)     
Taloudelliset riskit     
Seurataanko toimintamaiden taloudellisen tilanteen (mm. työvoimakustannukset, korkotaso, hyödykehinnat, kansantaloustuote) muutoksia?     
Seurataanko valuuttakurssien muutoksia?     
Seurataanko tullimaksujen muutoksia?     
Seurataanko yhteiskunnallisten investointien ja tukien kehitystä?     
Poliittiset ja sosiaaliset riskit (mm. vienti/tuonti rajoitukset, byrokratia, korruptio, lupakäytännöt, suosimiset)     
Seurataanko toimintamaiden poliittisissa/yhteiskunnallisissa olosuhteissa tapahtuvia muutoksia?     
Kulttuuriset riskit     
Seurataanko toimintamaiden yleisten toiminta-/käytöstapojen muutoksia?   
Seurataanko toimintamaiden yleisissä vapaissa, lomissa ja juhlapyhissä tapahtuvia muutoksia?   
Infrastruktuuririskit     
Tavaran ja tiedon välittämisen riskit     
Seurataanko toimintamaiden kuljetus- ja jakeluranteiden muutoksia?     
Seurataanko toimintamaiden tietoliikenneyhteyksien muutoksia?     
Turvallisuusriskit (mm. terrorismi, vandalismi, rikollisuus ja sabotaasit)     
Seurataanko toimintamaiden turvallisuustilanteen muutoksia?     
Luonnonilmiölliset riskit (mm. luonnonmullistukset, vuotuiset sääilmiöt ja tautitilanne)     
Seurataanko toimintamaiden yleisten luonnonilmiöiden muutoksia?     
SOPIMUSRISKIT (tuote, palvelu)     
Sopimusmuotoriskit     
Seurataanko hankittua tuotetta/palvelua koskevan lainsäädännön muutoksia?     
Seurataanko hankitun tuotteen/palvelun kohdalla käytettyjen sopimus-/takuuehtojen muutoksia?     
INFORMAATIORISKIT     
Tiedonvälittämisriskit (lähettäminen, vastaanotto, tallennus)     
Tiedetäänkö toimittajien yhteystiedot?     
Tiedetäänkö toimittajien toimitus-/tuote-/-palvelutietojen lähettämismuodon toiveet/vaatimukset?     
Tiedetäänkö toimittajien toimitus-/tuote-/-palvelutietojen lähettämistavat?     
Tiedonhallintariskit     
Seurataanko toimitus-/tuote-/-palvelutietojen laadun (saatavuus, luottamuksellisuus, käytettävyys) toimivuutta?     
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Tuotekehityksen ja kaupallistamisen riskit: riskienkartoituslista 
tuotteen ja käyttötarkoituksen määrittely, asiakkaiden ja toimittajien huomioonottaminen, jatkotoimenpiteet & yhteydenpidon käytännöt 

ORGANISAATION SISÄLLÄ Kyllä Ei 
TOIMINTARISKIT     
Tuoteriskit     
Asiakasriskit     
Tunnetaanko asiakkaiden todelliset tarpeet kehitettävän tuotteen kohdalla?     
Onko asiakkaiden vaatimukset/toiveet otettu huomioon kehitettävän tuotteen kohdalla?     
Onko asiakkaiden vaatimuksia/toiveita arvioitu kehitettävän tuotteen kohdalla?   
Onko asiakkailla päätösvaltaa kehitettävää tuotetta koskeviin päätöksiin?     
Onko kehitettävän tuotteen jakelupeiton/saatavuuden riittävänlaatuisuus (palvelu- ja toimintakyky) suunniteltu?     
Toimittajariskit     
Onko määritetty tavoitteet/toiveet toimittajien toimintaa kohtaan kehitettävän tuotteen kohdalla?     
Onko toimittajien toimituslaatu (mm. vaatimusten mukaisuus, virheettömyys, toimitusvarmuus) riittävällä tasolla?     
Tunnetaanko toimittajien (tuote, palvelu, kuljetukset) kyky vastata vaadittuun laatuun kehitettävän tuotteen kohdalla (mm. kyky muuttaa 
toimintaa, mukautua muutoksiin)?     

Onko toimittajien tarjoama hinta kilpailukykyinen?     
Onko toimittajilla vaikutusmahdollisuuksia kehitettävään tuotteeseen?     
Kilpailijariskit     
Onko kilpailijoiden toimintaa huomioitu yrityksen tuotekehitystoiminnassa?     
Tunnetaanko kilpailijoiden suunnittelemat/kehitetyt tuotteet?     
Tunnetaanko kilpailijoiden tuotteiden laadun heikkoudet ja vahvuudet?     
Teknologia- ja palveluriskit     
Ovatko kehitettävän tuotteen ominaisuudet riittävällä tasolla (mm. virheettömyys, asiakasvaatimusten mukaisuus)?     
Tunnetaanko kehitettävän tuotteen ja sen ominaisuuksien elinkaaret?     
Onko kehitettävän tuotteen kohdalla käytettävät valmistusteknologiat riittävällä tasolla (mm. virheettömyys, asiakasvaatimusten mukaisuus)?     
Tunnetaanko kehitettävän tuotteen kohdalla valmistusteknologioihin kohdistuvia vaatimuksia/toiveita?     
Resurssiriskit     
Henkilöriski     
Onko tuotekehitystoiminnassa riittävästi henkilöresursseja (määrä ja osaaminen)?     
Ovatko tuotekehitystoiminnan tehtävien hoitamisen vastuut selvillä?     
Onko tuotekehitystoiminnan tehtävien hoitamisen johtaminen toimivaa?     
Onko tuotekehitystoiminnan tehtävien hoitamista jaettu henkilöiden kesken?     
Onko tuotekehitystoiminnan tehtävien hoitamisen tiedot muiden saatavilla ja tiedossa tarvittaessa?     
Onko tuotekehitystoiminnan hoitamiseen luotu ohjeita (mm. eettiset arvot ja toimintatavat)?     
Jos kyllä, niin tuntevatko tuotekehitystoiminnan hoitamisen henkilöt ohjeet?     

Valmistusriski     
Onko kehitettävän tuotteen kohdalla kapasiteetti (raaka-aineet, valmistus, varasto, toimitilat, yhteistyökumppanit) riittävällä tasolla (riittävyys, 
toimivuus, sijainti)?     

Onko kehitettävän tuotteen kohdalla valmistuskapasiteetti (mm. määrä ja laitteiden sopivuus) riittävä?     
Onko kehitettävän tuotteen kohdalla valmistustoiminnan laatu (mm. virheettömyys, asiakasvaatimusten mukaisuus) riittävällä tasolla?     
Tunnetaanko yrityksen kyky vastata vaadittuun laatuun kehitettävän tuotteen kohdalla (tuote, palvelu, kuljetukset)?     
Onko yrityksen kustannusrakenne kilpailukykyinen kehitettävän tuotteen kohdalla?     
Ovatko yrityksen valmistuskustannukset kehitettävän tuotteen kohdalla kilpailukykyisiä?     
Onko valmistustoiminnan luotettavuus riittävällä tasolla kehitettävän tuotteen kohdalla?     
Onko valmistustoiminnan joustavuus kehitettävän tuotteen kohdalla (mm. kyky muuttaa toimintaa, mukautua muutoksiin) riittävällä tasolla?     
Onko valmistustoiminnan nopeus riittävällä tasolla kehitettävän tuotteen kohdalla?     
Kaupallistamisen riskit     
Resurssiriskit     
Henkilöriski     
Onko kehitettävän tuotteen kohdalla kaupallistamisessa riittävästi henkilöresursseja (määrä ja osaaminen)?     
Onko kehitettävän tuotteen kohdalla kaupallistamisen tehtävien hoitamisen vastuut selvillä?     
Onko kehitettävän tuotteen kohdalla kaupallistamisen tehtävien hoitamisen johtaminen toimivaa?     
Onko kehitettävän tuotteen kohdalla kaupallistamisen tehtävien hoitamista jaettu henkilöiden kesken?     
Onko kehitettävän tuotteen kohdalla kaupallistamisen tehtävien hoitamisen tiedot muiden saatavilla ja tiedossa tarvittaessa?     
Onko kehitettävän tuotteen kohdalla kaupallistamisen hoitamiseen luotu ohjeita (mm. eettisiä arvoja, toimintatapoja, käytettäviä menetelmiä)?     
Jos kyllä, niin tuntevatko kehitettävän tuotteen kohdalla kaupallistamisen hoitamisen henkilöt ohjeet?     

Markkinointiriskit     
Onko kehitettävän tuotteen kohdalla suunniteltu markkinointityön tekemistä?     
Onko kehitettävän tuotteen kohdalla suunniteltu markkinointityön tekemisen keinoja?     
Onko kehitettävän tuotteen kohdalla suunniteltu markkinointityön tavoitteita?     
Maineriskit     
Laaturiskit     
Onko tuotekehitys-/markkinointitoiminnan laatu (mm. nopeus, täsmällisyys, ympäristönhallinta, turvallisuus) riittävällä tasolla?     
Tunnetaanko kilpailijoiden tuotteiden vaikutus kehitetyn tuotteen kohdalla tuotekehitys-/markkinointitoimintaan?     
Tunnetaanko asiakkaiden vaatimukset/toiveet tuotekehitys-/markkinointitoiminnan laadun (mm. käytetyt raaka-aineet, alihankkijoiden toimet, 
työolosuhteet, ympäristönhallinta, turvallisuus) suhteen?     

Imagoriskit     
Tehdäänkö tuotekehitys-/kaupallistamistoiminnan valintaa?     
Tehdäänkö tuotekehitys-/kaupallistamistoiminnan arviointia?     
Onko kehitettävän tuotteen kohdalla tuote/markkinoinnin laatu (mm. sopivuus yritykselle) riittävä?     
Tunnetaanko kehitettävän tuotteen kohdalla laatu omassa asiakasryhmässä riittävällä tavalla?     
TOIMINTAYMPÄRISTÖRISKIT     
Maariskit (yrityksen toimintamaat ja tuotekehitys-/kaupallistamistoiminnan kohdemaat)     
Taloudelliset riskit     
Tunnetaanko toimintamaiden taloudellinen tilanne (mm. työvoimakustannukset, korkotaso, hyödykehinnat, kansantaloustuote) ja sen vaikutus 
tuotekehitys-/kaupallistamistoimintaan?     

Tunnetaanko yhteiskunnalliset investoinnit ja tuet, sekä niiden vaikutukset tuotekehitys-/kaupallistamistoimintaan?     
Poliittiset ja sosiaaliset riskit (mm. vienti/tuonti rajoitukset, byrokratia, korruptio, lupakäytännöt, suosimiset)     
Tunnetaanko toimintamaiden poliittiset/yhteiskunnalliset olosuhteet ja niiden vaikutukset tuotekehitys-/kaupallistamistoimintaan?     
Kulttuuriset riskit     
Tunnetaanko toimintamaiden yleiset toiminta-/käytöstavat ja niiden vaikutukset tuotekehitys-/kaupallistamistoimintaan?     
Infrastruktuuririskit     
Tavaran ja tiedon välittämisen riskit     
Tunnetaanko toimintamaiden kuljetus- ja jakelurakenne ja sen vaikutus tuotekehitys-/kaupallistamistoimintaan?     
Tunnetaanko toimintamaiden tietoliikenneyhteydet ja niiden vaikutukset tuotekehitys-/kaupallistamistoimintaan?     
Turvallisuusriskit (mm. terrorismi, vandalismi, rikollisuus ja sabotaasit)     
Tunnetaanko toimintamaiden turvallisuustilanne ja sen vaikutus tuotekehitys-/kaupallistamistoimintaan?     
Luonnonilmiölliset riskit (mm. luonnonmullistukset, vuotuiset sääilmiöt ja tautitilanne)     
Tunnetaanko toimintamaiden yleiset luonnonilmiöt ja niiden vaikutukset tuotekehitys-/kaupallistamistoimintaan?     
SOPIMUSRISKIT     
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Sopimusmuotoriskit     
Tunnetaanko tuotekehitys-/kaupallistamistoimintaa koskeva lainsäädäntö ja sen vaikutus tuotekehitys-/kaupallistamistoimintaan??     
Tunnetaanko tuotekehitys-/kaupallistamistoiminnassa käytettävät sopimusehdot ja niiden vaikutukset tuotekehitys-/kaupallistamistoimintaan?     
Ovatko toimittajat antaneet kehitettävän tuotteeseen liittyviä takuuehtoja/toimituslupauksia?     
Jos kyllä, niin tunnetaanko annettujen takuuehtoja/toimituslupausten vaikutus tuotekehitys-/kaupallistamistoimintaan?     

Henkilöriskit     
Ovatko tuotekehitys-/kaupallistamisen sopimusten tekemisen resurssit (määrä ja osaaminen) riittävät?     
Onko määritelty tuotekehitys-/kaupallistamisen sopimusten tekemisen vastuut?     
INFORMAATIORISKIT     
Tiedonvälittämisriskit (lähettäminen, vastaanotto, tallennus)     
Onko tuotekehitys-/kaupallistamistietojen välittämistavasta sovittu yrityksen sisällä?     
Tiedonhallintariskit     
Onko tuotekehitys-/kaupallistamistietojen luotettavuus (mm. ajantasaisuus, tieto- ja laiteturvallisuus) varmistettu?     
Onko tuotekehitys-/kaupallistamistietojen käytettävyys (mm. muoto, seurattavuus) varmistettu?     
Onko tuotekehitys-/kaupallistamistietojen saatavuus (mm. varmuuskopiointi, säilytys) varmistettu?     
Onko tuotekehitys-/kaupallistamistietojen käsittelylle määritetty ohjeet?     
Henkilöriskit     
Onko määritelty käyttöoikeudet tuotekehitys-/kaupallistamistietoihin eri työntekijöiden välillä?     

ORGANISAATIOIDEN VÄLILLÄ Kyllä Ei 
TOIMINTARISKIT     
Tuoteriskit     
Asiakasriskit     
Tiedetäänkö haluavatko/tarvitsevatko asiakkaat suunniteltavaa/kehitettävää tuotetta?     
Tiedetäänkö asiakkaiden vaatimukset/toiveet kehitettävän tuotteen suhteen?     
Tiedetäänkö asiakkaiden toiveet/tarpeet (palvelu- ja toimintakyky) kehitettävän tuotteen saatavuuden suhteen?     
Toimittajariskit     
Tiedetäänkö tunteeko toimittaja/toimittajat yrityksen vaatimukset/toiveet suunniteltavan/kehitettävään tuotteen kohdalla?       
Tiedetäänkö kykenevätkö toimittajat (tuote, palvelu, kuljetukset) vastaamaan vaadittuun laatuun (mm. kyky muuttaa toimintaa ja mukautua 
tarvittaviin muutoksiin) kehitettävän tuotteen kohdalla?     

Kilpailijariskit     
Tiedetäänkö kilpailijoiden tuotekehitystoiminnan tavoitteet?     
Seurataanko kilpailijoiden tuotekehitystoiminnan muutoksia?     
Teknologia- ja palveluriskit     
Seurataanko kehitettävän tuotteen kohdalla valmistusteknologioiden kehitystä?     
Seurataanko kehitettävän tuotteen kohdalla valmistusteknologioihin kohdistuvien vaatimuksien/toiveiden kehitystä?     
Resurssiriskit     
Henkilöriskit     
Seurataanko tuotekehitystoiminnan henkilöresurssien (määrä ja osaaminen) kehitystä?     
Seurataanko tuotekehitystoiminnan johtamisen toimivuutta?     
Seurataanko tuotekehitystoiminnan ohjeiden noudattamista?     
Kaupallistamisen riskit     
Resurssiriskit     
Henkilöriskit     
Seurataanko kehitettävän tuotteen kohdalla kaupallistamisen henkilöresurssien (määrä ja osaaminen) kehitystä?     
Seurataanko kehitettävän tuotteen kohdalla kaupallistamisen johtamisen toimivuutta?     
Seurataanko kehitettävän tuotteen kohdalla kaupallistamisen ohjeiden noudattamista?     
Markkinointiriskit     
Tiedetäänkö kehitettävän tuotteen kohdalla suunnitellun markkinoinnin vaikutuksia myyntiin?     
Tiedetäänkö kehitettävän tuotteen kohdalla suunnitellun markkinoinnin vaatimuksia?     
Maineriskit     
Laaturiskit     
Tiedetäänkö kilpailijoiden tuotekehitys-/markkinointitoiminnan laatu (ystävällisyys, nopeus, täsmällisyys)?     
Seurataanko kilpailijoiden tuotekehitys-/markkinointitoiminnan laadun (ystävällisyys, nopeus, täsmällisyys) kehitystä?     
Seurataanko asiakkaiden vaatimuksien/toiveiden muutoksia tuotekehitys-/markkinointitoiminnan laadun (mm. käytetyt raaka-aineet, 
alihankkijoiden toimet, työolosuhteet, ympäristönhallinta, turvallisuus) suhteen?     

Imagoriskit     
Tiedetäänkö vastaako yrityksen antama mielikuva kehitettävän tuotteen kohdalla todellisuutta?     
TOIMINTAYMPÄRISTÖRISKIT     
Maariskit (yrityksen toimintamaat ja tuotekehitys-/kaupallistamistoiminnan kohdemaat)     
Taloudelliset riskit     
Seurataanko toimintamaiden taloudellisen tilanteen (mm. työvoimakustannukset, korkotaso, hyödykehinnat, kansantaloustuote) muutoksia?     
Seurataanko yhteiskunnallisten investointien ja tukien kehitystä?     
Poliittiset ja sosiaaliset riskit (mm. vienti/tuonti rajoitukset, byrokratia, korruptio, lupakäytännöt, suosimiset)     
Seurataanko toimintamaiden poliittisissa/yhteiskunnallisissa olosuhteissa tapahtuvia muutoksia?     
Kulttuuriset riskit     
Seurataanko toimintamaiden yleisten toiminta-/käytöstapojen muutoksia?     
Infrastruktuuririskit     
Tavaran ja tiedon välittämisen riskit     
Seurataanko toimintamaiden kuljetus- ja jakeluranteen kehitystä?     
Seurataanko toimintamaiden tietoliikenneyhteyksien kehitystä?     
Turvallisuusriskit (mm. terrorismi, vandalismi, rikollisuus ja sabotaasit)     
Seurataanko toimintamaiden turvallisuustilanteen muutoksia?     
Luonnonilmiölliset riskit (mm. luonnonmullistukset, vuotuiset sääilmiöt ja tautitilanne)     
Seurataanko toimintamaiden yleisten luonnonilmiöiden muutoksia?     
SOPIMUSRISKIT     
Sopimusmuotoriskit     
Seurataanko tuotekehitys-/kaupallistamistoimintaa koskevan lainsäädännön muutoksia?     
Seurataanko tuotekehitys-/kaupallistamistoiminnassa käytettyjen sopimusehtojen muutoksia?     
INFORMAATIORISKIT     
Tiedonvälittämisriskit (lähettäminen, vastaanotto, tallennus)     
Tiedetäänkö tuotekehitys-/kaupallistamistoiminnan yhteystiedot?     
Tiedetäänkö yhteistyöyritysten tuotekehitys-/kaupallistamistietojen välittämistavasta?     
Tiedonhallintariskit     
Seurataanko tuotekehitys-/kaupallistamistietojen laadun (saatavuus, luottamuksellisuus, käytettävyys) toimivuutta?     



LIITE 2: Riskienarviointityökalu 

 

19/22

Palautusten käsittelyn riskit: riskienkartoituslista 
palautusten käsittely, palautusten jälkitoimenpiteet & yhteydenpidon käytännöt 

ORGANISAATION SISÄLLÄ  Kyllä Ei 
TOIMINTARISKIT     
Palautusriskit     
Käsittelyriskit (vastaanotto, käsittely yrityksen sisällä, lähettäminen)     
Onko palautusten käsittelyn käytäntöjä varten luotu ohjeet?     
Jos kyllä, niin tuntevatko palautusten käsittelyn hoitamisen henkilöt/asiakkaat ohjeet?     

Tehdäänkö palautusten valintaa ja arviointia?     
Resurssiriskit     
Henkilöriski     
Onko palautusten käsittelyssä riittävästi henkilöresursseja (määrä ja osaaminen)?     
Ovatko palautusten käsittelyn tehtävien hoitamisen vastuut selvillä?     
Onko palautusten käsittelyn tehtävien hoitamisen johtaminen toimivaa?     
Onko palautusten käsittelyn tehtävien hoitamista jaettu henkilöiden kesken?     
Onko palautusten käsittelyn tehtävien hoitamisen tiedot muiden saatavilla ja tiedossa tarvittaessa?     
Toimitilariski     
Ovatko palautusten käsittelyn käsittelytilat/-laitteistot riittävät?     
Ovatko palautusten käsittelyn käsittelytilat/-laitteistot vaatimusten mukaiset?     
Maineriskit     
Laaturiskit     
Onko palautusten käsittelylle määritetty laatukriteerit (mm. ystävällisyys, aikataulu, täsmällisyys, ympäristönhallinta, turvallisuus)?     
Jos kyllä, niin onko palautusten käsittelyn laatu asiakkaiden vaatimusten/toiveiden mukainen?   

Tunnetaanko asiakkaiden vaatimukset/toiveet palautusten käsittelylle?     
Imagoriskit     
Tunnetaanko palautusten käsittelyn toiminta ja sen laatu omassa asiakasryhmässä riittävällä tavalla?     
SOPIMUSRISKIT     
Sopimusmuotoriskit     
Tunnetaanko palautusten käsittelyä koskeva lainsäädäntö ja sen vaikutus palautuksiin?     
Tunnetaanko palautusten käsittelyssä käytettävät sopimus-/takuuehdot ja niiden vaikutukset palautuksiin?     
Henkilöriskit     
Ovatko sopimusten tekemisen resurssit (määrä ja osaaminen) riittävät?     
Onko määritelty sopimusten tekemisen vastuut?     
Onko riittävästi henkilöresursseja sopimusten tekemiseen?     
INFORMAATIORISKIT     
Tiedonvälittämisriskit (lähettäminen, vastaanotto, tallennus)     
Onko yrityksen palautusten käsittelyn yhteystiedot yleisesti saatavilla?     
Onko palautusten käsittelyn tietojen välittämistavasta sovittu yrityksen sisällä?     
Tiedonhallintariskit     
Onko palautustietojen luotettavuus (mm. ajantasaisuus, tieto- ja laiteturvallisuus) varmistettu?     
Onko palautustietojen käytettävyys (mm. muoto, seurattavuus) varmistettu?     
Onko palautustietojen saatavuus (mm. varmuuskopiointi, säilytys) varmistettu?     
Onko palautustietojen käsittelylle määritetty ohjeet?     
Henkilöriskit     
Onko määritelty käyttöoikeudet palautustietoihin eri työntekijöiden välillä?     

ORGANISAATIOIDEN VÄLILLÄ Kyllä Ei 
TOIMINTARISKIT     
Palautusriskit     
Käsittelyriskit (vastaanotto, käsittely yrityksen sisällä, lähettäminen)     
Seurataanko palautusten käsittelyn ohjeiden noudattamista?     
Seurataanko palautusten käsittelyn ohjeiden toimivuutta?     
Tiedetäänkö tuntevatko asiakkaat palautuskäytännöt?     
Seurataanko palautusmäärien kehitystä?     
Resurssiriskit     
Henkilöriski     
Seurataanko palautusten käsittelyn henkilöresurssien (määrä ja osaaminen) kehitystä?     
Seurataanko palautusten käsittelyn johtamisen toimivuutta?     
Maineriskit     
Laaturiskit     
Tiedetäänkö tuntevatko asiakkaat palautusten käsittelyn laadun (aikataulu, ympäristönhallinta, turvallisuus)?   
Seurataanko palautusten käsittelyn laadun (mm. ystävällisyys, aikataulu, täsmällisyys) muutoksia?     
Seurataanko asiakkaiden toiveiden/vaatimusten muutoksia palautusten käsittelyn suhteen?     
Imagoriskit     
Tiedetäänkö vastaako yrityksen antama mielikuva palautusten käsittelystä todellisuutta?     
SOPIMUSRISKIT     
Sopimusmuotoriskit     
Seurataanko palautusten käsittelyä koskevaa lainsäädännön muutoksia?     
Seurataanko palautusten käsittelyssä käytettyjen sopimus-/takuuehtojen muutoksia?     
INFORMAATIORISKIT     
Tiedonvälittämisriskit (lähettäminen, vastaanotto, tallennus)     
Tiedetäänkö tuntevatko asiakkaat palautusten käsittelyn yhteystiedot?     
Tiedetäänkö asiakkaiden toiveet/vaatimukset palautusten käsittelyn tietojen lähettämismuodoista?     
Tiedetäänkö palautusten käsittelyn tiedon lähettämistavat?     
Tiedonhallintariskit     
Seurataanko palautustietojen laadun (saatavuus, luottamuksellisuus, käytettävyys) toimivuutta?     
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Taloudenhallinnan riskit: riskienkartoituslista 
ORGANISAATION SISÄLLÄ Kyllä Ei 

HANKINTATOIMINTA     
Maksuvalmiusriskit (toimittajan kannattavuus, kyky suoriutua taloudellisista sitoumuksista)     
Tunnetaanko toimittajan/toimittajien maksukykyisyys?     
Tunnetaanko toimittajan/toimittajien kannattavuus?     
Luottoriskit (maksuliikenteeseen liittyvät riskit)     
Tunnetaanko toimittajan/toimittajien luottokelpoisuus?     
SISÄISET TOIMINNOT     
Maksuvalmiusriskit (toimittajan kannattavuus, kyky suoriutua taloudellisista sitoumuksista)     
Tunnetaanko yrityksen oma maksukykyisyys?     
Tunnetaanko yrityksen oma kannattavuus?     
Luottoriskit (maksuliikenteeseen liittyvät riskit)     
Tunnetaanko yrityksen oma luottokelpoisuus?     
ASIAKASTOIMINNOT     
Maksuvalmiusriskit (toimittajan kannattavuus, kyky suoriutua taloudellisista sitoumuksista)     
Tunnetaanko asiakkaan/asiakkaiden maksukykyisyys?     
Tunnetaanko asiakkaan/asiakkaiden kannattavuus?     
Luottoriskit (maksuliikenteeseen liittyvät riskit)     
Tunnetaanko asiakkaan/asiakkaiden luottokelpoisuus?     

ORGANISAATIOIDEN VÄLILLÄ Kyllä Ei 
HANKINTATOIMINTA     
Maksuvalmiusriskit (toimittajan kannattavuus, kyky suoriutua taloudellisista sitoumuksista)     
Tiedetäänkö toimittajan/toimittajien maksukykyisyyden vaikutus omaan toimintaan?     
Seurataanko toimittajan/toimittajien maksukykyisyyden kehitystä?     
Jos kyllä, niin onko toimittajan/toimittajien maksukykyisyyden seuranta riittävällä tasolla?     

Tiedetäänkö toimittajan/toimittajien kannattavuuden vaikutus omaan toimintaan?     
Seurataanko toimittajan/toimittajien kannattavuuden kehitystä?     
Jos kyllä, niin onko toimittajan/toimittajien kannattavuuden seuranta riittävällä tasolla?     

Luottoriskit (maksuliikenteeseen liittyvät riskit)     
Tiedetäänkö toimittajan/toimittajien luottokelpoisuuden vaikutus omaan toimintaan?     
Seuraanko toimittajan/toimittajien luottokelpoisuuden kehitystä?     
Jos kyllä, niin onko toimittajan/toimittajien luottokelpoisuuden seuranta riittävällä tasolla?     

SISÄISET TOIMINNOT     
Maksuvalmiusriskit (toimittajan kannattavuus, kyky suoriutua taloudellisista sitoumuksista)     
Tiedetäänkö yrityksen oman maksukykyisyyden vaikutus omaan toimintaan?     
Seurataanko yrityksen oman maksukykyisyyden kehitystä?     
Jos kyllä, niin onko yrityksen oman maksukykyisyyden seuranta riittävällä tasolla?     

Tiedetäänkö yrityksen oman kannattavuuden vaikutus omaan toimintaan?     
Seurataanko yrityksen oman kannattavuuden kehitystä?     
Jos kyllä, niin onko yrityksen oman kannattavuuden seuranta riittävällä tasolla?     

Luottoriskit (maksuliikenteeseen liittyvät riskit)     
Tiedetäänkö yrityksen oman luottokelpoisuuden vaikutus omaan toimintaan?     
Seurataanko yrityksen oman luottokelpoisuuden kehitystä?     
Jos kyllä, niin onko yrityksen oman luottokelpoisuuden seuranta riittävällä tasolla?     

ASIAKASTOIMINNOT     
Maksuvalmiusriskit (toimittajan kannattavuus, kyky suoriutua taloudellisista sitoumuksista)     
Tiedetäänkö asiakkaan/asiakkaiden maksukykyisyyden vaikutus omaan toimintaan?     
Seurataanko asiakkaan/asiakkaiden maksukykyisyyden kehitystä?     
Jos kyllä, niin onko toimittajan/toimittajien maksukykyisyyden seuranta riittävällä tasolla?     

Tiedetäänkö asiakkaan/asiakkaiden kannattavuuden vaikutus omaan toimintaan?     
Seurataanko asiakkaan/asiakkaiden kannattavuuden kehitystä?     
Jos kyllä, niin onko asiakkaan/asiakkaiden kannattavuuden seuranta riittävällä tasolla?     

Luottoriskit (maksuliikenteeseen liittyvät riskit)     
Tiedetäänkö asiakkaan/asiakkaiden luottokelpoisuuden vaikutus omaan toimintaan?     
Seuraanko asiakkaan/asiakkaiden luottokelpoisuuden kehitystä?     
Jos kyllä, niin onko asiakkaan/asiakkaiden luottokelpoisuuden seuranta riittävällä tasolla?     
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Riskienkoontilista (malli) ja riskikartta (malli) 
 

lyhyt pit kä
- Riski A 1 2 3 1 2 3
- Riski B 1 2 3 1 2 3
- Riski C 1 2 3 1 2 3
- Riski D 1 2 3 1 2 3
- 1 2 3 1 2 3

lyhyt pitkä
- Riski E 1 2 3 1 2 3
- Riski F 1 2 3 1 2 3
- Riski G 1 2 3 1 2 3
- Riski H 1 2 3 1 2 3
- 1 2 3 1 2 3

R ISKIEN KOON T ILISTA

vakavuus
toden-

näköisyy merkittävyys

pvm.:

vakavuus
toden-

näköisyy

tekijä:

Tunnistetut riskit merkittävyys

riskin vaikutus

riskin

Tunnistettu: PROSESSI/TOIM INTO/RISKILAJI

Tunnistetut riskit

vaikutus

ORGANISAATION SISÄLLÄ

ORGANISAATIOIDEN VÄLILLÄ

 
 

lyhytvaikutteinen pitkävaikut teinen
- Riski A - Riski C
- Riski D - Riski B
- -

lyhytvaikutteinen pitkävaikut teinen
- Riski G - Riski E
- Riski H - Riski F
- -
pvm.: tekijä:

R ISKIEN A R V IOIN N IN KOON T ILIST A

ORGANISAATIOIDEN VÄLILLÄ

Tunnistettu: PROSESSI/TOIM INTO/RISKILAJI

Riskin merkittävyys:
ORGANISAATION SISÄLLÄ

 

 

HANKINTATOIMINNOT SISÄISET TOIMINNOT ASIAKASTOIMINNOT

Riski A
Riski B

Riski C
Riski D

Riski E

Riski G
Riski H

pvm.:

ORGANISAATIOIDEN VÄLILLÄ

R ISKIKA R T T A

Riski F

tekijä:

Tunnistettu: PROSESSI/TOIM INTO/RISKILAJI

ORGANISAATION SISÄLLÄ

 
 

HANKINTATOIMINNOT SISÄISET TOIMINNOT ASIAKASTOIMINNOT

Riski A
Riski D

Riski C
Riski B

Riski G
Riski H

Riski E

pvm.:

ORGANISAATIOIDEN VÄLILLÄ

tekijä:

LYHYTVAIKUTTEINEN

PITKÄVAIKUTTEINEN

Riski F

Riskin merkit tävyys:

PITKÄVAIKUTTEINEN

A R V IOIN N IN RISKIKA R T TA

ORGANISAATION SISÄLLÄ
LYHYTVAIKUTTEINEN

Tunnistet tu: PROSESSI/TOIM INTO/RISKILAJI

 
 

 
Käsiteltävät riskit ja riskilajit 

 
TOIM INTAYM PÄRISTÖRISKIT
M aariskit :  toiminnan kohdemaan ja yrit yksen kot imaan toimintaympäristön vaikutus ja sen muutokset.
- taloudelliset riskit, poliit t iset ja sosiaaliset riskit & kult tuuriset riskit
Inf rast rukt uurir iskit :  tavaroiden ja t iedon välittämisen vaatimukset ja rajoitteet, sekä niihin vaikut tavat rakenteet ja 
niiden turvallisuus.
- tavaran ja t iedon välittämisen riskit & turvallisuusriskit
Luonnonilmiö lliset riskit :  luonnonmullistuksien, sääilmiöiden ja tautien aset tamat rajoitukset ja vaatimukset .
SOPIM USRISKIT
So p imusmuot o riskit :  sopimusten oikeellisuus ja vaikutus.
Henkilör iskit :  vastuut ja osaaminen.
INFORM AATIORISKIT
T ied o nväl it t ämisriskit :  t iedon välittämisen käytännöt ja vaatimukset .
T ied o nhal lint ar iski t :  t ietojen hallinnan käytännöt , vaatimukset ja turvallisuus.
Henkilör iskit :  henkilöstön osaaminen ja vastuu.  

 
TALOUDENHALLINNAN RISKIT
HANKINTATOIM INNOT
M aksuvalmiusr iski t :  toimittajan kannat tavuus ja kyky suoriutua taloudellisista sitoumuksista.
Luot t o r iski t :  toimittajan maksuliikenteeseen liit t yvät riskit.
SISÄISET TOIM INNOT
M aksuvalmiusr iski t : yrityksen oma kannattavuus ja kyky suoriutua taloudellisista sitoumuksista.
Luot t o r iski t :  yrityksen omaan maksuliikenteeseen liit tyvät riskit .
ASIAKASTOIM INNOT
M aksuvalmiusr iski t : asiakkaan kannattavuus ja kyky suoriutua taloudellisista sitoumuksista.
Luot t o r iski t :  asiakkaan maksuliikenteeseen liit tyvät riskit .  
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TOIM IN T A RISKIT

ASIAKASSUHDETOIM INNAN RISKIT
Kysynt äriskit :  kysyntään ja markkinointiin vaikut tavat asiat.
Suhdetoimintariskit: asiakassuhteiden, luont i, ylläpito ja kehittäminen.
Asiakasriskit: asiakkaiden merkit ys ja asiakkaiden vaatimukset.
M arkkinariskit : kilpailijoiden toiminta, sekä muutokset markkinoilla ja teknologioissa.
M aineriskit :  maineen asettamat vaat imukset ja vastaaminen todellisuuteen.
Laaturiskit: laadun merkitys, sekä asiakkaiden vaatimukset ja asiakaskunnan muuttuminen.
Imagoriskit: yrityksen oma tunnet tavuus.

ASIAKASPALVELUTOIM INNAN RISKIT
A siakasriskit :  asiakkaiden aset tamat vaatimukset.
Palveluriskit : toimintatavat ja laatu.
Resurssiriskit: osaaminen ja resurssien hallinta.
M aineriskit :  maineen asettamat vaat imukset ja vastaavuus todellisuuteen.
Laaturiskit: palvelusitoumukset ja -vaatimukset .
Imagoriskit: palveluodotukset.

KYSYNNÄN HALLINNAN RISKIT
Kysynt äriskit :  kysynnän hallinta ja kysynnän vastaamisen vaaditut resurssit.
Hallintariskit : kysynnän ennustaminen ja vaihtelut.
Resurssiriskit: tuotannon ja henkilöstön vaat imukset, laatu ja osaaminen.

TILAUKSEN TOIM ITTAMISEN RISKIT
T i lausriskit : t ilausten toimituksiin kohdistuvat vaatimukset ja tarvittavat resurssit.
Toimitusriskit: toimituksien vaatimukset ja laatu.
Resurssiriskit: henkilöstön ja lait teiston vaat imukset, laatu ja osaaminen.
M aineriskit : maineen asettamat vaat imukset ja vastaaminen todellisuuteen.
Laaturiskit: asiakkaiden odotuksen ja tuot teen asettamat vaatimukset.
Imagoriskit: palveluodotukset.

VALM ISTUKSEN RISKIT
V almist usriskit : valmistustoimintaan kohdistuvat vaat imukset ja odotukset.
Resurssiriskit: valmistus- ja henkilöstöresurssit, osaaminen ja laatu.
Teknologiariskit : vaadit tavan teknologian hallinta ja kehitt yminen.
M aineriskit :  yrityksen maine, halut tu maine, sekä maineen asettamat vaatimukset.
Laaturiskit: toiminnan- ja tuotelaadun vaat imukset .
Imagoriskit: yrityksen tunnet tavuus.

TOIM ITTAJASUHDETOIM INNAN RISKIT
T arver iskit :  tarpeen ja toimittajan hallinta.
Suhdetoimintariskit: toimittajasuhteiden, luont i, ylläpito ja kehittäminen.
Toimittajariskit: toimittajan toiminta ja vaikutus.
M aineriskit : toimittajan maine, halut tu maine ja maineen asettamat vaatimukset .
Laaturiskit: toimittajan laatu ja laadun merkitys.
Imagoriskit: toimittajan tunnettavuus.

TUOTEKEHITYKSEN JA KAUPALLISTAM ISEN RISKIT
T uo t eriskit :  tuotteen ominaisuudet sekä tuotannossa huomioitavat asiat ja vaatimukset .
Asiakasriskit: asiakastarve, asiakkaiden saatavuus ja vaikutus.
Toimittajariskit: toimittajien saatavuus, toimintakyky ja merkitys.
Kilpailijariskit: kilpailijoiden merkitys ja asettamat vaatimukset.
Teknologia- ja palveluriskit: teknologioiden kehit tyminen, hallinta, ja niiden vaikutus.
Resurssiriskit: henkilöstön osaaminen ja hallinta, sekä valmistuksen laatu ja vaat imukset.
Kaup allist amisen r iskit :  kaupallistamiseen kohdistuvat vaatimukset ja haasteet.
M arkkinoint iriskit: kaupallistamistoiminnan hallinta ja tuloksellisuuden määrit tely.
Resurssiriskit: markkinointihenkilöstön osaaminen ja laatu.
M aineriskit : yrityksen maineen merkitys ja maineen asettamat vaatimukset .
Laaturiskit: asiakkaiden vaat imukset ja toiminnan laatu.
Imagoriskit: yrityksen maineen merkitys.

PALAUTUSTEN KÄSITTELYN RISKIT
Palaut usr iski t :  palautusten hallintaan kohdistuvat vaat imukset ja haasteet.
Käsit telyriskit: toiminnan käytännöt ja toimenpiteiden hallinta.
Resurssiriskit: henkilöstön osaaminen ja hallinta, sekä tilojen ja laitteiston vaatimukset .
M aineriskit :  halutun maineen asettamat vaat imukset.
Laaturiskit: asiakkaiden vaat imukset ja sitoumukset.
Imagoriskit: yrityksen tunnet tavuus ja merkitys.  
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